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GUIA DE APRENDIZAGEM 
Este documento foi elaborado de acordo com os Valores, Princípios e Premissas da Escola de Ensino Integral descritos 
no Programa de Ação do Professor e do seu respectivo Professor Coordenador de Área e no Plano de Ação da Escola 
Integral. 

Valéria dos Anjos Ferreira Geografia 2018 

3º Bimestre   2 aulas semanais  1º A e B. 

OBJETIVOS 

 
Formar, de acordo com a legislação vigente e com os Valores, Princípios e Premissas do Programa 
de Ensino Integral, alunos autônomos, solidários e competentes, protagonistas de suas ações, em 
busca da Excelência Acadêmica. Tornar o aluno capaz de ler, interpretar e representar retas 
figuras geométricas e coordenadas de um ponto em um plano cartesiano, assim como identificar a 
inclinação de uma reta, o alinhamento de seus pontos e sua inclinação e paralelismo. 
 

BASES PARA O DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO 
TEMAS TRANSVERSAIS 

ENVOLVIDOS 

VALORES 

• Uma escola que também aprende. 
• O currículo como espaço de cultura. 
• Competências com referência. 
• Prioridade para a competência da leitura e escrita. 
• Articulação das competências para aprender. 
• Articulação com o mundo do trabalho. 

 

 Ética  

 Cidadania  

 Pluralidade cultural  

PRINCÍPIOS 

• Pedagogia da Presença. 
• 4 Pilares da Educação. 

 Aprender a conhecer; 

 Aprender a conviver; 

 Aprender a fazer; 

 Aprender a Ser. 
• Educação Interdimensional. 
• Protagonismo Juvenil. 

PREMISSAS 

• Protagonismo Juvenil. 
• Formação Continuada. 
• Corresponsabilidade. 
• Excelência em Gestão. 
• Replicabilidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AGENDA 

Os Grandes Fluxos do Comércio Mundial e a Construção de uma Malha Global.  
Regulamentar os Fluxos Econômicos na Escala Mundial: É Possível Encontrar um Bem Comum? 
 

01/08 a 17/08 

Estruturas e Formas do Planeta Terra: Os Movimentos e o Tempo na Transformação das 
Estruturas da Terra.  
Estruturas e Formas do Planeta Terra: Os Movimentos da Crosta Terrestre. 

20/08 a 28/09 

HABILIDADES AGENDA 

Situação de Aprendizagem 1 – Os Grandes Fluxos do Comércio Mundial e a Construção de uma 
Malha Global. Hab.: 1. Construir e aplicar habilidades relativas ao domínio da linguagem 
cartográfica como meio de visualização sintética da relação entre realidades geográficas distintas e 

01/07 a 17/08 



como meio de uso da imagem como discurso espacial. Hab.: 2. Construir e aplicar conceitos com 
base na abordagem geográfica, tais como fluxos e redes geográficas, para contribuir na 
compreensão de fenômenos contemporâneos próprios e associados ao processo de globalização 
das relações humanas. 
Situação de Aprendizagem 2 - Regulamentar os Fluxos Econômicos na Escala Mundial: É Possível 
Encontra um Bem Comum?  Hab.: 3. Dominar a leitura para além da superfície do texto, 
exercitando a identificação das chaves de interpretação, identificando linhas de raciocínio. Hab.: 4. 
Construir visões sobre realidades distintas, identificando conexões, coerências e divergências. Hab.: 
5. Aplicar o método da compreensão como meio de se pôr no lugar do outro para interpretar 
realidades que colocam interesses distintos em confronto. Hab.: 6. Aplicar e exercitar o método da 
abstração como meio de imaginar situações hipotéticas.  

HABILIDADES 
PREVISTAS 

06 

 
 

Situação de Aprendizagem 3 – Estruturas e Formas do Planeta Terra: Os Movimentos e o Tempo na 
Transformação das Estruturas da Terra.  Hab.: 7. Trabalhar a percepção da relatividade dos 
conhecimentos científicos. Hab.: 8. A evolução linear desses conhecimentos e as rupturas 
revolucionárias que alteram o curso das ciências. Hab.: 9.  Construir e aplicar habilidades relativas 
ao domínio da linguagem escrita (leitura), como meio de vislumbrar as dimensões presentes num 
texto. Hab.: 10. Selecionar, organizar, relacionar e interpretar informações representadas em 
tabelas complexas para apreender os processos naturais que estruturam a superfície planetária. 
Situação de Aprendizagem 4 - Estruturas e Formas do Planeta Terra: Os Movimentos da Crosta 
Terrestre. Hab.: 11. Trabalhar a percepção da relatividade dos conhecimentos científicos. Hab.: 12.  
Construir e aplicar habilidades relativas ao domínio da linguagem escrita (leitura), como meio de 
vislumbrar as dimensões presentes num texto. Hab.: 13. Construir e aplicar habilidades relativas ao 
domínio da linguagem cartográfica, como meio de visualização sintética da relação entre realidades 
geográficas naturais distintas. Hab.: 14. Selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e 
informações, representados em tabelas. Hab.: 15. Construir e aplicar conceitos trabalhados pela 
Geografia, que têm origem na Geofísica e na Geologia. 

20/08 a 28/09 

 
HABILIDADES 

PREVISTAS 
 

09 

 
 

ATIVIDADES PRÉVIAS 
 

Questionamentos sobre 
o que é leitura, 
produção e 
interpretação de textos. 
Debates, diferentes 
textos. 
Pesquisa sobre 
diferentes culturas. 

 
 
 
 

 
ATIVIDADES DIDÁTICAS 

 
Caderno do aluno, Currículo Oficial da S.E.E./SP. 
O Inferno de Dante 
https://www.youtube.com/watch?v=8oqbc9Ww_hk 
Áreas de risco: informação para prevenção. 
https://www.youtube.com/watch?v=bhKWHx08jFA 
 
 

 
 
 
 

ATIVIDADES 
AUTODIDÁTICAS E 

COMPLEMENTARES 
 

Consolidação: 
Exposição oral dos 
conteúdos 
trabalhados 
individualmente e 
por grupos; 
Reforços; Exercícios 
escritos e relatorias; 
Ampliação; exibição 
de vídeos. 

ATIVIDADES 
DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 
 
 
Seminários, 
Pesquisas, 
Produção de 
Paínes, 
dramatização, 
Leitura e análise 
de textos 
diversos, imagens 
e mapas. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

As avaliações serão feitas de forma Processual; Pontual; Contínua e Auto avaliação. Os conceitos 
serão obtidos pela evolução do conjunto de avaliações e de suas habilidades, divididos em Blocos 
A, B, C e D (Recuperação). 

PROCEDIMENTOS 
DE 

RECUPERAÇÃO 

Os alunos que ainda obtiverem rendimentos insatisfatórios terão direito a realizar pesquisa sobre 
os conteúdos estudados, bem como a resolução de exercícios para fixar os conteúdos não 
assimilados. Os alunos que excederem o limite de 25% de ausências, do total de aulas dadas, 
permitidas por lei, durante este bimestre, poderá, mediante requisição, compensar suas ausências 
e repor conteúdos e habilidades defasados de acordo com as atividades didáticas e/ou atividades 
auto didáticas e complementares. 
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