
 

 
 

Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional de 

seus egressos. 
 

DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORARIA 

GEOGRAFIA FLÁVIO 8º ANO A/B 05/10 a 11/12 11 
 

EMENTA 4º BIMESTRE  

A importância do ensino da Geografia é levar o educando a fazer uma análise mais profunda dos conceitos de território e 
região, por meio dos estudos da América. Pretende-se, com as possíveis análises, que os estudantes possam 
compreender a formação dos Estados Nacionais e as implicações na ocupação e nos usos do território americano. 
Conhecer as diferentes concepções dos contextos sociais, geopolíticos e ambientais, por meio de conceitos como classe 
social, modo de vida, paisagem, elementos físicos naturais, assim como a economia do pós guerra e a relação 
consumista regional e mundial. 

 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 

• Compreender os objetivos e analisar a importância dos organismos de integração do território americano 
(Mercosul, OEA, OEI, Nafta, Alba, Comunidade Andina, Aladi, entre outros). 

• Identificar os principais recursos naturais dos países da América Latina, analisando seu uso para a produção de 
matéria-prima e energia e sua relevância para a cooperação entre os países do Mercosul. 

• Desenvolver o senso crítico na análise do consumo e do consumismo, compreender os efeitos negativos do 
consumismo no impacto ambiental em escala global. 

 
FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

Apresentar de forma atrativa, dinâmica e reflexiva, o estudo do espaço geográfico em seus aspectos físicos e 
humanos, salientando a importância dos alunos como construtores e transformadores da sociedade. 

 
DATA/AULA  CONTEÚDOS  METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS 

05/10 a 09/10 Regionalização comercial da américa 
Blocos econômicos e globalização 

Conversa com os alunos sobre o conteúdo, especificando os 
principais blocos econômicos, e sua funcionalidade. Aula expositiva 
sobre o conteúdo com a elaboração de exercícios junto com os 
alunos, explicando os blocos Americanos Mercosul e Nafta, assim 
como a história da globalização na humanidade 

14/10 a 16/10 Recesso escolar Recesso escolar 

19/10 a 23/10 Trabalho avaliativo 1 covid-19 Revisão de conteúdo e aplicação do trabalho avaliativo 1 covid-19 

26/10 a 30/10 Correção do trabalho avaliativo Correção do trabalho avaliativo com os alunos, tirando dúvidas e 
explicando as questões com menor porcentagem de acerto. 

03/11 a 06/11 Aspectos gerais da globalização Explicação do conteúdo com a utilização de powerpoint, 
especificando a origem da globalização, interdependência, 
liberalismo, protecionismo e relações diplomáticas. 

09/11 a 13/11 Globalização e sociedade Aula expositiva e explicação sobre o tema, assim com o 
conhecimento das principais cidades globais e a nova divisão 
internacional do trabalho, analisar as multinacionais fazendo um 
contra ponto entre sua atuação no mercado mundial. 

16/11 a 20/11 Trabalho avaliativo 2 covid-19 Revisão de conteúdo e aplicação do trabalho avaliativo 2 covid-19 

23/11 a 27/11 Correção do trabalho avaliativo  Correção do trabalho avaliativo com os alunos, tirando dúvidas e 
explicando as questões com menor porcentagem de acerto. 

30/11 a 04/12 Reavaliação covid-19 Revisão de conteúdo estudado, com resolução de exercícios e 
explicação, aplicação da reavaliação bimestral. 

07/12 a 11/12 Correção da reavaliação  Correção com os alunos e tira dúvidas com explicação das questões 
com menores porcentagem de acertos, fechando o conteúdo visto 
durante o ano. 

 
AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

Trabalho Avaliativo 1 Covid 19 – 4º Bim - Valor: 4,0 – Conteúdo: Regionalização comercial da américa e blocos 
econômicos. 
Trabalho Avaliativo 2 Covid 19 – 4º Bim - Valor: 4,0 – Conteúdo: Aspectos gerais da globalização, globalização e 
sociedade. 
Tarefas Covid 19 – 4º Bim – Valor: 2,0: Duas no Bimestre, enviada pela plataforma E-class. 
Reavaliação Covid 19 – 4º Bim – Valor: 4,0 – Conteúdo: Todo conteúdo estudado durante o bimestre. 
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