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Objetivos específicos da disciplina 1º bimestre  
 
É esperado que o estudante do 5º ano seja capaz de: 
 
Ao final do 1º bimestre: 

� Reconhecer e identificar diferentes paisagens do Brasil 
� reconhecer que a América do Sul é uma subdivisão da América sul-americano e com a maior 

extensão territorial da América do Sul 
� conhecer características da colonização na América, distinguindo a colonização de 

exploração da colonização de povoamento 
� perceber a grande diversidade de paisagens da América do Sul; 
� perceber os contrastes sociais existentes no Brasil e relacioná-los à distribuição de renda per 

capita e diferentes condições de vida; 
   
Conteúdos do 1º bimestre  
 

• América do Sul: aspectos da colonização ; 
• Brasil: Paisagens;   
• Desigualdade social no Brasil; 
• Miscigenação no Brasil. 

  
Objetivos específicos da disciplina 2º bimestre  
 
É esperado que o estudante do 5º ano seja capaz de: 
 
Ao final do 2º bimestre: 

� Reconhecer a dinâmica da organização do espaço brasileiro ao longo do tempo, identificando 
a atual; 

� entender os critérios da regionalização do Brasil e distinguir a divisão regional do IBGE da 
divisão em complexos regionais; 

� identificar os principais elementos da paisagem amazônica: a vegetação e a rede hidrográfica;  
� reconhecer as funções político-administrativas exercidas nas esferas municipal, estadual e 

federal; 
� compreender que a floresta amazônica é autossustentável; 
� caracterizar a Região Nordeste sob diversos enfoques: físico-natural, socioeconômico e 

cultural. 
 
Conteúdos do 2º bimestre  
 

• Divisão política e regional do Brasil: Capitanias hereditárias, critérios de regionalização, 
divisão regional do Brasil atual; 

• Região Norte: Floresta Amazônica, rio Amazonas, povos indígenas, desmatamento e 
sustentabilidade; 

• Região Nordeste: localização, sub-regiões, paisagens, cultura. 
 
 
 



 
Objetivos específicos da disciplina 3º bimestre  
 
É esperado que o estudante do 5º ano seja capaz de: 
 
Ao final do 3º bimestre: 

� Reconhecer a diversidade da paisagens da Região Centro-Oeste e como se deu a sua 
ocupação; 

� indicar as características do cerrado brasileiro; 
� reconhecer a agropecuária como a atividade econômica mais importante da região Centro-

Oeste 
� conhecer a história da construção de Brasília e como a cidade está organizada; 
� identificar o início do processo de industrialização no Brasil, percebendo a importância da 

cafeicultura para o desenvolvimento industrial da Região Sudeste;  
� reconhecer algumas características da Região Sudeste do Brasil, como paisagens, aspectos 

sociais e a intensa concentração de serviços, comércio, indústria e produção tecnológica na 
Região Sudeste. 

 
Conteúdos do 3º bimestre  
 

• Região Centro-Oeste: localização, paisagens, pantanal e cerrado; 
• Ocupação e expansão agropecuária; 
• Brasília: construção e organização; 
• Região Sudeste: população; urbanização; êxodo rural; 
• Cafeicultura no Sudeste; 
• Região Sudeste: centros comerciais e polos tecnológicos, trânsito e favelização. 

 
Objetivos específicos da disciplina 4º bimestre  
 
É esperado que o estudante do 5º ano seja capaz de: 
 
Ao final do 4º bimestre: 

� Reconhecer a forte influência da imigração europeia na Região Sul; 
� identificar as características da agropecuária da Região Sul; 
� caracterizar a paisagem do pampa gaúcho e reconhecer sua importância para a atividade 

pecuária no estado do Rio Grande do Sul; 
� Compreender que o Brasil está inserido no espaço mundial, participando dos fluxos 

comerciais, migratórios, culturais e político-diplomáticos 
� Compreender a relação entre as cidades localizadas na fronteira da Região Sul com outros 

países; 
 
Conteúdos do 4º bimestre  
 

• Região Sul: influências culturais, agropecuária, pampa gaúcho e fronteiras;  
• Mercadoria e serviços de exportação; 
• Mercosul; 
• Imigrantes.  

 
 
 
 
 


