PRODERAD- PROJETO DE EDUCAÇÃO RURAL DE ÁGUA DOCE
Núcleo: CEM Marcelino Ivo Dalla Costa ( )
Herciliópolis( )
Diretora: Marjorie Jeane Setti de Oliveira
Componente Curricular: Geografia
Professora: Josivania de Oliveira Cardoso
Água Doce, 06 de Julho de 2020.
Aluno (a): ________________________________________ Série: 8º Ano
# Nossa aula on-line no aplicativo MEET acontece quinzenalmente nas terças- feiras as 15:00
horas. Anotem as dúvidas para que as tiremos e não faltem, pois conta presença e
aprendizado. Nosso próximo encontro está agendado para 21-07-2020 ☺.

•

Conteúdo:
OS DIFERENTES SISTEMAS ECONÔMICOS E POLÍTICOS

•

Informações prévias: O mundo atual é caracterizado por profundas

desigualdades socioeconômicas. Para medir o grau de desenvolvimento de um país,
utilizam- se indicadores sociais como PIB (Produto Interno Bruto), Renda Per capita
(por cabeça), e IDH (Índice de desenvolvimento humano). Os países desenvolvidos
apresentam

valores

superiores

de

IDH

aos

apresentados

pelos

países

subdesenvolvidos, isso por que o acesso a quesitos básicos para bem viver como
saúde, educação de qualidade, saneamento básico e etc., possibilita melhor qualidade
de vida aos habitantes. Esse fato também interfere na maioria dos casos em um baixo
índice de criminalidade, analfabetismo, mortalidade infantil e maior expectativa de
longevidade (maior expectativa de vida longa). É possível regionalizar o mundo tendo
como base o desenvolvimento dos países, dividindo o globo entre países
desenvolvidos e subdesenvolvidos.
Para verificar mais sobre o assunto, leia as págs. 374, 375, 376, 377, 378 e 379.
•

Atividade: Leia as páginas 379 e 382 e faça um resumo desenhado em seu
caderno. Pode ser uma, duas ou mais figuras, observe a imagem da pág. 382 e
a partir da compreensão desta crie a ou as suas.

•

Tire foto e envie para a professora até dia 20 de julho, ou faça numa folha com

cabeçalho e devolva no dia 21 ou 22/07 quando receber as novas atividades.

•

Bom estudo!

