
PONTOS NODAIS DE GEOGRAFIA PARA O 3º TRIMESTRE – 7º ANO 

Neste 3º trimestre decidimos antecipar os temas abordados que farão parte da avaliação final para permitir aos alunos 

e seus responsáveis uma organização prévia para os estudos. Destacamos a importância da participação dos 

responsáveis por entendermos que nem todos os alunos construíram ainda a autonomia suficiente para dar conta de 

tarefas mais simples como organizar o material necessário para as aulas do dia seguinte. 

Os principais materiais utilizados nesse trimestre serão o livro de geografia (distribuído pela escola) e o caderno, no 

entanto, em momentos pontuais o caderno de mapas e o atlas também podem ser solicitados. 

É muito importante que os alunos (e em muitos casos, seus responsáveis) estejam atentos para os dias específicos em 

que cada material será utilizado. Como cada turma responde aos estímulos das atividades com um ritmo diferente (e 

é natural que isso ocorra) portanto, não é possível definir neste momento que dias serão estes. Nesse caso, o material 

necessário para a aula é sempre divulgado na aula anterior. 

Gostaria de frisar que quando as aulas são planejadas para a utilização de um material específico (como exercícios 

de um livro por exemplo) se torna muito difícil para um professor administrar a presença de alunos sem esse material. 

As características de alunos nessa fase (idade, nível de amadurecimento etc.) inviabilizam o bom andamento das 

atividades sem o material previamente exigido. Na impossibilidade de execução das tarefas, muitos alunos se 

desinteressam pela aula e buscam alternativas (conversas, jogos no celular etc) atrapalhando a concentração dos 

demais alunos. 

Contamos com a contribuição de todos. 

A seguir, destacaremos os principais temas abordados e o respectivo material utilizado: 

 Regionalização do território brasileiro 

o Regionalização do IBGE; 

o Regionalização dos Complexos geoeconômicos; 

o Regionalização do prof° Milton Santos. 

 Objetivos, critérios e características 

 Livro didático: capítulo 1, módulo 3 

 Caderno de mapas: páginas 75 a 77, 84 a 87 

 As relações cidade-campo no Brasil 

o A estrutura fundiária concentrada 

o A modernização agrícola 

 Livro didático: capítulo 4, módulo 1 

o A importância da Reforma Agrária 

 Livro didático: capítulo 4, módulo 3 
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