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I – Competências e respectivas habilidades e valores1 
1 Competência: Colocar-se como sujeito no processo de produção-recepção de 
comunicação de expressão e estimular o desenvolvimento do espírito critico. 
1.1 - Habilidades: Interpretar textos e discursos reconhecendo nas diferentes formas de 
expressão, os objetivos, as intenções, os valores implícitos, nas mensagens 
subliminares, a filiação ideológica de seu autor. 
- Elaborar e fazer uso de textos pertinentes a diferentes meios de informação e formas 
de expressão. 
1.2 Valores. 

- Iniciativa 
- Criticidade 
- Independência na emissão e recepção de informação 
- Reconhecimentos  da importância da comunicação nas relações interpessoais. 
- Versatilidade e criatividade na utilização de diferentes códigos e linguagens de 

comunicação. 
 
 

                                                 
1

  Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio 

Ensino Técnico Integrado ao Médio – ETIM 

Formação Geral 

Plano de Trabalho Docente - 2015 
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2 - Competência - Considerar a linguagem e suas manifestações como fonte de 
legitimação de acordos e condutas sociais que se realizam em contextos específicos. 
2.1-Habilidades:  

- Utilizar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar 

- Interpretar informações, códigos, ideias, palavras de diferentes  linguagens, 
considerando as características físicas. Étnicas sociais e históricas de seus 
produtores/emissores. 

- Detectar nos lugares as relações de convivência ou de dominação entre culturas 
de diferentes origens. 

- Situar as diversas produções da cultura em seus contextos culturais. 
2.2 - Valores:  

- Apreço pela pesquisa e conhecimento 
- Interesse em conhecer a realidade. 
- Valorização das contribuições de diferentes gerações, etnias, povos na 

construção do patrimônio histórico mundial. 

3 - Competência: compreender e avaliar a produção e o papel histórico das instituições 
sociais, políticas e econômicas na vida dos diferentes grupos e atores sociais em suas 
relações de; convivência; exercício dos direitos e deveres; administração da justiça; 
distribuição de renda; benefícios econômicos. 
3.1 - Habilidades: 

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

- Identificar a presença ou ausência do poder econômico e político n formação e 
transformação dos espaços. 

- Identificar as contradições que se manifestam espacialmente, decorrentes dos 
processos produtivos e de consumo. 

- Comparar as organizações governamentais e não governamentais e identificar a 
que interesses servem, de que necessidades surgiram, a quem tem beneficiado e que 
interferências tem provocado no meio social. 

- Relacionar as mudanças ocorridas no espaço com as novas tecnologias da 
produção, interferências nos ecossistemas e com o impacto das transformações 
naturais, sócias, políticas e culturais. 

3.2 - 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. 

4 - Colocar-se como sujeito no processo de produção /recepção da comunicação e 
expressão. 
4.1 – Habilidades: Selecionar e elaborar esquemas de investigação que desenvolva a 
observação dos processos de formação e transformação dos territórios. Analisar e 
avaliar o impacto das transformações naturais culturais e políticas no seu “lugar-mundo”. 
4.2 – Valores: comparar e analisar a densidade das relações e transformações que 
tornam concreta a realidade.  
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos1 Procedimentos Didáticos2 
Cronograma  

 Dia / Mês 
1- A distribuição da população, da riqueza e da pobreza em nível 
mundial. O sistema mundial. A economia da globalização. O 
caleidoscópio das desigualdades. Estados Unidos, a Hiper 
Potência. Países centrais e países periféricos; Blocos 
econômicos e interesses políticos; Produção, concentração de 
renda e fome; Migrações regionais e internacionais; Metrópoles, 
metropolização e problemas urbanos; Acessos aos bens 
produzidos, consumismo e consumo responsável; A população 
mundial: estrutura, dinâmica e problemas. 

Pesquisa, estudo em grupo, análise de textos, formação de 
conceitos, estudos comparativos e localização cartográfica e 

análise de gráficos e pesquisa na Internet e no portal ClickIdeia. 
Utilização de sites e revistas de temas referendados para o 

ENEM 

 
04/02 a 30/04 

2- Ações em defesa do substrato natural e da qualidade de vida: 
A fisionomia da superfície terrestre; Os interesses econômicos e 
a degradação ambiental. Os problemas ambientais e sua origem; 
Grandes catástrofes ambientais, suas causas e consciência 
ambiental. Recursos naturais disponíveis; Conferencias e 
acordos internacionais e a resistência política; A questão 
ambiental no Brasil. 

Análise de diferentes espaços quanto a aplicação real dos 
direitos humanos. Localização dos principais movimentos 

internacionais da atualidade e pesquisa na Internet. Utilização 
de sites e revistas de temas referendados para o ENEM 

 

 
02/05 a 10/07 

                                                 
1

  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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3- Nacionalismo e separatismos. União Europeia. O projeto da 
Unidade. A Rússia e o exterior próximo. Movimentos 
nacionalistas africanos e asiáticos. Japão e os tigres Asiáticos. 
China e a Globalização. Os movimentos de minorias (étnicas, 
raciais, nacionais e sociais). Tensões, conflitos, guerras no 
Oriente Médio, na África, na Ásia do Sul e do Sudeste e os novos 
rumos do leste Europeu. 

Análise de mapas e textos de revistas internacionais e análise 
de vídeos e filmes que demonstrem a violência contra minorias 
e movimentos nacionalistas e pesquisa na Internet. Utilização 

de sites e revistas de temas referendados para o ENEM 

 
01/08 a 10/09 

4-Brics: Índia potencia emergente. O Brasil e a América do Sul. 
Geopolítica do oriente médio. A diversidade da África e sua 
relação como Brasil. O Brasil no contexto americano e no 
contexto internacional 

Análise de mapas, textos jornais e filmes relativos à situação do 
continente americano e do Brasil frente aos movimentos 

internacionais e pesquisa na Internet Utilização de sites e 
revistas de temas referendados para o ENEM 

 
01/10 a 10/12 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de Avaliação
1
 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1- Considerar a linguagem 
e suas manifestações 
como fonte de 
legitimização de acordos e 
condutas sociais que se 
realizam em contextos 
histórico-culturais 
específicos e estimular o 
desenvolvimento do 
espírito critico. 

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. 
 
 
 

2- Compreender o papel 
das instituições políticas 
na vida de diferentes 
atores 

Uso correto das linguagens  Relatórios, pesquisas, 
estudo em grupo, análise de 
diferentes espaços: 

Clareza, conceitos 
formulados corretamente 

Clareza, sequência lógica e 
formação de conceitos. 
 
 

3- Propor Intervenção 
solidária na realidade                                                          

Utilizar corretamente o 
conhecimento na resolução 
de problemas 

Relatórios de pesquisa, 
estudo em grupo, mapas. 

Localização precisa e 
formação de conceitos 

Clareza, sequência lógica e 
formação de conceitos. 
 

4- Colocar-se como sujeito 
no processo de produção 
/recepção da comunicação 
e expressão 

Produzir textos e elaborar 
relatórios 

Relatórios, pesquisa, 
trabalho em grupo 

Defina e estabeleça critérios 
para diferenciar espaços 

Clareza e sequência lógica e 
formação de conceitos. 
 
 

5- Entender as tecnologias 
modernas 

 Diferenciar diferentes 
tecnologias 

Relatórios, pesquisa, 
trabalho em grupo 

Defina e estabeleça critérios 
para diferenciar espaços 

Clareza e sequência lógica e 
formação de conceitos. 
 

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



 

___________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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. 

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 
assinara 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 

AGOSTO:     Folclore 

SETEMBRO: Semana da Pátria 

OUTUBRO: EXPOTEC 

                    Halloween 

                    Eleições Presidenciais 

NOVEMBRO: Consciência Negra 

PROJETOS:  

“Soldados do Meio Ambiente” e “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   

 


