
 
 

 

 
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 1º ANO A/B 05/10 a 11/12 11 
 

EMENTA 4º BIMESTRE  

A Geografia é instrumento fundamental no entendimento do mundo ao nosso redor, na formação e transformação das 
paisagens, na distribuição espacial das atividades produtivas, a organização do espaço geográfico, desigualdades 
socioeconômicas da população mundial em diferentes contextos, o espaço rural e a modernização da agricultura. Ela 
percorre e participa como base ou fundamento de diversas pesquisas científicas. 

 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 

• Problematizar hábitos e práticas individuais e coletivos de produção, reaproveitamento e descarte de resíduos em 
metrópoles, áreas urbanas e rurais, e comunidades com diferentes características socioeconômicas, e elaborar 
e/ou selecionar propostas de ação que promovam a sustentabilidade socioambiental, o combate à poluição 
sistêmica e o consumo responsável. 

• Analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas à 
exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de análise, 
considerando o modo de vida das populações locais, entre elas as indígenas, quilombolas e demais comunidades 
tradicionais, suas práticas agroextrativistas e o compromisso com a sustentabilidade. 

• Identificar e discutir os múltiplos aspectos do trabalho em diferentes circunstâncias e contextos históricos e/ou 
geográficos e seus efeitos sobre as gerações, em especial, os jovens, levando em consideração, na atualidade, 
as transformações técnicas, tecnológicas e informacionais. 

 
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, levando-os a uma investigação 
mais profunda e criacionista. 

 
DATA/AULA  CONTEÚDOS  METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS 

05/10 a 09/10 Agropecuária Brasileira Conversa com os alunos e apresentação de powerpoint sobre 
o conteúdo, explicando as principais práticas agropecuária do 
Brasil e de nossa região, e qual a correlação com o meio 
ambiente. 

14/10 a 16/10 Recesso escolar Recesso escolar 

19/10 a 23/10 Projeto Chefe de Cocina Entrega e avaliação do Projeto Chefe de Cocina. 

26/10 a 30/10 Industria Aula expositiva sobre o conteúdo, explicando sobre a 
Revolução industrial, seu surgimento, objetivos e os 
principais países envolvidos. 

03/11 a 06/11 Industria brasileira Roda de conversa debatendo o fator industrial brasileiro e 
sua posição no mercado estrangeiro, assim como os 
problemas ambientais agregados nessa atividade. 

09/11 a 13/11 Comércio e transporte Aula expositiva, com powerpoint explicando o surgimento e 
evolução dos transportes até os dias de hoje, e sua 
importância no mundo globalizado 

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

23/11 a 27/11 Correção do trabalho avaliativo 2 Correção com os alunos, tirando dúvidas e explicando 
questões que ficaram com uma menor porcentagem de 
acerto. 

30/11 a 04/12 Reavaliação covid-19 Conversa com os alunos, revisando o conteúdo estudo no 
bimestre e aplicação da reavaliação. 

07/12 a 11/12 Correção da reavaliação Correção da reavaliação, tirando as dúvidas sobre o 
conteúdo visto durante o ano. Destacando os pontos 
positivos e melhorando o restante, fechando o conteúdo. 

AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

Trabalho Avaliativo 1 Covid 19 – 4º Bim (4,0) – Conteúdo: Projeto Chefe de Cocina com a prof. Katherine, prof. Lana, 
prof. Edson e Prof. Flávio. 
Trabalho Avaliativo 2 Covid 19 – 4º Bim (4,0) – Conteúdo: Agropecuária, indústria e transportes. 
Tarefas         Covid 19 - 4º Bim (2,0) = Tarefas e exercícios pela plataforma E-class, (02) no Bimestre 
Reavaliação Covid 19 – 4º Bim (4,0) =Todos o conteúdo durante o bimestre. 
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