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Ensino Fundamental I – 2º ano 
PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  Geografia  
PROFESSOR  Ariana e Rita Mara 

CARGA HORÁRIA TURMA ANO LETIVO 2017 
TOTAL SEMANAL 

    EMENTA 
A importância do ensino da Geografia é levar o educando a perceber que as relações sociais e as relações do homem com a natureza estão projetadas no espaço 

geográfico, construído, ao longo da história a partir dos valores predominantes em cada grupo, da forma de produção de bens necessários à sobrevivência, da 
interdependência entre pessoas e lugares, das diferenças sociais e dos avanços tecnológicos, diferenças que caracterizam um grupo social, uma nação. 

 

 OBJETIVO 
GERAL 

•- Conhecer o mundo atual em sua diversidade, favorecendo a compreensão, de como as paisagens, os lugares e os territórios se constroem; 

 - Identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas consequências em diferentes espaços e tempos, de modo que construa referenciais que possibilitem uma 
participação propositiva e reativa nas questões socioambientais locais; 

- Conhecer o funcionamento da natureza em suas múltiplas relações, de modo que compreenda o papel das sociedades na construção do território, da paisagem e do 
lugar; 

- Compreender a espacialidade e temporalidade dos fenômenos geográficos estudados em suas dinâmicas e interações; 

- Conhecer e saber utilizar procedimentos de pesquisa da Geografia para compreender a paisagem, o território e o lugar, seus processos de construção, identificando suas 
relações, problemas e contradições; 

ESPECÍFICOS 
- Dominar alguns procedimentos e ferramentas específica da ciência geográfica para o entendimento do mundo em diferentes escalas espaciais e temporais; 
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- Incentivar a participação do aluno . 

- Permitir que o aluno retome aspectos da própria historia de vida. 

- Reconhecimento do próprio nome como elemento da identidade 

-Identificar elementos que compõem uma paisagem; 

-Comparar paisagens de um mesmo lugar em diferentes épocas; 

-Diferenciar paisagens urbanas e rurais, e levantamento de inter-relações; 

- Observar e Extrair informações de textos  e imagens, favorecendo as competências linguísticas e de pensamento; 

-Reconhecer a inter-relação entre alguns fenômenos que ocorrem no espaço; 

-Reconhecer o avanço tecnológico como contribuição Para as relações entre os espaços;  

- Identificar e entender algumas consequências das ações humanas sobre a natureza; 

- Reconhecer a importância de trabalhar em grupo; 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1º Trimestre 

• Tipos de moradia; 
• A construção da moradia; 
• Materiais de construção; 
• A moradia por dentro; 
• A localidade da moradia; 
• Ponto de referência; 
• Endereço;  
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2º Trimestre 

• Objetivos e organização da sala de aula;  
• Representação de sala de aula; 
• Localização dos objetos e pessoas; 
• A maquete; 
• A planta; 
• As diferentes escolas; 
• As dependências da escola; 
• Os profissionais da escola; 
• O problema do lixo na escola; 
• As ruas são diferentes 
• Cuidado com as ruas; 

 

3º Trimestre 

• Localizando ruas; 
• O nome das ruas; 
• Lugares e caminhos; 
• Transporte para a escola; 
• O trânsito; 
• Trabalho da comunidade; 
• Convivência e vizinhança; 
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METODOLOGIA 
Aulas expositivas com a possibilidade de utilização de equipamentos multimídia, tipo datashow, e audiovisual; trabalhos dissertativos individuais. 

 - Desenvolver os conteúdos de forma diversificada. 

- Apreciar as atividades individuais e coletivas; 

- Pesquisas em diversas fontes como jornais revistas, meios de comunicação. 

-observação de histórias. 

- Conhecer documentos pessoais e escolares. 

- Visitar a escola. 

 AVALIAÇÃO 
      

Dos Princípios da Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) A avaliação do aproveitamento é concebida como parte essencial e integrante do processo de ensino e aprendizagem e envolve procedimentos sistemáticos e 
cumulativos de apuração do desempenho manifestado pelo aluno em relação a conhecimentos, habilidades e competências exigidas para a intervenção na 
realidade, para o exercício profissional e científico e para a educação continuada. 

b) A avaliação do aproveitamento deve observar os seguintes princípios: 

-Contextualização da avaliação; 

-Avaliação como instrumento da aprendizagem;  

-Ênfase à dimensão formativa do processo de avaliação; 
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-Identificação e verificação de habilidades e competências adquiridas/desenvolvidas no âmbito dos componentes curriculares; 

Dos Tipos de Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) AV I – Nota 1 – avaliação individual escrita e/ou prática observada a natureza da componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, 
prevista em calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

b) AV II – Nota 2 – avaliação individual escrita e/ou prática observada a natureza da componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, 
prevista em calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

c ) N3 – Nota 3 – obtida por meio de verificação do rendimento do aluno durante o projetos aplicados durante o trimestre trimestral.  

Das Oportunidades de Recuperação da Aprendizagem 

A recuperação de aprendizagem é processual e se dará ao final de cada trimestre, recuperação trimestral ou recuperação final após o encerramento do ano 
letivo, sendo realizada por meio de prova de recuperação ou  OAt - Outras Atividades e outros meios que o professor definir em seu planejamento. 

Da Pontuação e Critérios para Apuração da Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) As N1 e N2 – Verificações de Aprendizagem serão em número de duas no por trimestre, em cada componente curricular e com as seguintes pontuações: 

-N1 = 10 pontos 

-N2 = 10 pontos 

b) N3 - Projeto Trimestral + Atividades - Pontuação máxima de 10,00. Caso o trimestre tenha mais de um projeto ou mais de uma atividade especifica de cada 
disciplina, serão somados e terão a mesma pontuação máxima, totalizando 10,00. 

c) A apuração dos resultados da avaliação da aprendizagem é assim processada: 

-NT – Nota Trimestral – resultado obtido pela média aritmética simples entre os resultados das Ns (N1, N2 e N3). O aproveitamento mínimo exigido é de 
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6,00. 

-As médias dos alunos serão calculadas de forma automática pelo Sistema Acadêmico, permitindo-se arredondamento para cima nos casos de até 0,25 
décimos.  
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