
 

 
 
 
 

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 6º ANO A/B 05/10 a 11/12 11 
 

EMENTA 4º BIMESTRE  

A importância do ensino da Geografia é levar o educando a compreender o conceito da cartografia e sua representação 
terrestre por meio de seus elementos, possibilitando o aprofundamento de conceitos de localização e delimitação 
espacial. Nesse sentido, espera-se que eles ampliam seus conhecimentos na linguagem, leitura de mapas e recursos 
oferecidos pela cartografia.  

 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 

• Reconhecer a importância da cartografia na história, seu aperfeiçoamento ao longo do tempo e sua utilização nas 
diferentes atividades humanas. 

• Compreender a função das escalas cartográficas e sua aplicabilidade em cálculos de distância. 

• Compreender o sistema de coordenadas geográficas, reconhecer a necessidade do uso de projeções cartográficas 
para a representação de grandes áreas em pequenas escalas de tratamento cartográfico. 

 
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 A Cartografia e o espaço geográfico Conversa com os alunos sobre o conteúdo e sua importância 
para nosso cotidiano. Explicação com aula expositiva do 
conteúdo com exercícios sobre escala, legenda, título, 
orientação e a utilização da bússola. 

14/10 a 16/10 Recesso escolar Recesso escolar 

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

26/10 a 30/10 Correção de trabalho avaliativo Correção com os alunos do trabalho avaliativo, tirando 
dúvidas, juntamente com explicação de questões que tiveram 
menos acertos. 

03/11 a 06/11 Projeção Cartográficas e fusos 
horários 

Bates papo com os alunos sobre o conteúdo e sua 
aplicabilidade assim como sua importância de conhecimento. 

09/11 a 13/11 Projeção Cartográficas e fusos 
horários 

Aula expositiva com explicação sobre coordenadas 
geográficas, paralelos e meridianos, longitude e latitude, os 
principais tipos de projeções e a suspensão do fuso 
brasileiro. 

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

23/11 a 27/11 Correção de trabalho avaliativo Correção com os alunos do trabalho avaliativo, tirando 
dúvidas, juntamente com explicação de questões que tiveram 
menos acertos 

30/11 a 04/12 Reavaliação covid-19 Correção de exercícios da apostila didático revisão para 
reavaliação. 

07/12 a 11/12 Fechamento de conteúdo Correção de reavaliação como os alunos, fechando o 
conteúdo, tirando dúvidas. 

 
AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

Trabalho Avaliativo 1 Covid 19 – 4º Bim (4,0) = Cartografia e seus elementos. 
Trabalho Avaliativo 2 Covid 19 – 4º Bim (4,0) = Projeção Cartográfica e fuso horário. 
Tarefas        Covid 19 - 4º Bim (2,0) = Tarefas – Realização de um único trabalho sobre o tema hidrografia. 
Reavaliação Covid 19 – 4º Bim (4,0) = Todo o conteúdo estudado durante o bimestre. 
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