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Enquanto essa pandemia continuar, precisamos nos cuidar e 
cuidar de todos que amamos ! Segue algumas orientações ... 

Olá estudante, tudo bem?
Continuamos em casa, esperando o Planeta Terra sarar. 





OS ESTUDOS NÃO PODEM PARAR!



COMO ESTUDAR E
APRENDER EM CASA?

 Crie uma rotina de
estudo.
 Separe um local
tranquilo e organizado.
 Utilize nos seus
estudos: o caderno, o
celular e/ou computador,
e o livro didático (se
tiver).

VAMOS COMEÇAR? 



Nessa aula você irá aprender sobre:

Indústria e Espaço Geográfico (Cap. 2 – Livro
Didático).

➢ Tipos de Indústria.
➢ Indústria no mundo.



Para iniciar os estudos, vamos refletir sobre as seguintes

perguntas (Responda no seu caderno):

1) O que é Indústria? Qual é o objetivo principal das

indústrias?

2) O que é tecnologia?

Se precisar de mais

informações, pesquise na

internet (como no

exemplo ao lado):

3) Discuta as suas repostas com um colega de

sala (pelo WhatsApp) e aprofunde as suas

respostas.



5) Elabore um mapa mental ou um resumo sobre as características da indústria

e os seus principais tipos.

4) Vamos aprofundar o estudo! Assista uma Vídeo-aula sobre: a Indústria e os

seus tipos. (Clique na imagem abaixo). Registre as principais informações.

 As inovações técnicas ao longo da história e a evolução do processo produtivo (Revolução

Industrial), ao longo dos últimos séculos, ampliou a capacidade produtiva e provocou uma

profunda alteração do espaço geográfico (urbanização, aumento da atividade agrícola, expansão

do comércio etc.).

 Nas últimas décadas a produção industrial indústria teve um grande crescimento, devido aos

avanços na ciência e na tecnologia nos seus mais diversos setores de produção.

Como elaborar um mapa mental?
Clique na imagem ao lado!

https://www.youtube.com/watch?v=rghOYydhmDU
https://www.youtube.com/watch?v=m1qW0wPJV1M


EXEMPLOS DE
MAPA MENTAL.



Para finalizar os estudos dessa semana observe o mapa abaixo:

MAPA MUNDI – ESTÁGIO DE INDUSTRIALIZAÇÃO (2014)

FONTE: SHYAM UPADHYAYA, 2014



Parabéns, você realizou as

atividades de Geografia!

Até a próxima semana! 
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