
COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE 

PLANO DE UNIDADE 

ANO 2016                              TURMA:  7º  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 

 

*Conhecer o significado da 

Constituição Federal para a 

identidade do Brasil. 

 

*Reconhecer o processo histórico 

de formação do território brasileiro. 

 

*Identificar e caracterizar o 

território brasileiro diferenciando-o 

dos demais países vizinhos. 

 

*Conhecer e identificar as fronteiras 

e os pontos extremos do Brasil. 

 

*Perceber e compreender a 

expansão e ocupação do território 

em função das atividades 

econômicas. 

 

*Reconhecer o desenvolvimento de 

atitude critica diante das 

desigualdades regionais. 

*Reconhecer o processo de 

industrialização como marco inicial 

para a migração  

 

*Compreender a distribuição da 

população no mundo e no Brasil 

pela divisão entre população 

absoluta e relativa 

 

*Identificar e caracterizar os fatores 

ou causas que interferiu na 

distribuição da população. 

 

 

 

 

 

1ª Unidade 

 

O TERRITÓRIO 

BRASILEIRO E 

SEUS ASPECTOS 

NATURAIS. 

 

1- Espaço geográfico 

brasileiro 

- características do 

território brasileiro 

- Fusos horários no 

Brasil 

2-  Relevo e hidrografia 

-  Relevo brasileiro 

- Hidrografia brasileira 

 

3-  Clima e vegetação 

- Clima brasileiro 

- vegetação brasileira 

 

 

2ª Unidade 

 

ASPECTOS 

SOCIOECONÔMIC

OS DO BRASIL  

 

1- Aspectos 

populacionais 

- características da 

população brasileira 

- crescimento 

populacional 

- urbanização 

2- Agropecuária e 

Indústria 

- Agropecuária e sua 

influencia na sociedade 

e economia 

- O desenvolvimento 

industrial  

3- serviços e 

transportes 

- O setor de serviços  

no Brasil 

- O comércio e o 

transporte no Brasil. 

Atividade 

docente 
 

*Aula expositiva. 

 

* Organização de 

debates sobre o 

assunto dado. 

 

* Propor analise 

de letra de canção 

(Hino Nacional) 

 

*Exposição do 

assunto e 

orientação das 

atividades. 

 

* Fazer perguntas 

orais sobre o 

assunto. 

 

* Exposição e 

analise 

 de mapas 

político do Brasil 

 

* Elaboração de 

atividades 

escritas. 

*Organizar 

pesquisa sobre a 

origem e 

formação da 

população 

brasileira. 

 

* Exposição e 

analise 

 de mapas 

socioeconômico  

do Brasil 

 

 

 

Atividade 

discente 

 
*Leitura 

individual e 

coletiva. 

 

*Debate 

dirigido. 

 

 

 

* Produção de 

texto 

expositivo. 

 

*Sugestão de 

filme: Vídeo 

aula ( clima e 

vegetação) 

 

*Resolução de 

Exercícios do 

livro didático 

 

*Estudo da 

paisagem 

brasileira 

mediante 

comparação e 

analise de 

fotografias. 

*Sugestão de 

filme: Central 

do Brasil 

*Construção de 

cartaz sobre a 

pirâmide etária 

da população  

 

 

 

 

 

 

 
*Continua-

da através 

da 

participaçã

o do aluno 

nas aulas. 

 

* Através 

de fichas de 

acompanha

-mento do 

aluno. 

 

 

*Participa- 

tiva através 

de 

trabalhos 

em equipe e 

individual. 

 

* Leitura e 

interpretaçã

o de textos 

em voz 

alta. 

 

*Exercícios 

escritos 

 

*Avaliação 

oral. 

 

*Avaliação 

escrita. 

(prova) 

 

Referências Bibliográficas: 

-Editora SAE, 7, ano: Geografia. 7. 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:  7º  Ano                                    Período: 2º 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. 

 

*Reconhecer e analisar a origem da 

formação da cultural  e econômica do 

Nordeste. 

 
*Explorar através de mapas a 

importância dos rios para a expansão, 

geração de energia para navegação. 

 

*Entender o que seja rios perenes e 

intermitentes, assim como identificar as 

partes de um rio. 

 

* Perceber a importância das bacias 

hidrográfica para o desenvolvimento 

econômico de cada região brasileira. 

 

*Analisar a polêmica em torno da 

transposição das águas do Rio São 

Francisco. 

 

*Destacar a economia pesqueira e a 

riqueza do litoral brasileiro. 

 

* Identificar, analisar e avaliar os 

impactos das transformações 

naturais, econômicas e sociais na 

região. 

* Caracterizar o clima e a vegetação 

da região 

* fazer uma abordagem da indústria 

da seca na região nordestina 

 

3ª Unidade 

REGIONALIZAÇÃO 

BRASILEIRA – 

NORDESTE 

 
1-  Regionalização 

- diferentes formas de 

regionalizar 

- regionalização 

econômica 

- regionalização político 

administrativa 

 

2- Relevo e Hidrografia 

- localização do complexo 

geoeconômico  

- relevo e hidrografia do 

Nordeste   

 

3- Clima e vegetação 

 

- clima nordestino 

- vegetação nordestina 

- A questão da seca 

 
4º UNIDADE 

COMPLEXO 

REGIONAL DO 

NORDESTE ASPECTOS 

SOCIOECONÔMICOS. 

1- população e cultura 

- fluxos migratórios 

-identidade cultural 

Atividade comercial 

2- Economia 

- atividade agrícola  

- atividade comercial 

- atividade industrial 

 

 

 

 

Atividade 

docente 
 

*Aula expositiva. 

 

* Organização de 

debates sobre o 

assunto dado. 

 

* Propor analise 

cartográfica da 

população. 

 

*Explanação do 

assunto e 

orientação das 

atividades. 

 

*Fazer perguntas 

orais sobre o 

assunto. 

 

*Organizar 

Exposição dos 

trabalhos 

construídos pelos 

alunos.  

  

*Elaboração de 

atividades 

escritas. 

 

 

Atividade 

discente 

 
*Leitura 

individual e 

coletiva. 

 

*Debate 

dirigido. 

 

* Construção 

de um quebra 

cabeça com a 

regionalização 

 

*  

 

* Produção de 

texto 

expositivo. 

 

*Sugestão de 

filme: Gonzaga 

de pai pra filho 

 

*Resolução de 

Exercícios do 

livro didático 

 

*Analise de 

mapas histórico 

sobre a 

ocupação 

nordestina 

 

*Estudo da 

mediante 

comparação e 

analise de 

fotografias. 

 

 

 
*continua-

da através 

da 

participaçã

o do aluno 

nas aulas. 

 

* Através 

de fichas de 

acompanha

-mento do 

aluno. 

 

 

*Participa- 

tiva através 

de 

trabalhos 

em equipe e 

individual. 

 

* Leitura e 

interpretaçã

o de textos 

em voz 

alta. 

 

*Exercícios 

escritos 

 

*Avaliação 

oral. 

 

*Avaliação 

escrita. 

(prova) 

 

Referências Bibliográficas: 

-Editora SAE, 7, ano: Geografia. 7. 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 

ANO 2016                              TURMA:  7º  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. 

 
*Conhecer e destacar os aspectos e 

formas da região. 

  

*Reconhecer o processo das forças que 

construiu e modelou o relevo do centro 

-sul. 

 

*Explorar através de mapas a 

importância dos rios para a expansão, 

geração de energia para navegação. 

 

 

* Perceber a importância das bacias 

hidrográfica para o desenvolvimento 

econômico de cada região brasileira. 

 

 

 

*Observar, identificar elementos que 

representam os diferentes tipos de 

clima e de vegetação da região. 

 

* Identificar, analisar e avaliar os 

impactos das transformações 

naturais, econômicas e sociais na 

região. 
 

* 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; 

 

5ª Unidade 
COMPLEXO 

REGIONAL CENTRO 

SUL: ASPECTOS 

FÍSICOS. 
1- Relevo e hidrografia 

- relevo do centro- sul 

- hidrografia do centro-sul  

2- Clima e vegetação 

- clima do centro-sul 

- vegetação do centro-sul 

 

6ª Unidade 
COMPLEXO 

REGIONAL CENTRO 

SUL: ASPECTOS 

SOCIOECONÔMICOS. 

 
1- População e cultura 

- influencia dos imigrantes 

- megalópole 

- contrastes socioespaciais. 

 

2- Economia 

 

- Atividade industrial 

- Agropecuária 

- Serviços 

  3-  Cultura Afro Brasileira 

 

- Ética e cidadania 

Atividade 

docente 
 

*Aula expositiva. 

 

*Organização de 

debates sobre a 

degradação do 

solo pela ação 

humana. 

 

*Propor analise 

cartográfica sobre 

os aspectos 

físicos do relevo. 

 

*Propor uma 

visita técnica a 

estação de 

tratamento de 

água da Deso. 

 

* Fazer perguntas 

orais sobre o 

clima da  região. 

 

*Exposição do 

assunto e 

orientação das 

atividades. 

 

 * Exposição de 

vídeo aula. 

  

* Analise de 

imagens de 

espaço agrário e 

industrial da 

região. 

 

Atividade 

discente 

 
*Leitura 

individual e 

coletiva. 

 

*Debate 

dirigido sobre a 

degradação do 

solo. 

 

*Resolução de 

Exercícios do 

livro didático 

 

* Produção de 

relatório da 

visita técnica a 

Deso. 

 

* Analise de 

mapas sobre a 

hidrografia do 

centro-sul. 

 

*Pesquisa e 

grupo sobre os 

aspectos 

políticos e 

econômicos da 

região. 

 

*Exposição 

com fotos 

Cultura Afro 

Brasileira. 

 

*Relatório das 

vídeos aulas. 

 

*Resolução de 

atividades 

sobre o livro 

didático. 

 

 
*Continua-

da através 

da 

participaçã

o do aluno 

nas aulas. 

 

* Através 

de fichas de 

acompanha

-mento do 

aluno. 

 

 

*Participa- 

tiva através 

de 

trabalhos 

em equipe e 

individual. 

 

* Leitura e 

interpretaçã

o de textos 

em voz 

alta. 

 

*Exercícios 

escritos 

 

*Avaliação 

oral. 

 

*Avaliação 

escrita. 

(prova) 

 

Referências Bibliográficas: 

-Editora SAE, 7, ano: Geografia. 7. 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:  7º  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. 

 
*Conhecer e destacar os aspectos e 

formas da região. 

  

*Reconhecer o processo das forças que 

construiu e modelou o relevo do centro 

-sul. 

 

*Explorar através de mapas a 

importância dos rios para a expansão, 

geração de energia para navegação. 

 

 

* Perceber a importância das bacias 

hidrográfica para o desenvolvimento 

econômico de cada região brasileira. 

 

 

 

*Observar, identificar elementos que 

representam os diferentes tipos de 

clima e de vegetação da região. 

 

* Identificar, analisar e avaliar os 

impactos das transformações 

naturais, econômicas e sociais na 

região. 

 
*Conhecer os três setores da economia 

destacando o setor primário. 

 

 

*Relacionar os principais produtos 

agrícolas importados e exportados. 

 
*Reconhecer os fatores que determinam a 

localização e concentração industrial na 

região. 

 
* Destacar os problemas ambientais 

causados pelas atividades econômicas 

 

*Perceber o desenvolvimento do 

capitalismo industrial e as alternativas para 

o desenvolvimento sustentável. 

7ª Unidade 

 
COMPLEXO 

REGIONAL 

AMAZÔNIA: 

ASPECTOS FÍSICOS. 

 

1- relevo e hidrografia 

- relevo do complexo 

regional do Amazônia 

- hidrografia do complexo 

regional do Amazônia  

 

2- Clima e vegetação 

- clima do complexo 

regional do Amazônia  

- vegetação do complexo 

regional do Amazônia.  

 

 

 

8ª Unidade 

 
COMPLEXO 

REGIONAL 

AMAZÔNIA: 

ASPECTOS 

SOCIOECONÔMICOS. 

 

1- População e cultura 

 

- ocupação do território 

- crescimento 

populacional 

- urbanização 

 

2- Economia 

 

- Extrativismo 

- Projetos agropecuários 

- Projetos mineradores 

 

Atividade 

docente 
 

*Aula expositiva. 

 

* Organização de 

debates sobre o 

assunto dado. 

 

*Exposição do 

assunto e 

orientação das 

atividades. 

 

*Fazer perguntas 

orais sobre o 

assunto. 

 

*Propor 

Exposição e 

analise de 

fotografias sobre 

a paisagem 

urbana e rural. 

  

*Sugestão de 

documentário 

vídeo aula 

 

* Elaboração de 

atividades 

escritas. 

 

 

Atividade 

discente 

 
*Leitura 

individual e 

coletiva. 

 

*Apresentação 

por escrito do 

resultado do 

debate. 

 

* Produção de 

texto 

expositivo. 

 

*Resolução de 

exercícios do 

livro didático 

 

*Estudo da 

paisagem rural 

e urbana 

mediante 

comparação e 

analise de 

fotografias. 

 

 

 

 

 

 

 
*Continua-

da através 

da 

participaçã

o do aluno 

nas aulas. 

 

* Através 

de fichas de 

acompanha

-mento do 

aluno. 

 

 

*Participa- 

tiva através 

de 

trabalhos 

em equipe e 

individual. 

 

* Leitura e 

interpretaçã

o de textos 

em voz 

alta. 

 

*Exercícios 

escritos 

 

*Avaliação 

oral. 

 

*Avaliação 

escrita. 

(prova) 

 

Referências Bibliográficas: 

-Editora SAE, 7, ano: Geografia. 7. 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. 


