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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 

 1º BIMESTRE 2 AULAS SEMANAIS 2º A, B, C e D. 

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.  
 
 
 

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. 

 
Segundo o documento de Apresentação 
dos Temas Transversais, eles são 
“questões sociais consideradas 
relevantes”, “problemáticas sociais atuais 
e urgentes, consideradas de abrangência 
nacional e até mesmo de caráter 
universal” (1997, p.64). Segundo tais 
critérios foram selecionados e serão 
trabalhados: 
1. Ética 
2. Trabalho e Consumo 
3. 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 

A Gênese Geoeconômica do Território Brasileiro.  
A Gênese das Fronteiras Brasileiras 

De 01/02 à 27/03 



Território Brasileiro: Do “Arquipélago” Ao “Continente” 
 

De 28/03 à 13/04 

O Brasil e a Economia Global: Mercados Internacionais  
 

De 16/04 à 30/04 

HABILIDADES AGENDA 

Situação de Aprendizagem 1 – A gênese geoeconômica do território brasileiro Habilidades: 1. 
Estabelecer a diferenciação entre os conceitos acerca da formação econômica do Brasil; 2. 
Desenvolver habilidades de leitura e produção de textos contínuos (expositivos, descritivos e 
narrativos) e descontínuos (mapas); 3. Ler e interpretar mapas para extrair informações que 
permitam identificar singularidades e distinções das diversas etapas da formação territorial do 
Brasil; 4. Identificar dados, representações e informações encontrados em cartas e mapas, para 
comparar as diferentes etapas do processo de formação territorial do Brasil. 
Situação de Aprendizagem 2 – A gênese das fronteiras brasileiras Habilidades: 5. Ler e 
interpretar mapas sobre os conflitos fronteiriços na América Latina e a gênese das fronteiras 
brasileiras; 6. Ler, interpretar e produzir textos contínuos sobre a “Era Rio Branco”(1902 – 1912); 
7. Estabelecer relações entre fatos e conceitos, como os relacionados às quatro etapas do 
estabelecimento das fronteiras políticas internacionais do Brasil (definição, delimitação, 
demarcação e densificação) ; 8. Interpretar processos histórico-geográficos por meio de aula 
expositiva e discussão sobre a “Era Rio Branco”; 9. Comparar mapas para extrair a temporalidade 
e a espacialidade dos limites político-administrativos dos Estados brasileiros. 
 
 
 

De 01/02 à 27/03 

HABILIDADES 
PREVISTAS  
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Situação de Aprendizagem 3 – Território brasileiro: Do “Arquipélago” ao “Continente” 
Habilidades: 10. Ler, interpretar e comparar mapas; 11. Ler, interpretar e produzir textos 
contínuos, destacando as dimensões espaciais e territoriais presentes em mapas e letras de 
música; 12. Estabelecer relações entre informações suscitadas por leituras cartográficas com 
outras linguagens, como letras de música; 13. Extrair informações implícitas ou explícitas em 
mapas. 

De 28/03 à 13/04 
HABILIDADES  
PREVISTAS 
         
           4 
 
 
 
 
 
 

 
Situação de Aprendizagem 4 – O Brasil e a economia global: mercados internacionais 
Habilidades: 14. Leitura, interpretação e produção de textos contínuos (narrativas, textos de 
pesquisa, textos técnicos) e descontínuos (mapas, gráficos e tabelas); 15. Leitura e análise de 
textos argumentativos, distinguindo pontos de vista diferentes; 16. Extrair informações implícitas 
ou explícitas em textos de diversas naturezas; 17. Elaborar mapas e quadros conceituais; 18. 
Comparar dados representados em diversas linguagens. 
 
 
 
 
 

De 16/04 à 30/04 
 

HABILIDADES 
PREVISTAS 
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ATIVIDADES PRÉVIAS ATIVIDADES DIDÁTICAS 
ATIVIDADES 

AUTODIDÁTICAS E 
COMPLEMENTARES 

ATIVIDADES DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

As avaliações serão feitas de forma escrita, participativa, investigativa, coletiva e prática. Cujas 
notas serão obtidas pela evolução do conjunto de avaliações e de suas habilidades.  

PROCEDIMENTOS 
DE 

RECUPERAÇÃO 

Os alunos que ainda obtiverem rendimentos insatisfatórios terão direito a realizar pesquisa sobre 
os temas trabalhados.  
Os alunos que excederem o limite de 25% de ausências, do total de aulas dadas, permitidas por 
lei, durante esse 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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