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GEOGRAFIA 

SEMANA 20: 02/08/2021 A 06/08/2021 

NOME: Nº.: SÉRIE: 9ºANO 

PROFESSOR (A): CLAUDETE STEVANINI CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 AULAS 

ENVIAR PARA: CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 06/08/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Ásia - Índia 

HABILIDADE (S): (EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus, 
asiáticos e da Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir 
suas desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico-naturais. 

Estratégias e recursos: Classroom, leitura e interpretação de texto, texto anexado (livro didático Por 
Dentro da Geografia - Ed. Saraiva), celular ou computador com acesso à internet, caderno, caneta, 
lápis e borracha. 

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ LER COM ATENÇÃO E PRODUZIR UM TEXTO TENDO COMO BASE AS INFORMAÇÕES 

APRESENTADAS NAS TABELAS. COLOQUE SEMPRE IDENTIFICAÇÃO NA FOLHA DA ATIVIDADE E NO CADERNO. ENTREGAR A 

ATIVIDADE NA GOOGLE CLASSROOM. 
Horário de atendimento: Quarta das 09h50min às 12h20min e Sexta das 07h00min às 
12h20min. 
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ATIVIDADE 
 

Analise as tabelas e, no caderno, elabore um texto intitulado “Aspectos econômicos e sociais da 

Índia”. 

Proposta de algumas questões para orientar a análise, esclarecendo que o texto deve conter 

informações sobre elas: 

“Como é a qualidade de vida na Índia?”, “Ela melhorou ou piorou nos últimos anos? Por quê?”, 
 

“Nos últimos anos, houve crescimento econômico?”, “Em qual setor se baseia a economia indiana?”, 

“Há tendência de mudança?”, “Qual é a importância do comércio internacional para a economia 

indiana?”, “Quais são os seus principais parceiros comerciais?”. 
 

Ex. 
 

Aspectos econômicos e sociais da Índia 
 

Em um primeiro momento, os indicadores sociais mostram que a qualidade de vida melhorou na 

Índia. Entre as décadas de 1990 e 2010, a mortalidade infantil e a pobreza foram muito reduzidas, 

enquanto o número de alfabetizados cresceu... 


