
 

 
 

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 7º ANO A/B 05/10 a 11/12 11 
 

EMENTA 4º BIMESTRE  

A importância do ensino da Geografia é levar o educando a conhecer parte da formação territorial do Brasil, sua dinâmica 
econômica, política e sustentável. Compreender as curiosidade e costumes típicos de cada região, valorizar a pluralidade 
do patrimônio sociocultural brasileiro. 

 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 

• Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a diversidade étnico-cultural (indígena, 
africana, europeia e asiática), assim como aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras. 

• Entender a atuação econômica brasileira no contexto nacional e mundial. 

• Identificar os grandes contrastes socioeconômicos no Brasil, suas causas e as principais questões a serem 
discutidas e priorizadas nos planejamentos governamentais. 

 
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 Lançamento do Projeto Culinária 
Brasileira. 

Orientação aos alunos sobre o projeto, e sua execução. 
Deixando a disposição dos alunos para eventuais dúvidas na 
execução, explicação do tema escolhido pelos educandos. 

14/10 a 16/10 Recesso escolar Recesso escolar 

19/10 a 23/10 Trabalho avaliativo 1 covid-19 Recebimento do projeto assim como todos seus anexos. 

26/10 a 30/10 Correção dos Trabalhos Conversa com os alunos sobre o projeto e análise das 
imagens e textos enviados, compartilhando com os colegas. 

03/11 a 06/11 Economia e relação internacional do 
Brasil. 

Conversa com os alunos, explanando sobre fatores 
econômicos brasileiro, comércio e relação exterior.  

09/11 a 13/11 Economia e relação internacional do 
Brasil. 

Aula expositiva sobre o tema com apresentação de 
powerpoint, especificando a agropecuária brasileira, 
indústrias e problemas sociais relacionados. 

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

23/11 a 27/11 Correção de Trabalho avaliativo 2 
covid-19 

Correção de trabalho com os alunos, tirando dúvidas 
explicando as questões, que tiveram menor porcentagem de 
acerto. 

30/11 a 04/12 Reavaliação covid-19 Revisão de conteúdo bimestral e aplicação do conteúdo. 

07/12 a 11/12 Correção e fechamento de conteúdo Corrigir reavaliação com os alunos, fechando o conteúdo com 
conversa aberta sobre todos os tópicos visto durante o ano. 

 
AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

Trabalho Avaliativo 1 Covid 19 – 4º Bim - Valor: 4,0 – Apresentação do projeto culinária brasileira. 
Trabalho Avaliativo 2 Covid 19 – 4º Bim - Valor: 4,0 – Economia e relação internacional do Brasil. 
Tarefas Covid 19 – 4º Bim – Valor: 2,0 – Duas tarefas para o bimestre, pela plataforma E-class. 
Reavaliação Covid 19 – 4º Bim – Valor: 4,0 – Conteúdo: Todo o conteúdo estudado durante o bimestre. 
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