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Ensino Fundamental I – 5º ano 
PLANO DE ENSINO 

 
DISCIPLINA: 

 
Geografia 

PROFESSORA: Michely Botelho Pires Araújo.  
CARGA HORÁRIA TURMA ANO LETIVO 

TOTAL SEMANAL A e B 2017 
  

EMENTA 

 

A Geografia, tem um tratamento específico como área, uma vez que oferece instrumentos essenciais para compreensão e intervenção na realidade social. 
Por meio dela podemos compreender como diferentes sociedades interagem com a natureza na construção de seu espaço, as singularidades do lugar em que 
vivemos, o que o diferencia e o aproxima de outros lugares e, assim, adquirirmos uma consciência maior dos vínculos afetivos e de identidade que 
estabelecemos com ele. Também podemos conhecer as múltiplas relações de um lugar com outros lugares, distantes no tempo e no espaço, e perceber as 
marcas do passado no presente. 

 OBJETIVO 
 

GERAL 
 

-Conhecer a organização do espaço geográfico e o funcionamento da natureza em suas múltiplas relações, de modo a compreender o papel das sociedades 
em sua construção e na produção do território, da paisagem e do lugar;  

-Identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas consequências em diferentes espaços e tempos, de modo a construir referenciais que 
possibilitem uma participação propositiva e reativa nas questões socioambientais locais; 
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-Compreender a espacialidade e temporalidade dos fenômenos geográficos estudados em suas dinâmicas e interações;  

-Compreender que as melhorias nas condições de vida, os direitos políticos, os avanços técnicos e tecnológicos e as transformações socioculturais são 
conquistas decorrentes de conflitos e acordos, que ainda não são usufruídas por todos os seres humanos e, dentro de suas possibilidades, empenhar-se em 
democratizá-las;  

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

-Fazer leituras de imagens, de dados e de documentos de diferentes fontes de informação, de modo a interpretar, analisar e relacionar informações sobre o 
espaço geográfico e as diferentes paisagens; 

 -Saber utilizar a linguagem cartográfica para obter informações e representar a espacialidade dos fenômenos geográficos;  

 

ESPECÍFICOS 
 

-Relaciona eventos vivenciados no dia a dia (como a existência do dia e da noite e das estações do ano) com os movimentos realizados pela Terra, a forma e a inclinação do 
planeta. 

-Identifica e localiza os continentes e oceanos. 

-Conhece a divisão da Terra em hemisférios, identificando as principais linhas imaginárias e, no continente americano, localizando o território brasileiro em relação aos 
hemisférios. 

-Relaciona a extensão territorial do Brasil de norte a sul e de leste a oeste, respectivamente, à diversidade de paisagens naturais e à existência de fusos horários. 

-Reconhece a existência de mitos e lendas que explicam fenômenos naturais, valorizando a pluralidade cultural. 
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-Utilizar procedimentos de leitura e escrita textual. 

-Colega e organiza dados e informações, utilizando fontes bibliográficas. 

-Diferencia os conceitos de clima e tempos e suas áreas de ocorrência, identificando os diferentes tipos climáticos que ocorrem no Brasil. 

-Compara a vegetação nativa antes da chegada dos europeus com a atual, quanto à cobertura no território brasileiro, identificando causas da devastação. 

-Compreende os conceitos de relevo e altitude, reconhecendo que a superfície terrestre apresenta variações nas formas e altitudes. 

-Analisa a importância dos rios para o desenvolvimento de atividades econômicas no Brasil. 

-Utiliza procedimentos de leitura e escrita textual. 

-Organiza e expõe resultados de pesquisa. 

-Coleta e organiza dados e informações, utilizando fontes bibliográficas e material de imprensa. 

-Valoriza as diferentes manifestações culturais regionais da população brasileira. 

-Identifica características de cada uma das cinco macrorregiões do Brasil, reconhecendo a existência de diversidades internas nas regiões. 

-Entende como e porque a população brasileira está distribuída de maneira irregular pelo território. 

-Utiliza procedimentos de leitura e escrita textual. 

-Realiza leitura de tabela e gráfico para obter e relacionar informações. 

-Realiza leitura de imagens, como fotografias e ilustrações, para obtenção de informações variadas. 

-Analisa a situação atual dos grupos indígenas a afrodescendentes em relação à ocupação de terras e ao preconceito racial. 

-Identifica os principais fluxos migratórios internos ocorridos no Brasil em diferentes épocas. 
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-Reconhece que, apesar das grandes dificuldades ainda existentes no Brasil, ocorreram melhorias no acesso às redes de água e esgoto, energia elétrica e aos serviços de 
coleta de lixo e outros. 

-Respeita a opinião dos colegas e realiza trabalhos em grupo. 

-Realiza leitura de mapas para obtenção de informações de fenômenos geográficos. 

-Realiza leitura de imagens, como fotografias e ilustrações, para obtenção de informações variadas. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1º Trimestre 

Planeta Terra; 

Continentes e oceanos; 

Paralelos e meridianos; 

Movimentos da Terra; 

Território brasileiro; 

O Brasil na América; 

Países vizinhos ao Brasil; 

Brasil: clima e vegetação; 
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2º Trimestre 

Relevo; 

Os rios; 

O Brasil e suas regiões; 

A população brasileira; 

 

3º Trimestre 

O povo brasileiro; 

População indígena no Brasil; 

Africanos, europeus e outros povos; 

A origem da minha família; 

A luta contra o preconceito; 

Migrações e condições de vida; 
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METODOLOGIA 
 

- Desenvolver os conteúdos de forma diversificada utilizando tecnologias de forma variada, tais como data show, Música e etc.  

- Apreciar as atividades individuais e coletivas; 

-Resumo, resenha, esquema nos cadernos de forma clara e objetiva.  

- Pesquisas em mapas, livros, jornais, revistas, enciclopédias, dicionário, internet e etc.  

 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; 

-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, 
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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 
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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Ligados.Com - Geografia - 5º Ano 
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COMPLEMENTAR 

PORTA ABERTA - GEOGRAFIA 5º ANO – 
ENSINO FUNDAMENTAL I - 5º ANO 

Autor: LIMA, MIRNA 
 

Livro - Geografia 5: 
Ensino Fundamental – 

Coleção Plural 
 

http://ensinar-aprender.com.br/2011/06/80-atividades-de-geografia-para-o-5-ano.html 

http://quintalestudante.blogspot.com.br/2011/03/atividades-de-reforco.html 

http://www.espacoeducar.net/2012/12/atividades-de-geografia-para-5-ano.html 

_________________________ 
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_________________________ 
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