
COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE 

PLANO ANUAL 

ANO 2016                   TURMA:  9º  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 os aspectos físicos do 

continente europeu, o relevo, a 

hidrografia e o clima. 

 

*Compreender como essas características 

físicas constituem recursos naturais para 

os seres humanos. 

 

*Identificar o uso da rede hídrica 

europeia. 

 

*Aprender a relação entre as condições 

naturais do continente europeu e o seu 

aproveitamento econômico por meio do 

turismo. 

 

*Conhecer os principais efeitos 

ambientais provenientes do uso dos 

recursos naturais 

 

 

 

*Compreender as características da União 

Europeia. 

 

*Reconhecer as diferenças entre os níveis 

de desenvolvimento econômico dos 

países europeus, em especial a diferença 

entre Europa ocidental e Oriental. 

 

*Relacionar a economia europeia à do 

restante do planeta. 

 

*Identificar o papel dos setores primário, 

secundário e terciário na economia do 

continente. 

 

*Compreender a importância da 

tecnologia para o desenvolvimento 

econômico dos países europeus. 

 

*Relacionar o desenvolvimento de 

economia com a política e a cultura. 

 

1ª Unidade 

Características 

físicas e naturais da 

Europa 

 
1-Relevo e hidrografia 

 

- Localização do 

continente  

- Relevo europeu 

-Hidrografia europeia 

 

2-Clima e vegetação 

 

- Clima e vegetação 

- Vegetação europeia 

- Poluição e devastação 

 

 

 

 

 

2ª Unidade 

 

Europa: aspectos 

econômicos 

 
1-População 

 

- Dinâmica da 

população 

- Estrutura da 

população e IDH 

- 

Sociedade europeia 

 

2- Economia 

 

- Integração europeia 

- os países mais 

industrializados da 

Europa 

- Agricultura europeia 

 

 

 

Atividade 

docente 
* Aula expositiva. 

 

* Organização de 

debate sobre o 

assunto dado. 

 

*Promover 

trabalho sobre 

localização do 

continente europeu. 

 

*Promover 

trabalhos sobre as 

paisagens naturais 

na Europa. 

 

*Solicitar que o 

aluno faça a 

regionalização de 

acordo como o 

IDH da Europa. 

 

* Sugestão para 

filme: A vida é 

bela 

 

*Indicação de 

leitura sobre a 

União Europeia, 

livro 

 

*Discutir com os 

alunos a questão da 

Xenofobia e do 

racismo na Europa. 

 

*Analisar com os 

alunos o mapa da 

ressaltando os 

níveis de 

desenvolvimento 

dos três setores da 

economia europeia. 

 

 

Atividade 

discente 
* Leitura 

individual e 

coletiva. 

 

* Debate dirigido 

sobre a divisão 

do continente 

segundo aspectos 

econômicos. 

 

* Construção de 

cartazes 

representando os 

diversos tipos de 

climas, relevo, 

hidrografia e 

vegetação da 

Europa. 

 

* Exercícios de 

Leitura e 

interpretação de 

mapas, gráficos, 

tabelas e 

fotografias. 

 

*Relatório do 

Filme Adeus 

Lênin. 

 

* Debate sobre o 

filme Adeus 

Lênin. 

 

*Pesquisa sobre 

os três setores da 

economia 

europeia.  

 

 

 
*Continua-

da através 

da 

participa-

ção do 

aluno nas 

aulas. 

 

* Através 

de fichas de 

acompa-

nhamento 

do aluno. 

 

*auto-

avaliacao, 

Relatórios e 

diálogos. 

 

*Participa- 

tiva através 

de 

trabalhos 

em equipe e 

individual. 

 

* Leitura e 

interpreta-

ção de 

textos em 

voz alta. 

 

*Exercícios 

escritos 

 

*Avaliação 

oral. 

 

*Avaliação 

escrita. 

(prova) 

 

Referências Bibliográficas: 

-Editora SAE, 9, 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 

ANO 2016                   TURMA:  9º  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 

*Conhecer as características naturais do 

continente asiático. 

 

*Estabelecer relações entre os diferentes 

aspectos naturais do continente. 

 

*Identificar a relação entre a distribuição da 

ocupação humana e as características naturais 

do território asiático. 

 

*Reconhecer e caracterizar as cinco sub-

regiões asiáticas. 

 

*Compreender os fatores que levaram o Japão 

a se tornar uma grande potencia econômica 

mundial. 

 

*Identificar e caracterizar o sistema produtivo 

japonês. 

 

*Perceber que a China como uma das grandes 

potências econômicas emergentes do século 

XXI. 

 

*Estabelecer a relação entre o crescimento 

econômico chinês e a desigualdade regional. 

 

*Analisar o antagonismo entre o 

desenvolvimento industrial e o meio ambiente 

na China. 

 

*Sintetizar a relação entre o Japão e o 

surgimento dos Tigres Asiáticos. 

 

*Classificar e identificar como Novos Tigres 

os países do sudeste asiático. 

 

*Aprender os fatores responsáveis pelos 

contrastes socioeconômicos na Índia. 

 

*Compreender os motivos da ascensão 

econômica da Índia. 

 

*Propiciar a compreensão do processo de 

formação dos Estados nacionais do Oriente 

Médio. 

 

*Propor parâmetros de avaliação das 

diferenças sociais, econômicas, étnicas e 

religiosas dos povos que habitam a região. 

 

*Destacar a importância do petróleo como 

base de sustentação econômica de países da 

região. 

 

*Possibilitar o reconhecimento da atuação da 

OPEP para os países produtores de petróleo. 

3ª Unidade 

 

Ásia: aspectos gerais 

 
1-Relevo e hidrografia 

- Relevo asiático  

- hidrografia asiática 

 

2-Clima e vegetação 

- Clima asiático 

- Vegetação asiática 

 

 

 

4ª Unidade 

 

Ásia: Aspectos 

socioeconômicos  

 
1- População e 

economia 

- Sociedade asiática 

- distribuição 

populacional 

- economia agrária 

-industrialização 

-disparidade econômica  

 

2- Conflitos 

- Diversos conflitos 

regionais 

 

 

 

 

 

 

Atividade 

docente 
* Aula expositiva. 

 

* Organização de 

debate sobre o 

assunto dado. 

 

*Promover 

trabalho sobre 

localização do 

continente. 

 

*Promover 

trabalhos sobre as 

paisagens naturais 

na Ásia. 

 

*Solicitar que o 

aluno faça a 

regionalização da 

Ásia através do 

mapa. 

 

* Organização de 

ideias prévias do 

que o aluno já 

sabe sobre a 

cultura asiática. 
 

* Organizar com os 

alunos trabalho 

sobre a diversidade 

populacional e 

religiosa na Índia. 

 

*Analisar com os 

alunos os conflitos 

no Oriente Médio. 

 

*Percepção dos 

problemas e 

conflitos causados 

pela disputa do 

petróleo no mundo 

ressaltando a 

OPEP. 

Atividade 

discente 
* Leitura 

individual e 

coletiva. 

 

* Construção de 

cartazes 

representando os 

diversos tipos de 

climas, relevo, 

hidrografia e 

vegetação da 

Ásia. 

 

* Debate dirigido 

sobre a divisão 

do continente 

segundo aspectos 

econômicos. 

 

 

* Exercícios de 

Leitura e 

interpretação de 

mapas, gráficos, 

tabelas e 

fotografias. 

 

 

*Debate a 

respeito do 

petróleo no 

Oriente Médio  

 
*Continua-

da através 

da 

participa-

ção do 

aluno nas 

aulas. 

 

* Através 

de fichas de 

acompa-

nhamento 

do aluno. 

 

*auto-

avaliacao, 

Relatórios e 

diálogos. 

 

*Participa- 

tiva através 

de 

trabalhos 

em equipe e 

individual. 

 

* Leitura e 

interpreta-

ção de 

textos em 

voz alta. 

 

*Exercícios 

escritos 

 

*Avaliação 

oral. 

 

*Avaliação 

escrita. 

(prova) 

 

Referências Bibliográficas: 

-Editora SAE, 9, ano: Geografia. 9. 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:  9º  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 

 

  

*Possibilitar o reconhecimento das 

características territoriais da Oceania e a 

apreensão das suas especificidades em 

relação aos demais continentes. 

 

 

*Compreender a paisagem do continente 

Asiático através da leitura dos mapas 

físicos do clima, do relevo, da hidrografia 

e da vegetação e através de fotografia. 

 

*Entender através da analise cartográfica 

a riqueza do seu relevo (cordilheiras) e da 

sua hidrografia. 

 

*Diferenciar o fenômeno das menções de 

inverno e de verão na região sul da Ásia.  
 
*Perceber que a dinâmica dos aspectos 

físicos influência na dinâmica econômica 

do continente asiático. 

 

*Identificar o padrão de desenvolvimento 

humano encontrado nos diferentes países 

do continente. 

 

*Refletir sobre as condições de vida da 

população e a desigual distribuição de 

riqueza no mundo. 

 

*Analisar as características sobre o 

desenvolvimento humano  

 

*Identificar e relacionar as características 

dos fluxos de mercadorias, de capitais, de 

informações e de pessoas. 

 

* 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 

 
Ásia: Os gigantes 

populacionais 

 

1- China 

- Aspectos físicos 

- Aspectos 

populacionais 

- Aspectos econômicos  

 

2- Índia 

- Relevo e clima 

- Aspectos físicos 

- Aspectos 

populacionais 

- Aspectos econômicos  

  

 

 

6ª Unidade 

 
Especificidades – 

Rússia e extremo 

Oriente 

 

 

1-Rússia  

- Espaço geográfico 

russo 

- Industrialização 

- agricultura russa 

 

2- -Japão e os tigres 

Asiáticos 

- Aspectos físicos e 

humano do Japão 

- economia japonesa 

- modelo industrial 

japonês 

- Plataforma de 

exportação 

- Novos Tigres 

Asiáticos  

3- Cultura Afro 

Brasileira 

Religiões e cultos Afro 

Brasileiro 

Atividade 

docente 
* Aula expositiva. 

 

* Organização de 

debate sobre o 

assunto dado. 

 

 

*Solicitar que 

pesquisem dados 

estatísticos da 

população e IDH  

 

* Sugestão para 

filme: Vídeo aula 

SAE  

* Valorizar o 

desenvolvimento 

cognitivo do aluno 

e não a 

memorização 

 

* Promover 

leituras e 

interpretação de 

textos de revistas 

e jornais sobre a 

CEI. 

 

* Promover 

pesquisa em 

outros livros 

didáticos e na 

Internet sobre o 

assunto 

trabalhado em 

sala. 
 

* promover leituras 

de texto 

informativos sobre 

a cultura Afro 

Brasileira- 

religiões. 

 

Atividade 

discente 
* Leitura 

individual e 

coletiva. 

 

* Debate dirigido 

sobre a divisão 

do continente 

segundo aspectos 

econômicos. 

 

* Pesquisa sobre 

as diversidades 

étnicas, culturais, 

econômica e 

religiosa na 

Índia. 

 

 

*Relatório da 

vídeo aula. SAE 

 

* Exercícios de 

Leitura e 

interpretação de 

mapas, gráficos, 

tabelas e 

fotografias. 

 

Trabalho 

coletivo sobre as 

características a 

Ex-URSS e a 

atual Rússia. 

 

* Pesquisa sobre 

o papel da ex-

URSS após o fim 

do socialismo. 
 
*Pesquisa sobre: 

O modelo 

Toyotista 

japonês. 

*Pesquisa sobre: 

Religiões e 

cultos afro 

brasileiro 

 

 
*Continua-

da através 

da 

participa-

ção do 

aluno nas 

aulas. 

 

* Através 

de fichas de 

acompa-

nhamento 

do aluno. 

 

*auto-

avaliacao, 

Relatórios e 

diálogos. 

 

*Participa- 

tiva através 

de 

trabalhos 

em equipe e 

individual. 

 

* Leitura e 

interpreta-

ção de 

textos em 

voz alta. 

 

*Exercícios 

escritos 

 

*Avaliação 

oral. 

 

*Avaliação 

escrita. 

(prova) 

 

Referências Bibliográficas: 

-Editora SAE, 9, ano: Geografia. 9. 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 

ANO 2016                   TURMA:  9º  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 

 

  

*Possibilitar o reconhecimento das 

características territoriais da Oceania e a 

apreensão das suas especificidades em 

relação aos demais continentes. 

 

 

*Perceber as consequências da 

colonização europeia para a população 

nativa. 

 

 

*Conhecer os aspectos naturais da 

Oceania e perceber como influenciaram o 

povoamento do território. 

 

 

*Identificar as principais características 

da economia australiana. 

 

 

*Destacar a importância do turismo para 

a economia dos países da Oceania. 

 

 

*Identificar o padrão de desenvolvimento 

humano encontrado nos diferentes países 

do continente. 

 

 

*Entender a globalização de forma 

contextualizada no espaço e no tempo. 

 

 

*Refletir sobre as condições de vida da 

população e a desigual distribuição de 

riqueza no mundo. 

 

 

*Analisar as características sobre o 

desenvolvimento humano  

 

 

*Identificar e relacionar as características 

dos fluxos de mercadorias, de capitais, de 

informações e de pessoas. 

7ª Unidade 

 
Oceania: aspectos 

físicos 

 

1- Relevo e hidrografia 

-  Relevo 

- Hidrografia 

 

2- Clima e vegetação 

- Clima 

- Vegetação 

 

 

8ª Unidade 

 
Aspectos 

socioeconômicos da 

Oceania e Regiões 

polares  

 

 

 

1- População 

- Desenvolvimento 

social 

- Colonização 

- Composição étnica  

 

2- Economia 

- Desenvolvimento 

econômico 

-  Agropecuária 

-  Mineração 

 

3- Polo norte e polo sul 

 

- Antártida 

- Ocupação do 

continente 

- Polo norte 

Atividade 

docente 
* Aula expositiva. 

 

* Organização de 

debate sobre o 

assunto dado. 

 

*Promover 

trabalho sobre 

localização do 

continente. 

 

*Promover 

trabalhos sobre as 

paisagens naturais 

na Oceania. 

 

*Solicitar que o 

aluno faça a 

regionalização da 

Oceania através do 

mapa. 

 

* Sugestão para 

filme: 

documentário Uma 

verdade 

inconveniente   

 

* Valorizar o 

desenvolvimento 

cognitivo do aluno 

e não a 

memorização 

 

* Promover debate 

sobre os problemas 

ambientais na 

Antártica. 

 

*Promoção de uma 

postura crítica para 

o aluno perante o 

processo de 

globalização. 

Atividade 

discente 
* Leitura 

individual e 

coletiva. 

 

* Debate dirigido 

sobre a divisão 

do continente 

segundo aspectos 

econômicos. 

 

* Construção de 

cartazes 

representando os 

diversos tipos de 

climas, relevo, 

hidrografia e 

vegetação da 

Oceania. 

 

*Pesquisa sobre: 

Problemas 

ambientais na 

Antártica. 

 

*Relatório do 

filme. 

 

* Exercícios de 

Leitura e 

interpretação de 

mapas, gráficos, 

tabelas e 

fotografias. 

 

* Debate sobre a 

pré-colonização 

e a colonização 

na Oceania. 

 

* Debate dirigido 

sobre Problemas 

ambientais na 

antártica. 

 

*Analisar os 

mapas sobre os 

fluxos 

promovidos pela 

globalização. 

 
*Continua-

da através 

da 

participa-

ção do 

aluno nas 

aulas. 

 

* Através 

de fichas de 

acompa-

nhamento 

do aluno. 

 

*auto-

avaliacao, 

Relatórios e 

diálogos. 

 

*Participa- 

tiva através 

de 

trabalhos 

em equipe e 

individual. 

 

* Leitura e 

interpreta-

ção de 

textos em 

voz alta. 

 

*Exercícios 

escritos 

 

*Avaliação 

oral. 

 

*Avaliação 

escrita. 

(prova) 

 

Referências Bibliográficas: 

-Editora SAE, 9, ano: Geografia. 9. 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. 


