
 

Programa de 

Assistência 

Pedagógica 
2º ANO MÉDIO 

 

  

ORIENTAÇÕES PARA OS  ESTUDOS 3º ANO MÉDIO 
1 

 

Recado do professor: Rodolfo Prado 
 
Meus queridos alunos, saibam que esse momento será de fundamental importância para que você possa refletir sobre 
suas atividades diárias, então tentem aproveitar da melhor maneira possível. Caso queiram tirar alguma dúvida, podem 
mandar por e-mail ou podem falar pelo instagram  
Espero que possamos superar logo esse momento e voltar a ter nossos encontros. 
 
 
 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 1 
 
Professores: Luiz Alexandre, Marcus Oliveira, Rodolfo Prado, Fernando Vieira 
 

ETAPA 1 
 

Conteúdos:  
CONTEUDO: GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA DO BRASIL 
 
Estratégia de estudos:  

 revisar os conteúdos do capítulo 1 do livro. 
ATIVIDADE:  
1. Fazer as atividades do Exercício Proposto (páginas 1 a 7) 
2. Façam resumos dos tópicos estudados 
3. Refazer a prova da AV1 para verificar as principais dificuldades encontradas durante a prova. 
4. Leiam cada tópico separadamente, fazendo anotações e questionamentos, 
 
Sugestões de livros:  

 Região Nordeste – Moraes, Paulo Roberto e Mello, Suely A.R. Freire de. – Coleção Expedição Brasil – Ed. 
Harbra. 

 
 

ETAPA 2 
 

 
Conteúdos:  
CONTEÚDO: OS SOLOS DO BRASIL 
 
Estratégia de estudos:  
Efetuar leitura do capítulo 2 do livro-texto – Tópicos 1 e 2 (A formação dos Solos e A classificação dos solos). 
Fazer resumos dos tópicos estudados 
Responder as questões do exercitando em aula dos tópicos 1 e 2 
Leia cada tópico separadamente, fazendo anotações e questionamentos, 
Busque outros exercícios em outros sites  
Assista vídeos sobre solos – formação e composição  
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  

 
Assistir ao vídeo através do link: https://www.youtube.com/watch?v=jmoZMFZHpHQ que fala sobre a utilização de terra 
para pintura de paredes. 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jmoZMFZHpHQ
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ETAPA 3 
 

 
Conteúdos:  
CONTEÚDO: OS SOLOS DO BRASIL 
 
Estratégia de estudos:  
Efetuar leitura do capítulo 2 do livro-texto  (Tópicos 3 e 4 Problemas que afetem o solo e problemas do solo). 
Fazer resumos dos tópicos estudados 
Responder as questões do exercitando em aula dos tópicos 3 e 4 
Leia cada tópico separadamente, fazendo anotações e questionamentos, 
Busque outros exercícios em outros sites  
Assista vídeos sobre solos – formação e composição  
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  
 

 Youtube: 1. Formação e evolução dos Solos   Processos erosivos   Geografia para o ENEM[1], 2. Solos   Fatores 
de Formação, Horizontes e Tipos Principais   Geografia   Prof  L[1], 3. FORMAÇÃO DOS SOLOS[1]. 

 

 Façam os exercícios sobre solos que se encontra no site: Geografia para todos – Livro 1 – capítulo 6 = Relevo e 
Solo – Formação e classificação. 
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Recado do professor: Victor Hugo 
 
É importante que você faça um planejamento da sua rotina, mesclando atividades de diversão com a revisão das 

disciplinas.  

1. Crie uma rotina, assim como na época de estudos: tenha hora para acordar, estudar, descansar, se alimentar. 
2. Não fique o dia inteiro estudando: equilíbrio é a palavra-chave. 
3. Não adianta aumentar a carga de estudo no recesso e voltar mais cansado para a continuação do semestre. 

Preocupe-se em repor as energias para os próximos meses. 
4. Focar a matéria na qual se tem mais dificuldade é uma boa pedida, mas não fique apenas nela: é preciso rever o 

conteúdo das demais disciplinas. 
5. Não é produtivo estudar por horas seguidas apenas uma matéria. Alterne o conteúdo de hora em hora. 
6. Concilie diversão e estudo: veja filmes cujo conteúdo se relacione com história, geografia, literatura. Também dá 

pra estudar vendo peças de teatro, exposições de arte, lendo história em quadrinhos e assistindo à televisão. 
7. Aproveite o recesso para dormir um pouco mais que na época de aulas, mas oito horas já são suficientes para 

repor as energias. 
8. Praticar atividades físicas é importante, mesmo que seja em casa.  
 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 2 
 
Professores: Emmanuel Campelo, Iran Ribeiro, Victor Hugo  
 

ETAPA 1 
 

 
Conteúdos:  

 Tópico 01 do cap. 02 - Quadro geral da População Brasileira  
Estratégia de estudos:  

 Identificar as principais características da população brasileira  

 Compreender a formação étnica da população brasileira  

 Fazer os exercícios de fixação e propostos relativos ao tópico. 1 do cap. 02 

 Tentar resolver as provas das duas últimas edições do SSA. 

 Anotar os tópicos em que haja dúvidas e trazer para a sala de aula no retorno do recesso. 

 Procurar informar-se do que acontece no Brasil e no mundo, sob diversas perspectivas. 
 
Sugestões de filmes:  
 Uma verdade Inconveniente (Um aviso global)  

 Sinopse: Liderando um novo tipo de campanha, Al Gore dá um show de lógica para mostrar o destino da Terra.  
 

ETAPA 2 
 

 
Conteúdos:  

 Tópico 02 do cap. 02 - Crescimento populacional e a transição demográfica brasileira  
 
Estratégia de estudos:  

 Entender o comportamento demográfico da população brasileira, especialmente ao longo das últimas 
décadas   

 Estudar o material suplementar enviado para área restrita – POPULAÇÃO.   

 Resolver todas as questões do livro Mundus. 

 Tentar resolver as provas das duas últimas edições do SSA. 

 Anotar os tópicos em que haja dúvidas e trazer para a sala de aula no retorno do recesso. 

 Procurar informar-se do que acontece no Brasil e no mundo, sob diversas perspectivas. 
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Sugestões de filmes:  
Carlota Joaquina, Princesa do Brazil 

 Sinopse: O filme começa na Escócia, onde a menina Yolanda escuta de seu tio a história da infanta espanhola 
Carlota Joaquina de Bourbon, também explicando sobre a monarquia portuguesa, e a elevação do Brasil, de colônia 
do império ultramarino português, a reino unido com Portugal, circunstâncias que levaram-na a ser Princesa do 
Brasil. 

 

 A morte do rei de Portugal D. José I de Bragança, em 1777, e a declaração de insanidade da rainha Dona Maria I, 
em 1792, levam seu filho, o então príncipe D. João de Bragança e sua esposa, Carlota Joaquina, ao trono real 
português. Em 1807, para escapar das tropas napoleônicas que invadiam Portugal, o casal e a corte transferem-se 
às pressas para o Rio de Janeiro, onde a família real e grande parte da nobreza portuguesa vive exilada por 13 
anos. Na colônia aumentam os desentendimentos entre a arrogante Carlota e o intelectualmente limitadíssimo D. 
João, que após a morte que da mãe, deixa de ser príncipe-regente e torna-se rei de Portugal e, posteriormente, do 
reino unido de Portugal, Brasil e Algarves. 

 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  
DOCUMENTÁRIOS  
https://www.youtube.com/watch?v=0eLv8EswvLg  
O Caos - Super População 
Sinopse: Há quase 7 Bilhões de pessoas em nosso planeta, mais de 2 vezes o que havia à 45 anos. Mas o que 
aconteceria se a população mundial dobrasse novamente de uma hora para outra? Será que vamos encontrar espaço 
suficiente para viver? Comida suficiente para comer? Ar suficiente para respirar? E água suficiente para beber? Isto 
que aconteceria se a marca mundial atingisse 14 Bilhões. 
 
 

ETAPA 3 
 
Conteúdos:  
Tópico 03 – cap. 02- Estrutura Populacional  
 
Estratégia de estudos:  

 Buscar identificar como a população brasileira pode ser organizada quanto aos seguintes critérios: idade, 
sexo, atividades profissionais, distribuição de renda, qualidade de vida etc. 

 Fazer os exercícios de fixação e propostos relativos ao tópico. 3 do cap. 02. 

 Tentar resolver as provas das duas últimas edições do SSA. 

 Anotar os tópicos em que haja dúvidas e trazer para a sala de aula no retorno do recesso. 

 Procurar informar-se do que acontece no Brasil e no mundo, sob diversas perspectivas. 
 
Sugestões de filmes:  
Caramuru - A Invenção do Brasil 

 Sinopse: O filme tem como ponto central a história de Diogo Álvares, artista português, pintor talentoso, responsável 
por uma das lendas que povoam a mitologia brasileira — a do Caramuru. Antes, porém, Diogo é responsável por 
uma confusão envolvendo os mapas que seriam usados nas viagens de Pedro Álvares Cabral. Contratado por Dom 
Jaime, o cartógrafo do rei, para ilustrar o precioso documento, ele acaba sendo joguete de uma francesa, Isabelle, 
que vive na corte em busca de ouro, poder e bons relacionamentos. Ela rouba-lhe o mapa e o artista é deportado. 
Na viagem, Diogo conhece Heitor, um degredado cult, quase precursor do que hoje em dia se conhece como 
mochileiro. Como muitas caravelas que se arriscavam, a de Vasco de Athayde naufraga. mas Diogo consegue 
chegar ao Brasil e o infortúnio acaba sendo um auxílio para dar início à história de amor entre ele e Paraguaçu, a 
índia que conhece ao chegar ao novo mundo, ao paraíso bíblico sonhado. 

 

 O romance entre o descobridor e a nativa é, de fato, a história do triângulo amoroso entre Diogo, Paraguaçu e sua 
irmã Moema. Os três viviam em perfeita harmonia, sob os olhares do cacique Itaparica. Algum tempo depois, no 
entanto, Diogo é indagado a ir embora para a França para se casar com a maquiavélica marquesa Isabelle. 
Apaixonadas, Paraguaçu e Moema mergulham no mar atrás da caravela, mas só Paraguaçu chega à embarcação. 
Ela e Diogo continuam sua história de amor, com todos os impactos da cultura europeia na vida de uma linda índia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0eLv8EswvLg
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Sugestões de links ou sites de pesquisas:  
https://www.youtube.com/watch?v=T4lWas8sunA 
Matéria de Capa - Planeta chega aos 7 bilhões de habitantes 
Neste segundo semestre, segundo cálculos da ONU, a população da Terra chegará à marca de 7 bilhões de habitantes. 
O Matéria de Capa traz um especial sobre este crescimento e levanta uma série de questões.  
 
 

ETAPA 4 
 

 
Conteúdos:  

 Estudar o tópico 04 – cap. 02 – Dinâmica Populacional Brasileira  
 
Estratégia de estudos:  

 Analisar os principais movimentos migratórios de estrangeiros para o Brasil e de brasileiros para o 
exterior.  

 Identificar as principais migrações internas realizadas no Brasil . 

 Estudar o material suplementar enviado para área restrita – MIGRAÇÕES 

 Fazer os exercícios de fixação e propostos relativos ao tópico. 4 do cap. 02 

 Tentar resolver as provas das duas últimas edições do SSA. 

 Anotar os tópicos em que haja dúvidas e trazer para a sala de aula no retorno do recesso. 

 Procurar informar-se do que acontece no Brasil e no mundo, sob diversas perspectivas. 
 
 
Sugestões de livros:  
 
1. 1808, 1822 e 1889. Autor: Laurentino Gomes. 

 1808 - Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a 
História de Portugal e do Brasil é um livro de história do Brasil e Portugal escrito por Laurentino Gomes e publicado 
em 2008 sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil, ocorrida em 1808. 

 1822 – Como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram D. Pedro a criar o 
Brasil – um país que tinha tudo para não resultar. 

 1889 – Como um imperador cansado, um marechal vaidoso e um professor injustiçado contribuíram para o fim da 
Monarquia e a Proclamação da República no Brasil é um livro de autoria do escritor, jornalista e historiador 
Laurentino Gomes. 

 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  
https://paises.ibge.gov.br/#/  
IBGE Países 
O site Países agrega dados de várias fontes oficiais sobre os países do mundo. Divididos em seis temas (Economia, 
Indicadores Sociais, Meio Ambiente, População, Redes e Saúde), os dados são apresentados de forma sucinta e direta, 
permitindo a comparação entre os índices das diversas nações. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T4lWas8sunA
https://paises.ibge.gov.br/#/

