
COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE 

PLANO ANUAL 

ANO 2016                        TURMA:  6º  Ano                            Período: 1º BIMESTRE 

PROFESSOR: Sergio Correia de Souza  e Alisson Conceição DISCIPLINA: Geografia 

Objetivo Geral:  

Desenvolver a capacidade leitora adotando uma abordagem que contribua para a formação de um 

aluno participativo e critico e que reconheça a importância da geografia para a compreensão do 

lugar onde vive, desenvolvendo atitudes sociais na busca da construção da cidadania e da ética. 

Objetivos Específicos Conteúdo 

Programático 

                      Estratégias Avaliação 

* Sensibilizar para o estudo e 

exploração dos conhecimentos prévios 

do aluno na abertura da unidade. 

 

*Distinguir paisagem natural de 

paisagem construída. 

 

*Observar, identificar elementos da 

paisagem e reconhecer a dinâmica da 

paisagem. 

 

*Compreender o conceito e 

características de lugar onde vive e 

como os lugares se relacionam. 

 

*Reconhecer o trabalho humano e a 

tecnologia como principais elementos 

da construção do espaço geográfico. 

 

*Comparar as diferenças entre o campo 

e a cidade. 

 

 

 

*Entender a origem do universo e a 

formação do sistema solar. 

 

* Conhecer, identificar, distinguir os 

astros do Universo. 

 

* Identificar os movimentos de rotação 

e translação da terra para compreender 

como se dão os dias, as noites e as 

estações do ano. 

 

*Caracterizar as zonas térmicas.  

 

*Destacar as principais características 

da lua, distinguir suas fases e conhecer 

seus movimentos. 

 

*Desenvolver a noção de localização e 

orientação: explorar pontos de 

referências. 

 
*Relacionar os fusos horários do Brasil 

com o de outros países através da 

longitude. 

1ª Unidade 
Geografia e 

Astronomia 

 

1- Espaço geográfico 

- Definição e divisão de 

Geografia 

- Espaço natural e 

modificado 

2- Espaço Sideral 

- Origem do universo  

- Sistema Solar 

- Movimento da lua 

 

2ª Unidade 

Orientação e 

Movimentos da Terra 

  

1- Orientação 

- Orientação no Espaço 

Geográfico 

- Pontos cardeais  

- Coordenadas 

Geográficas 

2- Movimentos de 

Rotação e translação 

- Movimento de rotação 

- Movimento de 

translação 

3- Fuso horário 

 

 

Atividade docente 

 

*Aula expositiva. 

 

*Promover leituras 

e interpretação de 

textos de revistas e 

jornais. 

 

*Pedir aos alunos 

para identificarem 

a paisagem natural 

e a geográfica. 

 

*Organizar passeio 

pela cidade 

observando a 

paisagens. 

 

* Aula extra-sala 

para observar o 

espaço ao redor e 

determinação de 

pontos de 

referência – uso da 

bússola. 

 

*Estimular debates 

sobre a origem do 

universo 

 

* Fazer perguntas 

orais sobre o 

assunto. 

 

*Sugestão de filme 

- O núcleo: missão 

ao centro da terra. 

 

* Elaboração de 

atividades sobre os 

movimentos da 

terra. 

 

  

Atividade discente 

 

*Leitura de textos 

individual e 

coletiva. 

 

*Debate dirigido. 

 

*Construção de 

cartaz 

representando um 

espaço natural e 

um espaço 

modificado. 

 

* Confecção de um 

mapa do bairro do 

aluno. 

 

*Análise do filme: 

De volta para o 

futuro.  

 

*Exploração de 

imagens (fotos e/ 

ou mapas do 

sistema solar) 

 

*Glossário-

definição de termos 

desconhecidos. 

  

* Exercícios do 

livro e no caderno. 

 

 

*continuada 

através da 

participação 

do aluno nas 

aulas. 

 

* Através de 

fichas de 

acompanha-

mento do 

aluno. 

 

*auto-

avaliacao, 

Relatórios e 

diálogos. 

 

*Participa- 

tiva através 

de trabalhos 

em equipe e 

individual. 

 

* Através de 

seminários. 

 

* Leitura e 

interpreta-

ção de textos 

em voz alta. 

 

*Exercícios 

escritos do 

livro e do 

caderno. 

 

*Avaliação 

oral. 

 

 

*Avaliação 

escrita. 

(prova) 

 

Referências Bibliográficas: 

-Editora SAE, 6, ano: Geografia. 6. Ano: livro do professor: livro1/IESDE BRASIL S/A. – 1. Ed. – Curitiba, PR: ISDE BRASIL 

S/A, 2016. 

-Projeto Araribá: Geografia / Obra coletiva, concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna; editora executiva Sonia 

Cunha de S. Danelli, - 2 ed. – São Paulo: Moderna, 2015. 

-ADAS, Melhem.Geografia-Nocoes Básicas de geografia, 5ª edição, SãoPaulo: Moderna 2006. 

 

 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE 



PLANO DE UNIDADE 

ANO 2016                       TURMA:  6º  Ano                            Período: 2º BIMESTRE 

PROFESSOR: Alisson Conceição                                                                    DISCIPLINA: 

Geografia 

Objetivo Geral:  

Desenvolver a capacidade leitora adotando uma abordagem que contribua para a formação de um 

aluno participativo e critico e que reconheça a importância da geografia para a compreensão do 

lugar onde vive, desenvolvendo atitudes sociais na busca da construção da cidadania e da ética. 

Objetivos Específicos Conteúdo 

Programático 

                      Estratégias Avaliação 

*Observar, identificar elementos que 

representam, simbolicamente, as 

características e a localização dos 

lugares. 

*Aprender a utilizar mapas, cartas e 

plantas. 

*Compreender os elementos essenciais 

para a confecção e produção de mapas  

*Reconhecer os diferentes tipos de 

projeções cartográficas. 

* Conhecer, identificar, distinguir as 

eras e os períodos geológicos.  

* Compreender a origem e formação 

dos fósseis estabelecendo uma relação 

com os dinossauros. 

*Destacar as camadas interna da terra. 

*Desenvolver a noção da teoria dos 

continentes relacionando com o tempo 

geológico. 

* Entender a distribuição e os limites 

entre as placas tectônicas relacionando 

ao processo de formação de vulcões e 

terremotos. 

*Relacionar os minerais à formação 

dos diferentes tipos de rochas. 

*Comparar as diferenças entre os 

minerais fósseis como o petróleo, 

carvão e gás. 

*Distinguir a ação dos agentes 

formadores e modeladores do relevo 

*Compreender e reconhecer as 

diferentes formas do relevo. 

*Sensibilizar os alunos para a 

importância da água no seu dia-dia. 

* Conhecer a importância dos oceanos, 

mares e rios para o desenvolvimento 

econômico. 

* Analisar o ciclo da água através do 

seu movimento constante. 

*Diferenciar os tipos de rios, de foz e o 

regime dos rios 

*Destacar características das bacias 

hidrográficas 

* Identificar os tipos de lagos 

* Conscientizar os alunos para a 

preservação dos mananciais de água. 

3ª Unidade 

 
Estudos cartográfico 

 

1- cartografia e 

projeções cartográficas 

- Introdução a 

Cartografia 

- Escala e projeção 

cartográfica.  

2- Mapas 

-Tipos de Mapas 

- O que deve conter  um 

mapa 

- Símbolos e 

convenções 

cartográficas  
 

4ª Unidade 

 

Formação do Relevo 

 

1- Dinâmica terrestre 

- Camadas da Terra 

- Placas tectônicas 

- Tipos de rochas 

2- Relevo terrestre 

 

- Formas do relevo 

- Agentes modeladores 

do relevo 

- Solo 

5ª Unidade 

 
HIDROGRAFIA 

 

1- Dinâmica das águas 

- Ciclo hidrológico 

- Oceanos  

- relevo submarino 

2- Rios e lagos 

- A importância dos 

rios 

- Recursos hídricos 

- Principais elementos 

de uma bacia 

hidrográfica 
 

Atividade docente 

 

*Aula expositiva. 

*Promover leituras 

e interpretação de 

textos de revistas e 

jornais sobre 

cartografia. 

*Pedir aos alunos 

para identificarem 

os diferentes tipos 

de projeções 

cartográficas.  

*Organizar a 

construção da 

planta da casa e da 

rua onde o aluno 

mora. 

* Aula extra-sala 

passeio pela praça 

central da cidade.  

*Promover debate 

sobre a origem dos 

terremotos no 

Japão. 

* Aula extra-sala 

para identificar em 

loco o modelado do 

relevo na sua 

cidade. 

*Estimular debates 

sobre a ação do 

homem no 

processo de 

alteração do relevo 

 

* Organizar uma 

visita técnica ao 

Mangue Seco 

 

* Elaboração de 

atividades sobre o 

assunto estudado.  

 

*Produção de uma 

Maquete. 

 

Atividade discente 

 

*Leitura de textos 

individual e 

coletiva.  

 

* Confecção de um 

mapa usando 

alguns elementos 

cartográficos.  

 

*Exploração de 

imagens, mapas, 

plantas e cartas.  

 

*Glossário-

definição de termos 

desconhecidos. 

  

*Identificar através 

do mapa os 

diferentes fusos 

horários de 

algumas cidades no 

mundo. 

 

*Exposição 

individual em sala 

da retrospectiva. 

 

*Montar um 

quebra cabeça 

relacionando com 

as idéia das placas 

tectônicas. 

 

*Construir uma 

maquete de um 

vulcão. 

 

* Exercícios do 

livro e no caderno. 

 

 

*continuada 

através da 

participação 

do aluno nas 

aulas. 

 

* Através de 

fichas de 

acompanha-

mento do 

aluno. 

 

*auto-

avaliação, 

Relatórios e 

diálogos. 

 

*Participati-

va através de 

trabalhos em 

equipe e 

individual. 

 

* Através de 

seminários. 

 

* Leitura e 

interpretação 

de textos em 

voz alta. 

 

*Exercícios 

escritos do 

livro e do 

caderno. 

 

*Avaliação 

oral. 

 

*Avaliação 

escrita. 

(prova) 

 

Referências Bibliográficas: 

-Editora SAE, 6, ano: Geografia. 6. Ano: livro do professor: livro2/IESDE BRASIL S/A. – 1. Ed. – Curitiba, PR: ISDE BRASIL 

S/A, 2016. 

-Projeto Araribá: Geografia / Obra coletiva, concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna; editora executiva Sonia 

Cunha de S. Danelli, - 2 ed. – São Paulo: Moderna, 2015. 

-ADAS, Melhem.Geografia-Nocoes Básicas de geografia, 5ª edição, SãoPaulo: Moderna 2006. 

 

 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE 



PLANO DE UNIDADE 

ANO 2016                        TURMA:  6º  Ano                            Período: 3º BIMESTRE 

PROFESSOR: Alisson Conceição                                                                     DISCIPLINA: 

Geografia 

Objetivo Geral:  

Desenvolver a capacidade leitora adotando uma abordagem que contribua para a formação de um 

aluno participativo e critico e que reconheça a importância da geografia para a compreensão do 

lugar onde vive, desenvolvendo atitudes sociais na busca da construção da cidadania e da ética. 

Objetivos Específicos Conteúdo 

Programático 

                      Estratégias Avaliação 

* Sensibilizar para o estudo e 

exploração dos conhecimentos prévios 

do aluno na abertura da unidade. 

 

*Compreender a composição química 

da atmosfera. 

 

*Situar as diferentes camadas da 

atmosfera de acordo com a altitude. 

 

*Distinguir a diferença existente entre 

o clima e o tempo. 

 

*Observar, identificar elementos que 

representam todos os fenômenos 

atmosféricos. 

 

*Comparar as diferenças entre altitude 

e latitude com relação ao clima do 

lugar. 

 

*Entender a relação entre pressão 

atmosférica e o clima de um lugar. 

 

 

 

 

 
* Identificar as formações vegetais 

existentes do planeta, fazendo um 

relação com os lugares e seus 

respectivos climas. 

* Identificar e analisar de forma crítica 

os elementos geradores das diferenças, 

objetivando o combate ao preconceito, 

ao racismo, fatores de exclusão do 

educando; 

 * Incentivar a pesquisa para a 

divulgação da cultura afro-brasileira e 

da sua importância na formação 

histórica, cultural, étnica e econômica; 

 

6ª Unidade 

 

Atmosfera Terrestre 

 

1- Dinâmica da 

atmosfera 
- Atmosfera 

- Elementos e fenômenos 

da atmosfera 

- Fatores Climáticos  

 

2- Tipos climáticos 

- Diferentes climas 

- A importância do 

clima 

- Mudança climática 

  

3- Problemas 

atmosféricos 

- Efeito estufa 

- Chuvas ácidas 

Buraco na camada de 

ozônio 
 

 

7ª Unidade 

 

FITOGEOGRAFIA E 

QUESTÕES 

AMBIENTAIS 

 

1- Paisagens 

climatobotânicas 
- Florestas 

- Savanas 

- Campos 

- Desertos 

 

2- Questões ambientais 

- Desmatamento 

- Impactos ambientais 

- Planejamento urbano 

e rural 

3- Identidade negra no 

Brasil 
 

Atividade docente 

 

*Aula expositiva. 

 

*Promover leituras 

e interpretação de 

textos de revistas e 

jornais. 

 

*Pedir aos alunos 

para identificarem 

as camadas da 

atmosfera.  

 

* Aula extra-sala 

para observar o 

tempo. 

 

*Estimular debates 

sobre os problemas 

na camada de 

ozônio  

 

* Fazer perguntas 

orais sobre o 

assunto. 

 

* Elaboração de 

atividades sobre a 

atmosfera terrestre. 

  

* Debate sobre a 

tragédia no distrito 

de Mariana em 

MG. 

 

* Promover 

seminário – cultura 

Afro Brasileira 

*Pedir aos alunos 

para identificarem 

no mapa a 

localização do 

clima e da 

vegetação. 

 

Atividade discente 

 

*Leitura de textos 

individual e 

coletiva. 

 

*Debate dirigido. 

 

*Construção de 

cartaz 

representando as 

camadas da 

atmosfera. 

 

*Análise do filme:  

-Sobre a previsão 

do tempo. 

 

*Exploração de 

imagens (fotos e/ 

ou mapas) 

 

*Glossário-

definição de termos 

desconhecidos. 

  

* Exercícios do 

livro e no caderno. 

 

* Relato de 

experiência vivida 

 

Seminário 

expositivo sobre a 

Identidade negra 

no Brasil 

*Continuada 

através da 

participação 

do aluno nas 

aulas. 

 

* Através de 

fichas de 

acompanha-

mento do 

aluno. 

 

*auto-

avaliação, 

Relatórios e 

diálogos. 

 

*Participati-

va através de 

trabalhos em 

equipe e 

individual. 

 

* Através de 

seminários. 

 

* Leitura e 

interpretação 

de textos em 

voz alta. 

 

*Exercícios 

escritos do 

livro e do 

caderno. 

 

*Avaliação 

oral. 

 

*Avaliação 

escrita. 

(prova) 

 

Referências Bibliográficas: 

-Editora SAE, 6, ano: Geografia. 6. Ano: livro do professor: livro3/IESDE BRASIL S/A. – 1. Ed. – Curitiba, PR: ISDE BRASIL 

S/A, 2016. 

-Projeto Araribá: Geografia / Obra coletiva, concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna; editora executiva Sonia 

Cunha de S. Danelli, - 2 ed. – São Paulo: Moderna, 2015. 

-ADAS, Melhem.Geografia-Nocoes Básicas de geografia, 5ª edição, SãoPaulo: Moderna 2006. 

 

 

 

 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE 



PLANO DE UNIDADE 

ANO 2016                       TURMA:  6º  Ano                            Período: 4º BIMESTRE 

PROFESSOR: Alisson Conceição                                                                     DISCIPLINA: 

Geografia 

Objetivo Geral:  

Desenvolver a capacidade leitora adotando uma abordagem que contribua para a formação de um 

aluno participativo e critico e que reconheça a importância da geografia para a compreensão do 

lugar onde vive, desenvolvendo atitudes sociais na busca da construção da cidadania e da ética. 

Objetivos Específicos Conteúdo 

Programático 

                      Estratégias Avaliação 

* Sensibilizar para o estudo e 

exploração dos conhecimentos prévios 

do aluno na abertura da unidade. 

 

*Entender o processo de formação das 

primeiras cidades. 

 

*Distinguir as diferentes funções das 

cidades relacionando com exemplos no 

mundo. 

 

*Comparar as diferenças entre as 

cidades sergipanas destacando sua 

principal função. 

 

*Compreender o conceito e 

características das Metrópoles globais, 

nacionais e regionais.  

 

* Identificar os problemas enfrentados 

pelo homem nas grandes cidades. 

 

*Despertar a consciência para 

diminuição da poluição ambiental nas 

cidades 

* Destacar a importância das atividades 

agrarias para o desenvolvimento 

econômico 

* Abordar os tipos de sistema agrários 

* Compreender as transformações do 

espaço geográfico a partir do inicio da 

revolução industrial. 

 

8ª Unidade 

 

POPULAÇÃO E 

URBANIZAÇÃO 

 

1- Demografia 

- População absoluta e 

relativa 

- Crescimento 

populacional 

 - Mobilidade da 

população  

 

 

2- Urbanização 

- Classificação das 

cidades 

- Expansão urbana 

- Processo de 

urbanização 

 

9º Unidade 

 

SETORES DA 

ECONOMIA E 

TRANSPORTE 

1- Agricultura e 

Pecuária 

- Cultivo e uso da terra 

- Tipos de pecuária 

Agricultura e 

modernidade 

 

2- Indústrias e serviços 

-  Processo de 

industrialização 

- Comércio 

3- Transportes 

- tipos de transportes 

 

 

 

 

 

 
 

Atividade docente 

 

*Aula expositiva. 

 

*Promover leituras 

e interpretação de 

textos de revistas e 

jornais. 

 

*Pedir aos alunos 

para identificarem 

as diferentes 

funções das 

cidades sergipanas 

e brasileiras.  

 

*Organizar passeio 

até a cidade 

histórica de São 

Cristovão. 

 

* Aula extra-sala 

para  

 

*Estimular debates 

sobre a violência 

nas cidades. 

 

* Fazer perguntas 

orais sobre o 

assunto. 

 

*Sugestão de filme 

tempos modernos 

 

* Elaboração de 

atividades sobre 

Urbanização. 

  

Atividade discente 

 

*Leitura de textos 

individual e 

coletiva. 

 

*Debate dirigido 

sobre a violência 

nas cidades.  

 

*Análise do filme:  

Sobre as capitais 

brasileiras. 

 

* Elaborar relatório 

sobre a visita a 

cidade Histórica de  

são Cristóvão. 

 

*Exploração de 

imagens (fotos e/ 

ou mapas)  

 

*Glossário-

definição de termos 

desconhecidos. 

  

* Exercícios do 

livro e no caderno. 

 

 

*continuada 

através da 

participação 

do aluno nas 

aulas. 

 

* Através de 

fichas de 

acompanha-

mento do 

aluno. 

 

*auto-

avaliação, 

Relatórios e 

diálogos. 

 

*Participati-

va através de 

trabalhos em 

equipe e 

individual. 

 

* Através de 

seminários. 

 

* Leitura e 

interpretação 

de textos em 

voz alta. 

 

*Exercícios 

escritos do 

livro e do 

caderno. 

 

*Avaliação 

oral. 

 

*Avaliação 

escrita. 

(prova) 

 

Referências Bibliográficas: 

-Editora SAE, 6, ano: Geografia. 6. Ano: livro do professor: livro4/IESDE BRASIL S/A. – 1. Ed. – Curitiba, PR: ISDE BRASIL 

S/A, 2016. 

-Projeto Araribá: Geografia / Obra coletiva, concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna; editora executiva Sonia 

Cunha de S. Danelli, - 2 ed. – São Paulo: Moderna, 2015. 

-ADAS, Melhem.Geografia-Nocoes Básicas de geografia, 5ª edição, SãoPaulo: Moderna 2006. 

 

 

Todo planejamento anual elaborado acima, poderá sofre alterações pedagógicas e metodológicas, já 

que é um plano futuro e flexível.  

Alisson Santos Conceição. 



 


