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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 
GILCIMAR  

GEOGRAFIA 2018 

 2º BIMESTRE 2 AULAS SEMANAIS 1º SÉRIES 

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 

Os Deserdados da Nova Ordem Mundial: As Perspectivas de Ordem Mundial Solidária. 
 

De 02/05 à 18/05 



A Mudança das Distâncias Geográficas e os Processos Migratórios 
 
 
 

De 21/05 à 08/06 

A Globalização e as Redes Geográficas  
 

De 11/05 à 27/06 

HABILIDADES AGENDA 

Situação de Aprendizagem 4 – Os deserdados na nova ordem mundial: As perspectivas de 
ordem mundial solidária. Habilidades: 9. Apresentar e discutir ideias por meio de exposição oral; 
10. Leitura e interpretação de textos e de ideias resultantes da participação nas discussões 
coletivas em sala; 11. Interpretação de mapas de escala mundial; Expressar o pensamento por 
meio da redação de textos; 12. Estabelecer relações com base em diferentes escalas geográficas; 
13. Desenvolver atividades relativas à participação coletiva.  
 

De 02/05 à 19/05 

HABILIDADES 
PREVISTAS  
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Situação de Aprendizagem 5 – A mudança das distâncias geográficas e os processos 
migratórios. Habilidades: 14. Construir e aplicar habilidades relativas ao domínio da linguagem 
cartográfica como meio de visualização sintética da relação entre realidades geográficas distintas 
e como meio de uso da imagem como discurso espacial; 15. 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. 
 
 
 

De 22/05 à 09/06 
HABILIDADES  
PREVISTAS 
         
            
            2 
 
 
 
 
 

Situação de Aprendizagem 6 – A Globalização e as Redes Geográficas. Habilidades: 16. construir 
e aplicar habilidades relativas ao domínio da linguagem cartográfica, como meio de visualização 
sintética da relação entre realidades geográficas distintas e como meio de uso da imagem como 
discurso espacial; 17. 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. 
 
 
 
 

De 12/05 à 27/06 
 

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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