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I – Competências e respectivas habilidades e valores1 
1 Competência: Empregar critérios opiniões e pontos de vista expressos em diferentes 
linguagens e suas manifestações específicas. Domínio de linguagens próprias a análise 
geográfica. 
1.1 - Habilidades:  
- Elaborar e fazer uso de textos pertinentes a diferentes meios de informação e formas 
de expressão. 

- Reconhecimentos da importância da comunicação nas relações interpessoais. 
- Identificar fenômenos geográficos expressos em diferentes linguagens. 
- Utilizar mapas e gráficos resultantes de diferentes tecnologias. 
- Reconhecer variadas formas de representação do espaço: cartográfico e 

tratamentos cartográficos, matemático, estatístico e iconográfico. 
- Interesse e responsabilidade em informar e em se comunicar de forma clara e 

integra. 
1.2 - Valores: 
- Orientar-se pelos valores da ética e cidadania 
- Valorização das manifestações culturais de outros povos, do seu conhecimento e 
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  Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio 
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de sua fruição. 

2 – Competência - Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e 
seus códigos compreendendo os fenômenos locais, regionais e mundiais expressos por 
suas territorialidades considerando as dimensões de espaço e tempo.  
2.1-Habilidades:  

- Utilizar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar 

- Compreender o papel das sociedades no processo de produção do espaço 
- Localizar geograficamente os textos analisados e os fatos, objetos e 

personagens que deles constam. 
- Situar as diversas produções da cultura em seus contextos culturais, respeitando 

a diversidade étnica. 
- Capacidade de diagnosticar e interpretar os problemas sociais e ambientais da 

sociedade contemporânea. 
2.2-Valores:  

- Apreço pela pesquisa e conhecimento 
- Interesse em conhecer a realidade. 
- Valorização da aprendizagem e da pesquisa 

3- Competência - sistematizar informações relevantes para compreensão da situação 
problema. 
3.1-Habilidades: 

- Utilizar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar. 

- Situar determinados fenômenos objetos, produções da cultura em seus 
contextos geográficos. 

- Identificar o problema e formular questões que possam explicá-lo e orientar a 
sua solução. 

3.2-Valores: 
- Valorização dos procedimentos de planejamento e organização e a avaliação na 

obtenção de resultados esperados. 
- Valorização da pesquisa como instrumento de ampliação do conhecimento para 

a resolução de problemas. 

4 - Competência: Na resolução de problemas, pesquisas, reconhecer e relacionar: as 
construções do imaginário coletivo; meios e instrumentos adequados para cada tipo de 
questão; estratégias de enfrentamento de problemas. 
4.1-Habilidades: 

- Utilizar deferentes conhecimentos naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar. 

- Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos. 
- Reconhecer os processos de intervenção do homem na natureza para a 

produção de bens, o uso social dos produtos dessa intervenção e suas 
implicações ambientais, sociais. 

4.2- Valores: criticidade na leitura dos fenômenos naturais e processos sociais. 
- Valorização da natureza da cultura e do conhecimento científico. 
- Reconhecimento da sua responsabilidade pessoal e da coletiva na qualidade de 

vida das comunidades que participa. 
- Relacionar as mudanças ocorridas no espaço com as novas tecnologias 

organizações da produção, interferências no ecossistema e com o impacto das 
transformações naturais, sociais econômicas, políticas e culturais. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos1 Procedimentos Didáticos2 
Cronograma  

 Dia / Mês 
1- O Espaço nas modernas sociedades industriais: o espaço de 
antes da Revolução Industrial. Diferenças da técnica anterior e 
no período entre a 1ª e 2ª Revolução Industrial. O espaço 
brasileiro no momento da sua arrancada industrial. A situação da 
sociedade e do estado no contexto das revoluções.  

Pesquisa, estudo em grupo, análise de textos, análise de 
filmes, análise de músicas e pesquisa na Internet e no 

site ClickIdeia. 
04/02 a 28/03 

2- A formação e mundialização do espaço das sociedades 
contemporâneas. A natureza do território. Construção do 
território nacional. A tecnologia industrial e as transformações 
demográficas. A integração dos espaços pela cidade, pelas 
relações de mercado e pelas comunicações. A dominação e 
aglutinação dos espaços numa só divisão internacional do 
trabalho. A urbano-industrialização e as transformações do 
espaço brasileiro. As cidades e os espaços brasileiros. A 
indústria e o território brasileiro. Agricultura e a questão agrária. 

Análise de diferentes espaços. Formação do conceito de 
trabalho. Análise de gráficos e mapas. Diferentes 

conceitos de divisão internacional do trabalho, vídeos 
sobre a urbano-industrialização e espaço brasileiro. 

 
 
 

 
01/04 a 10/07 

3- Os problemas do espaço mundializado. População e trabalho. 
A uniformização técnica e a desarrumação socioambiental. A 
globalização econômica e a fragmentação cultural e política do 
mundo. O contraste norte-sul e a nova imigração internacional da 
população. A globalização desarrumação socioambiental do 
espaço brasileiro. Políticas territoriais do nordeste e Amazônia. 

Análise de mapas de migratórios. Análise de textos e 
gráficos. Diferentes conceitos de globalização e vídeos 

sobre os problemas ambientais do espaço brasileiro 

 
01/08 a 10/09 
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  Relacionar em ordem didática  
2  Relacionar de acordo com cada conhecimento  

 3 Vide “Proposta de Conhecimentos Curriculares para o Ensino Médio” 
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4- A 3ª Revolução Industrial e o novo espaço do homem. As 
inovações tecnológicas e do trabalho na 3ª Revolução Industrial. 
A bio-revolução e a nova forma de percepção da natureza e seus 
recursos. O ciberespaço e a interligação do mundo pela 
informação.  

Análise de filmes e textos. Pesquisa. Análise de gráficos 
e de revistas cientificas. Pesquisa na Internet. 

 
11/09 a 10/10 

5- O espaço mundial na contemporaneidade. A distribuição da 
população, da riqueza e da pobreza em nível mundial. Países 
centrais e países periféricos. Blocos econômicos. Produção, 
concentração de renda e fome. Migrações regionais e 
internacionais. Metrópoles, metropolização e problemas urbanos. 
Acesso aos bens produzidos, consumidos e consumo 
responsável.  

Análise de filmes e textos. Pesquisa. Análise de gráficos 
e de revistas cientificas. Pesquisa na Internet. 

11/10 a 10/12 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

1- Competência: 
Empregar critérios 
opiniões e pontos 
de vista expressos 
em diferentes 
linguagens e suas 
manifestações 
específicas. 
Domínio de 
linguagens próprias 
a análise 
geográfica. 

 

Uso correto das linguagens 
geográficas de forma clara e 
precisa 

Relatório de visita, 
questionários, conclusão 
pessoal, avaliações escritas 
e orais. 

Clareza nas ideias, 
argumentação consistente. 

Síntese da proposta de 
solução do problema com: 
fontes consultadas e 
informações selecionadas 
organizadas em ordem de 
relevância, formação de 
conceitos e localização 
precisa em representações 
cartográficas. 

2- Competência - Articular 
as redes de diferenças e 
semelhanças entre as 
linguagens e seus códigos 
compreendendo os 
fenômenos locais, 
regionais e mundiais 
expressos por suas 
territorialidades 

Conceito de trabalho e lugar 
e indicadores de 
desumanização 

 Relatórios, pesquisas, 
estudo em grupo, análise de 
diferentes espaços 

Clareza e formação de 
conceitos construídos 
corretamente 

Clareza, sequência lógica, 
formação de conceitos e 
localização precisa em 
representações 
cartográficas. 

                                                 
1  Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 



 

___________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

Centro Paula Souza – 2015 

 

 

considerando as 
dimensões de espaço e 
tempo. 
 

3- Competência - 
sistematizar informações 
relevantes para 
compreensão da situação 
problema. 
                                                          

Conceito de ecossistema e 
reconheça diferentes 
técnicas 

Relatórios de pesquisa, 
estudo em grupo, mapas. 

Localização precisa e 
formação de conceitos 

Clareza, sequência lógica, 
formação de conceitos e 
localização precisa em 
representações 
cartográficas. 

4- Competência: Na 
resolução de problemas, 
pesquisas, reconhecer e 
relacionar: as construções 
do imaginário coletivo; 
meios e instrumentos 
adequados para cada tipo 
de questão; estratégias de 
enfrentamento de 
problemas. 

Reconheça diferentes 
formas de espaço 

Relatórios, pesquisas, 
trabalhos em grupo. 

Defina e estabeleça critérios 
para diferenciar espaços 

Clareza e sequência lógica. 
Formação de conceitos e 
localização precisa em 
representações 
cartográficas. 
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Magnolio, Demetrio, Geografia geral e do Brasil – FNDE – Ministério da Educação. 

Fernandes, Bernardo M. Formação e territorialização. São Paulo, Hucitec,1996 

Pereira, Diamantino, Santos, Douglas. Geografia, Ciência e Espaço. 

Santos, Milton.1992:Aula inaugural da USP. A Redescoberta da Natureza. 

Oliva, Jaime. Temas de Geografia Mundial. São Paulo, Atual Editora Ltda, 2007. 

Revistas: Veja e Isto É. Jornais: Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. 

Site www.clickideia.com.br – será usado como ferramenta de consulta para complementação, trabalho de 
equipe e recuperação paralela. 

Vídeos: National Geographic e Jacques Cousteau e outros da TV Escola. 

Santos, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo. Hucitec, 1996. 

Santos, Milton. Metamorfose do espaço habitado. São Paulo. Hucitec, 1988. 
 

V – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

O aluno com defasagem de aprendizado terá oportunidade de recuperação paralela. 
Ele assinará no diário de classe a conscientização sobre novas possibilidades de 
aprendizado e recuperação de notas. Terão oportunidades de novas avaliações e 
trabalhos assim como novas explicações objetivando sua recuperação de forma 
completa. 

Projetos: 

FEVEREIRO: Trote Solidário 

MARÇO: 06/03 - Santidade da Mulher 

               22/03 - Dia da Água 

MAIO:     06 a 10/05 - Semana Paulo Freire 

JUNHO:  05/06 - Dia do Meio Ambiente 

            22/06 - Festa Junina 

JUNHO/JULHO Copa do Mundo de 2014 

AGOSTO:     Folclore 

SETEMBRO: Semana da Pátria 

OUTUBRO: EXPOTEC 

Halloween 

NOVEMBRO: Consciência Negra 

PROJETOS:  

Soldados do Meio Ambiente 
Informática Consciente 
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VI – Identificação: 

 

Professor: Cleuza Maria Ribeiro da Silva Wargaftig                                 Data: 10/03/2015 

 

VII – Parecer do Coordenador de Área: 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                                Data: 10/03/2015   

 
 
 
 
 


