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Primeira Série do Ensino Médio 
 

Prezados estudantes, esperamos que tudo esteja bem ! 
Apresentamos mais algumas sugestões de materiais, já existentes, complementares, para estudos. 

São, ainda, indicações de apoio e sem obrigatoriedade de acesso! 
O mais importante continua sendo ter muito cuidado com a saúde! 

 
Equipe de Geografia. 

 

 

Para reflexão: 

“(...)devemos considerar que o mundo é formado não apenas pelo que já existe (aqui, ali, em 

toda parte), mas pelo que pode efetivamente existir (aqui, ali, em toda parte).” 

(Milton Santos.) 
 

 

❖ Slides e Sugestões de Assuntos (Temas) para explorar (Links): 

➢ Slides: 
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➢ Sugestões de Assuntos (Temas) para explorar (Links): 

Natureza, Sociedade e Questões Ambientais 

• Os elementos da natureza em interação: relevo, clima, hidrologia, solos e vegetação na 

construção das paisagens 

- Dia Mundial do Meio Ambiente ressalta ações para conter crise de biodiversidade (Vídeo) 
- Vídeo preparado pela ONU News sobre proteção do meio ambiente e biodiversidade em 
alguns países de língua portuguesa. 
- “A Natureza está nos mandando uma mensagem clara, ...” (Vídeo) 
https://news.un.org/pt/story/2020/06/1715782 
 

• Estrutura geológica, formação do relevo, aproveitamento econômico e impactos 

ambientais 

- Tempo Geológico 
http://ufrr.br/lapa/index.php?option=com_content&view=article&id=%2096 
 
- Breve História da Terra  
http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-
Ametista/Breve-Historia-da-Terra-1094.html 
 
- Mineração   
http://www.dnpm-pe.gov.br/Geologia/Mineracao.php 
 

https://news.un.org/pt/story/2020/06/1715782
https://news.un.org/pt/story/2020/06/1715782
https://news.un.org/pt/story/2020/06/1715782
http://ufrr.br/lapa/index.php?option=com_content&view=article&id=%2096
http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Breve-Historia-da-Terra-1094.html
http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Breve-Historia-da-Terra-1094.html
http://www.dnpm-pe.gov.br/Geologia/Mineracao.php
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- O Intemperismo e a Erosão 
http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-
Ametista/O-Intemperismo-e-a-Erosao-1313.html 
 

• Hidrografia e a geopolítica da água em diferentes escalas 
 
- Situação da Água no Mundo 
https://www.ana.gov.br/panorama-das-aguas/agua-no-mundo 
 
- A água no Planeta 
http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2014/AAguaNoPlanetaParaCrian
cas2014.pdf 
 
- Coisas que Você Deve Saber sobre a Água 
http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-
Ametista/Coisas-que-Voce-Deve-Saber-sobre-a-Agua-1084.html 
 
- OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  - OBJETIVO 6: ÁGUA LIMPA E 
SANEAMENTO 
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-
water-and-sanitation.html 
 
- Panorama das Águas; As Regiões Hidrográficas Brasileiras; Usos da Água; Gestão da Água; 
A Lei das Águas do Brasil(Vídeo) 
https://www.ana.gov.br/ 
 
- Rios do Brasil 
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/territorio/18305-rios-do-brasil.html 
 
- A água como bem comum e como mercadoria 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-01/agua-deve-ser-entendida-como-um-
bem-comum-defendem-participantes-de-forum 
 
- A ONU e a Água 
- ONU: mundo enfrenta uma crise de água e precisa reagir (Vídeo) 
https://nacoesunidas.org/acao/agua/ONU 
 
- Cuidar da água é cuidar da saúde 
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/53263-cuidar-da-agua-e-cuidar-da-saude 

 
- Água virtual: o consumo que você não vê 
https://saudeamanha.fiocruz.br/agua-virtual-o-consumo-que-voce-nao-ve/#.Xz3tSOhKjcc 
 
- Especialista fala sobre o consumo da água virtual 
Termo é utilizado para definir o consumo indireto de água, aquele que é feito fora de casa, na 
produção de produtos e serviços 
Programa Brasil Rural, em 26/08/2019 - O Brasil Rural entrevistou Thiago Valente, analista de 
Projetos Ambientais da Fundação Grupo Boticário, sobre o consumo da água virtual. Segundo ele, o 
conceito da água virtual envolve o consumo da água fora das nossas casas. 
"Por exemplo, para produzir 1 kg de carne, a gente estima um consumo de 15 mil litros de água na 
cadeia de produção, desde a parte de ração, insumos, processamento e lavagem. Então, antes da 
carne chegar no mercado e a gente consumir, esse consumo de água dos bastidores é que 

http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/O-Intemperismo-e-a-Erosao-1313.html
http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/O-Intemperismo-e-a-Erosao-1313.html
https://www.ana.gov.br/panorama-das-aguas/agua-no-mundo
http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2014/AAguaNoPlanetaParaCriancas2014.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2014/AAguaNoPlanetaParaCriancas2014.pdf
http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Coisas-que-Voce-Deve-Saber-sobre-a-Agua-1084.html
http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Coisas-que-Voce-Deve-Saber-sobre-a-Agua-1084.html
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html
https://www.ana.gov.br/
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/territorio/18305-rios-do-brasil.html
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-01/agua-deve-ser-entendida-como-um-bem-comum-defendem-participantes-de-forum
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-01/agua-deve-ser-entendida-como-um-bem-comum-defendem-participantes-de-forum
https://nacoesunidas.org/acao/agua/ONU
https://nacoesunidas.org/acao/agua/ONU
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/53263-cuidar-da-agua-e-cuidar-da-saude
https://saudeamanha.fiocruz.br/agua-virtual-o-consumo-que-voce-nao-ve/
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chamamos de água virtual.” De toda água utilizada no Brasil, 70% são consumidos pela 
agropecuária, 20% pela indústria e 10% pela sociedade. Ouça a entrevista completa: 
https://audios.ebc.com.br/1c/1cec1c63730df46d8bbc3b2036e11880.mp3 
Fonte: https://radios.ebc.com.br/reporter-nacional/2019/08/especialista-fala-do-consumo-da-
agua-virtual  -  Acesso em: 19/08/2020. 
 

• Dinâmicas climáticas, fenômenos e impactos na atmosfera 
 

- Glossários: 
Princípios de Meteorologia e Meio Ambiente  

• A Previsão de Tempo nos Novos Tempos 
• Como é feita a previsão de tempo; Como é feita a previsão de clima 
• Diferença entre Tempo Meteorológico e Clima 
• Atmosfera: formação e importância 
• Tempo: fenômenos atmosféricos 
• Sistemas de Alta Pressão e Sistemas de Baixa Pressão 
• Instrumento e Métodos de Observação 
• Radiação Solar, Radiação Ultravioleta e Aquecimento Global 
• Fenômenos Climáticos (El Niño; La Niña) 
• Homem X Atmosfera (Efeito Estufa e Camada de Ozônio) 

Glossário Meteorológico 
https://www.cptec.inpe.br/glossario.shtml 
 
- El Niño e La Niña (Conceitos; Impactos Globais, na América do Sul e no Brasil) 
http://enos.cptec.inpe.br/ 
 
- Vídeos educacionais (A Natureza da Radiação; Balanço Hídrico; Doenças de Plantas e o 
Clima; El Niño - La Niña; Movimentos na Atmosfera; Mudanças Climáticas; Relevo e Clima; 
Satélite na Agricultura; Desastres Naturais) 
http://videoseducacionais.cptec.inpe.br/ 
 
- A ONU e a mudança climática (Influência humana no aumento de Gases de Efeito Estufa - 
GEE; O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – IPCC; Aquecimento global de 
1.5°C; Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática; Protocolo de Quioto; 
Acordo de Paris ) 
https://nacoesunidas.org/acao/mudanca-climatica/ 
 
-Tempo, Clima, Dados Meteorológicos,... 
https://portal.inmet.gov.br/ 
 
- Climatologia Geográfica 
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/676/2019/08/tpico1.pdf 
 

• Formação dos solos e paisagens climatobotânicas 
 

- Os solos 
http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-
Ametista/Os-Solos-2620.html 
 
- Biodiversidade 
https://www.mma.gov.br/biodiversidade 
 

https://audios.ebc.com.br/1c/1cec1c63730df46d8bbc3b2036e11880.mp3
https://radios.ebc.com.br/reporter-nacional/2019/08/especialista-fala-do-consumo-da-agua-virtual
https://radios.ebc.com.br/reporter-nacional/2019/08/especialista-fala-do-consumo-da-agua-virtual
https://www.cptec.inpe.br/glossario.shtml
http://enos.cptec.inpe.br/
http://videoseducacionais.cptec.inpe.br/
https://nacoesunidas.org/acao/mudanca-climatica/
https://portal.inmet.gov.br/
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/676/2019/08/tpico1.pdf
http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Os-Solos-2620.html
http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Os-Solos-2620.html
https://www.mma.gov.br/biodiversidade
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- Fauna brasileira 
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/territorio/18309-a-fauna-brasileira.html 
 
- Biomas brasileiros 
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/territorio/18307-biomas-brasileiros.html 
 
- Degradação dos solos afeta 3,2 bilhões de pessoas, alerta ONU (Vídeo) 
https://nacoesunidas.org/degradacao-dos-solos-afeta-32-bilhoes-de-pessoas-alerta-
onu/#:~:text=O%20alerta%20%C3%A9%20do%20secret%C3%A1rio,afetadas%20pela%20degr
ada%C3%A7%C3%A3o%20dos%20solos. 
 
- A ONU e a Agricultura 
https://nacoesunidas.org/acao/agricultura/ 
 
- Degradação do solo e secas causam malnutrição crônica de 800 milhões de pessoas, alerta 
chefe da ONU 
https://nacoesunidas.org/degradacao-do-solo-e-secas-causam-malnutricao-cronica-de-800-
milhoes-de-pessoas-alerta-chefe-da-onu/ 
 
- Solo (Composição do solo; Erosão; Cuidados com o solo; Erosão causada pela chuva) 
http://videoseducacionais.cptec.inpe.br/ 
 
- Publicação - Atlas de solos da América Latina e do Caribe (Solos e meio ambiente; 
Classificação; Solos e uso da terra; Solos e mudanças climáticas; Solos e grandes 
paisagens; ...) 
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1034955/atlas-de-solos-da-
america-latina-e-do-caribe 
 

• Dimensões da Questão Ambiental 
 
- A ONU e o meio ambiente 

• 'Zona de Ação ODS' da Assembleia Geral da ONU: impulso aos objetivos globais! 
(Vídeo) 

• De que precisa o nosso mundo? (Vídeo) 
• Declaração da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente (Estocolmo, 1972) 
• Relatório Brundtland, “Nosso Futuro Comum” (1987) 
• Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (“Cúpula 

da Terra”), Rio de Janeiro, 1992 
•  Mini guia das conferências de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 

https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/ 
 
- Objetivos de desenvolvimento sustentável  
https://nacoesunidas.org/pos2015/ 
 
- O que são os objetivos de desenvolvimento sustentável ? 
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/sustainable-development-
goals.html#:~:text=Os%20Objetivos%20de%20Desenvolvimento%20Sustent%C3%A1vel%2C
%20tamb%C3%A9m%20conhecidos%20como%20Objetivos%20Globais,pessoas%20tenham%
20paz%20e%20prosperidade.&text=OS%20ODS%20s%C3%A3o%20uma%20agenda%20inclusi
va. 
 
 

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/territorio/18309-a-fauna-brasileira.html
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/territorio/18307-biomas-brasileiros.html
https://nacoesunidas.org/degradacao-dos-solos-afeta-32-bilhoes-de-pessoas-alerta-onu/
https://nacoesunidas.org/degradacao-dos-solos-afeta-32-bilhoes-de-pessoas-alerta-onu/
https://nacoesunidas.org/degradacao-dos-solos-afeta-32-bilhoes-de-pessoas-alerta-onu/
https://nacoesunidas.org/acao/agricultura/
https://nacoesunidas.org/degradacao-do-solo-e-secas-causam-malnutricao-cronica-de-800-milhoes-de-pessoas-alerta-chefe-da-onu/
https://nacoesunidas.org/degradacao-do-solo-e-secas-causam-malnutricao-cronica-de-800-milhoes-de-pessoas-alerta-chefe-da-onu/
http://videoseducacionais.cptec.inpe.br/
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1034955/atlas-de-solos-da-america-latina-e-do-caribe
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1034955/atlas-de-solos-da-america-latina-e-do-caribe
https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/
https://nacoesunidas.org/pos2015/
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