
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este caderno contém o Plano de Curso do Componente Curricular Geografia, 6º ao 9º 

Ano, construído durante o Ano Letivo de 2022, em consonância com a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), o Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB) e o Documento 

Curricular Referencial Municipal (DCRM). 

Como desafio, propõe um planejamento de aula favorável à prática de um processo 

de aprendizagem construído com a partir de habilidades alinhadas a objetos do 

conhecimento, dentro do proposto nos documentos norteadores supracitados. 

Trata-se de um norte para a prática pedagógica nas Unidades Escolares da Rede 

Municipal que atende aos Anos Finais do Ensino Fundamental: Centro Educacional Professor 

Áureo de Oliveira Filho (Sede), Escola Municipal Leôncio Horácio de Almeida (Povoado de 

Guaribas) e Escola Municipal Maria Rita Alves de Jesus (Povoado de Areia). 

Sabe-se que todo planejamento pedagógico deve ser ajustado às necessidades reais, 

nesse caso dos alunos e das turmas, mediante acompanhamento e diagnósticos. Portanto, 

torna-se possível a inserção de interferências pedagógicas necessárias. Essa condução deve 

se consolidar no cotidiano escolar, mediante a interação entre professores e coordenação 

pedagógica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

O ensino da Geografia passou a ganhar novos desafios e possibilidades de rearranjos 

pedagógicos nunca vistos antes em nossa história. O dinamismo mediado pelas tecnologias 

da informação e comunicação – TICs promovem novas formas de investigar, aprender, 

pensar e produzir o espaço de vivência cotidiana, demandando de professores e estudantes 

uma revisão dos métodos de produção, articulação e aplicação do conhecimento. 

A Geografia auxilia os estudantes a compreenderem a sociedade em que estão 

inseridos e aborda as ações humanas construídas nas distintas sociedades existentes nas 

diversas regiões do planeta. De acordo com a BNCC o ensino da Geografia contribui para a 

formação do conceito de identidade, expresso de diferentes formas: na compreensão 

perceptiva da paisagem, que ganha significado à medida que, ao observá-la, nota-se a 

vivência dos indivíduos e da coletividade; nas relações com os lugares vividos; nos costumes 

que resgatam a nossa memória social; na identidade cultural; e na consciência de que somos 

sujeitos distintos.  

Para fazer a leitura do mundo em que vivem, com base nas aprendizagens em 

Geografia, os alunos precisam ser estimulados a pensar espacialmente, desenvolvendo o 

raciocínio geográfico. Essa interação visa à resolução de problemas que envolvem mudanças 

de escala, orientação e direção de objetos localizados na superfície terrestre, efeitos de 

distância, relações hierárquicas, tendências à centralização e à dispersão, efeitos da 

proximidade e vizinhança etc. 

O desenvolvimento integral em suas dimensões física, cognitiva, afetiva, simbólica, 

ética, moral e social é fundamental para a promoção e compreensão do mundo no qual o 

aluno se insere. A capacidade de abordar, discutir e intervir nas demandas da complexidade-

mundo e as intervenções sociedade-natureza são fundamentos da Geografia. A ciência 

geográfica contribui para formação cidadã, uma vez que reconhece e estimula o 

questionamento sobre a apropriação e transformação do arranjo sociedade-natureza, no 

âmbito local, regional, nacional ou global. Dessa forma, contribui com uma aprendizagem 

continuada baseada em pensamento crítico, reflexivo e participativo. 

 

 



As competências de Geografia a serem desenvolvidas no Ensino Fundamental estão 

voltadas para produção de um sujeito reflexivo e comprometido com a intervenção social 

através da tomada de consciência de si, do outro, de sua localidade e do mundo. A partir da 

BNCC, são propostas sete competências básicas que transitam pelo direito de aprendizagem 

construído a partir da prática reflexiva, argumentação, aplicação e produção de 

conhecimentos sobre a vida coletiva, interação entre a sociedade e natureza, com uso dos 

conhecimentos cartográficos e técnicas de investigação geográfica. 

A contribuição da Geografia para o fortalecimento do currículo da Educação 

Fundamental requer um resgate à trajetória do pensamento geográfico, já que o ensino 

deste componente curricular foi fortemente influenciado pelas transformações na própria 

ciência em diferentes contextos históricos. O espaço passa a ser visto através de sua 

singularidade, envolvendo outros saberes, principalmente a Sociologia, a Antropologia, as 

Ciências Política e Biológica, aprofundando sua identidade interdisciplinar. O espaço então 

passa a ser, também, compreendido a partir das vivências dos grupos humanos. 

O Documento Curricular Referencial Municipal, visa assegurar aos estudantes da 

educação básica um direcionamento capaz de atender as demandas e particularidades do 

Município. Essa tendência vêm resgatar um conjunto de ideias, sentimentos e percepções 

que as pessoas têm do seu lugar de experiências, que tem o potencial de reforçar o 

compromisso cidadão das pessoas com as futuras gerações, como é expresso nesta proposta 

formativa em todo o Ensino Fundamental, desde os anos iniciais até o anos finais. 

Desde os Anos Iniciais, os alunos são incentivados a desenvolver habilidades que 

venham à possibilitar uma compreensão do mundo a partir da perspectiva geográfica. A 

possibilidade de leitura de mundo pode ser facilitada com a introdução de conhecimento 

específicos da ciência geográfica, sobretudo na abordagem da cartografia escolar. 

Entretanto, esse entendimento dar-se-á mediante a metodologia concisa e voltada 

principalmente à vida cotidiana do aluno, a partir do conhecimento do próprio espaço 

corporal e da sua relação com o espaço vivido. 

Uma das bases epistemológicas da Geografia é a interdisciplinaridade que colabora 

com o diálogo e a articulação com outros saberes e o conhecimento geográfico, o qual 

requer uma construção de práticas significativas a partir de saberes que não podem ser 

fragmentados e descontextualizados. História, Arte, Ciências da Natureza, Matemática e 

Linguagem apresentam textos, imagens, mapas, gráficos, ilustrações que exploram o 



conteúdo de forma interdisciplinar. Assim, precisa-se assegurar o fortalecimento das relações 

entre as diferentes áreas do conhecimento para a real compreensão do todo. Para dar conta 

desse desafio, o componente curricular de Geografia foi dividido em cinco eixos temáticos 

comuns ao longo do Ensino Fundamental, em uma progressão das habilidades. 

 O sujeito e seu lugar no mundo: focalizam-se as noções de pertencimento e identidade. 

No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, busca-se ampliar as experiências com o espaço e o 

tempo vivenciadas pelas crianças em jogos e brincadeiras na Educação Infantil, por meio 

do aprofundamento de seu conhecimento sobre si mesmas e de sua comunidade, 

valorizando-se os contextos mais próximos da vida cotidiana. Espera-se que as crianças 

percebam e compreendam a dinâmica de suas relações sociais e étnico-raciais, 

identificando-se com a sua comunidade e respeitando os diferentes contextos 

socioculturais. Ao tratar do conceito de espaço, estimula-se o desenvolvimento das 

relações espaciais topológicas, projetivas e euclidianas, além do raciocínio geográfico, 

importantes para o processo de alfabetização cartográfica e a aprendizagem com as várias 

linguagens (formas de representação e pensamento espacial). 

 Conexões e escalas: a atenção está na articulação de diferentes espaços e escalas de 

análise, possibilitando que os alunos compreendam as relações existentes entre fatos nos 

níveis local e global. Portanto, no decorrer do Ensino Fundamental, os alunos precisam 

compreender as interações multiescalares existentes entre sua vida familiar, seus grupos e 

espaços de convivência e as interações espaciais mais complexas. A conexão é um 

princípio da Geografia que estimula a compreensão do que ocorre entre os componentes 

da sociedade e do meio físico natural. Ela também analisa o que ocorre entre quaisquer 

elementos que constituem um conjunto na superfície terrestre e que explicam um lugar 

na sua totalidade. Conexões e escalas explicam os arranjos das paisagens, a localização e a 

distribuição de diferentes fenômenos e objetos técnicos, por exemplo. 

 Mundo do trabalho: abordam-se, no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, os processos e 

as técnicas construtivas e o uso de diferentes materiais produzidos pelas sociedades em 

diversos tempos. São igualmente abordadas as características das inúmeras atividades e 

suas funções socioeconômicas nos setores da economia e os processos produtivos 

agroindustriais, expressos em distintas cadeias produtivas. 

 

 



 Formas de representação e pensamento espacial: além da ampliação gradativa da 

concepção do que é um mapa e de outras formas de representação gráfica, são reunidas 

aprendizagens que envolvem o raciocínio geográfico. Espera-se que, no decorrer do 

Ensino Fundamental, os alunos tenham domínio da leitura e elaboração de mapas e 

gráficos, iniciando-se na alfabetização cartográfica. Fotografias, mapas, esquemas, 

desenhos, imagens de satélites, audiovisuais, gráficos, entre outras alternativas, são 

frequentemente utilizados no componente curricular. Quanto mais diversificado for o 

trabalho com linguagens, maior o repertório construído pelos alunos, ampliando a 

produção de sentidos na leitura de mundo. Compreender as particularidades de cada 

linguagem, em suas potencialidades e em suas limitações, conduz ao reconhecimento dos 

produtos dessas linguagens não como verdades, mas como possibilidades. No Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais, os alunos começam, por meio do exercício da localização 

geográfica, a desenvolver o pensamento espacial, que gradativamente passa a envolver 

outros princípios metodológicos do raciocínio geográfico, como os de localização, 

extensão, correlação, diferenciação e analogia espacial. 

 Natureza, ambientes e qualidade de vida: busca-se a unidade da geografia, articulando 

geografia física e geografia humana, com destaque para a discussão dos processos físico-

naturais do planeta Terra. No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, destacam-se as noções 

relativas à percepção do meio físico natural e de seus recursos. Com isso, os alunos podem 

reconhecer de que forma as diferentes comunidades transformam a natureza, tanto em 

relação às inúmeras possibilidades de uso ao transformá-la em recursos quanto aos 

impactos socioambientais delas provenientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/natureza e 

exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas. 

 

Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a 

importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como os seres humanos 

fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história. 

 

Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio 

geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios 

de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. 

 

Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e 

iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de 

problemas que envolvam informações geográficas. 

 

Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para 

compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-científico e 

informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) para 

questões que requerem conhecimentos científicos da Geografia. 

 

Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e 

pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à 

biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza. 

 

Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais, com base em 

princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. 



6° ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Humanas 

I ETAPA LETIVA 

EIXOS 

TEMÁTICOS 

COMPETÊNCIAS 

ESPECÍFICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES METODOLOGIAS 

AVALIAÇÃO 

FORMA/CRITÉRIO 

O sujeito e seu 
lugar no 
mundo 

1, 2, 3, 5, 7 
Identidade 

sociocultural 

(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos 
lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes 
tempos.  

Imagens da paisagem de 
Anguera 

Trabalho de campo nas 
redondezas da escola 
Exposição fotográfica das 
imagens feitas pelos alunos 
no campo 

Processual, avaliar participação 
dos alunos em sala de aula e na 
elaboração das atividades 

(EF06GE01AN) Analisar as diversas paisagens 
existentes na cidade de Anguera ao longo do 
espaço\tempo e as principais causas das modificações. 

(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por 
diferentes tipos de sociedade, com destaque para os 
povos originários. 

Mundo do 
trabalho 

1, 2, 3, 5, 6, 7 
Transformação das 

paisagens naturais e 
antrópicas 

(EF06GE06) Identificar as características das paisagens 
transformadas pelo trabalho humano a partir do 
desenvolvimento da agropecuária e do processo de 
industrialização. 

Aulas expositivas Texto 
adaptado Imagens sobre os 
setores 

Processual, avaliar participação 
dos alunos em sala de aula e na 
elaboração das atividades 

(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana 
com a natureza a partir do surgimento 

das cidades. 

Formas de 
representação  
e pensamento 

espacial 

2, 4, 5 

Fenômenos naturais e 
sociais  representados 

de  diferentes 
maneiras 

(EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas escalas 
gráficas e numéricas dos mapas. 

Mapas Projeções feitas 
com garrafas pet’s 

Slides 

Processual, avaliar participação 
dos alunos em sala de aula e na 
elaboração das atividades (EF06GE09) Elaborar modelos 

tridimensionais, blocos-diagramas e perfis topográficos e 
de vegetação, visando à representação de elementos e 
estruturas da superfície terrestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6° ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Humanas 

II ETAPA LETIVA 

EIXOS 
TEMÁTICOS 

COMPETÊNCIAS 
ESPECÍFICAS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO HABILIDADES METODOLOGIAS 

AVALIAÇÃO 
FORMA/CRITÉRIO 

Conexões e  
escalas 

2, 3, 4, 5, 6 
Relações entre os 

componentes físico-
naturais 

(EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta e sua 
relação com a circulação geral da atmosfera, o tempo 
atmosférico e os padrões climáticos. 

Aulas expositivas Vídeo 

Slides com imagens Rosas 
dos ventos Imagens das 
formas de relevo 

Trabalho de campo Vídeo e 
elaboração das 

Atividades 

Processual, avaliar participação 
dos alunos em sala de aula e na 
elaboração das atividades 

(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando o 
escoamento superficial no ambiente urbano e rural, 
reconhecendo os principais componentes da morfologia 
das bacias e das redes hidrográficas e a sua localização no 
modelado da superfície terrestre e da cobertura vegetal. 

(EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, 
relevo e formações vegetais. 

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 

vida 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Biodiversidade e ciclo 
hidrológico Atividades 
humanas e dinâmica 

climática 

(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo 
(rotação de terras, terraceamento, aterros etc.) e de 
apropriação dos recursos hídricos (sistema de irrigação, 
tratamento e redes de distribuição), bem como suas 
vantagens e desvantagens em diferentes épocas e lugares. 

Globo terrestre 

Imagens 

Discussão de texto Gráfico 

Processual, avaliar   participação   
dos alunos em sala de aulas e 
elaboração das atividades 

(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades 
com a natureza, com base na distribuição dos 
componentes físico- naturais, incluindo as transformações 
da biodiversidade local e do mundo. 

(EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o 
uso das principais bacias hidrográficas no Brasil e no 
mundo, enfatizando as transformações nos ambientes 
urbanos. 

(EF06GE13) Analisar consequências, vantagens e 
desvantagens das práticas humanas na dinâmica climática 
(ilha de calor etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6° ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Humanas 

III ETAPA LETIVA 

EIXOS 
TEMÁTICOS 

COMPETÊNCIAS 
ESPECÍFICAS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO HABILIDADES METODOLOGIAS 

AVALIAÇÃO 
FORMA/CRITÉRIO 

Conexões e 
escalas 

2, 3, 4, 5, 6 

Relações entre os 

componentes físico-

naturais 

(EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta e sua 
relação com a circulação geral da atmosfera, o tempo 
atmosférico e os padrões climáticos. 

Aula expositiva Vídeo 
Jogos-online 

(https://wordwall.net/pt 

/resource/4791391/atmos
fera) 

Processual, avaliar participação 
dos alunos em sala de aula e na 
elaboração das atividades 

(EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, 

relevo e formações vegetais. 

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 

vida 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Biodiversidade 

e ciclo 

hidrológico 

(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo 
(rotação de terras, terraceamento, aterros etc.) e de 
apropriação dos recursos hídricos (sistema de irrigação, 
tratamento e redes de distribuição), bem como suas 
vantagens e desvantagens em diferentes épocas e lugares. 

Jogo didático dos biomas 

Slides 

Imagens dos biomas 

Mural com notícias sobre os 
impactos ambientais 

Processual, avaliar participação 
dos alunos em sala de aula e na 
elaboração da atividades 

(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades 
com a natureza, com base na distribuição dos 
componentes físico- naturais, incluindo as transformações 
da biodiversidade local e do mundo. 

(EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos hídricos e 
o uso das principais bacias hidrográficas no Brasil e no 
mundo, enfatizando as transformações nos ambientes 
urbanos. 



7° ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Humanas 

I ETAPA LETIVA 

EIXOS 
TEMÁTICOS 

COMPETÊNCIAS 
ESPECÍFICAS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO HABILIDADES METODOLOGIAS 

AVALIAÇÃO 
FORMA/CRITÉRIO 

O sujeito e seu 
lugar no mundo 

3, 5 

Ideias e concepções 
sobre a formação 

territorial 
do Brasil 

(EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos 
meios de comunicação, ideias e 
estereótipos acerca das paisagens e da formação 
territorial do Brasil. (EF07GE01AN) Compreender a 
formação do município de anguera a partir do 

conceito de Território e Estado-Nação. 

Mapas 

Aulas expositivas 

Discussão de texto 

Processual, avaliar participação 
dos alunos em sala de aula e na 
elaboração das atividades 

Conexões e 
escalas 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Formação territorial 

do Brasil 

Características da 

população brasileira 

(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e 
populacionais na formação socioeconômica e territorial do 
Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões 
históricas e contemporâneas. 

Mapas 

Aulas expositivas 

Discussão de texto 

Processual, avaliar participação 
dos alunos em   sala   de   aula   
e na elaboração das atividades 

(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as 
territorialidades dos povos indígenas originários, das 
comunidades remanescentes de quilombos, de povos das 
florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre 
outros grupos sociais do campo e da cidade, como direitos 
legais dessas comunidades. 

(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população 
brasileira, considerando a diversidade    étnico-cultural 
(indígena, africana, europeia e asiática), assim como 
aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7° ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Humanas 

II ETAPA LETIVA 

EIXOS 
TEMÁTICOS 

COMPETÊNCIAS 
ESPECÍFICAS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO HABILIDADES METODOLOGIAS 

AVALIAÇÃO 
FORMA/CRITÉRIO 

Mundo do 
trabalho 

1,2, 3, 4, 5,6 

Produção, circulação 

e consumo de 

mercadorias 

Desigualdade social 

e o trabalho 

EF07GE05) Analisar fatos e situações representativas das 
alterações ocorridas entre o período mercantilista e o 
advento do capitalismo. 

Mapas Aulas expositivas 
Discussão de texto 

Processual, avaliar participação 
dos alunos em sala de aula e na 
elaboração das atividades 

(EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a 
circulação e o consumo de mercadorias provocam 
impactos ambientais, assim como influem na distribuição de 
riquezas, em diferentes lugares. 

(EF07GE07) Analisar a influência e o papel das redes de 
transporte e comunicação na configuração do território 
brasileiro. 

(EF07GE08) Estabelecer relações entre os processos de 
industrialização e inovação  tecnológica com as 
transformações socioeconômicas do território brasileiro. 

Formas de 
representação 
e pensamento 

espacial 

2, 3, 4, 5 
Mapas temáticos do 

Brasil 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e 
históricos, inclusive utilizando tecnologias digitais, com 
informações demográficas e econômicas 

do Brasil (cartogramas), identificando padrões    espaciais,    

regionalizações    e analogias espaciais. 

Aulas expositivas  

Vídeo 

Slides com imagen 

 Rosas dos ventos 

Processual, avaliar participação 

dos alunos em sala de aula e na 

elaboração das atividades 

(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras, 
gráficos de setores e histogramas, com base em dados 

socioeconômicos das regiões brasileiras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7° ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Humanas 

III ETAPA LETIVA 

EIXOS 
TEMÁTICOS 

COMPETÊNCIAS 
ESPECÍFICAS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO HABILIDADES METODOLOGIAS 

AVALIAÇÃO 
FORMA/CRITÉRIO 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de 

vida 

1, 3, 4, 5, 6 
Biodiversidade  

brasileira 

(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes 
físico-naturais no território nacional, bem como sua 
distribuição e biodiversidade (Florestas Tropicais, Cerrados, 
Caatingas, Campos Sulinos e Matas de Araucária). 

Mapas 

Aulas expositivas 

Discussão de texto 

Seminário  

Imagens 

Processual, avaliar participação 

dos alunos em sala de aula e na 

elaboração das atividades 

(EF07GE12) Comparar unidades de conservação existentes 
no Município de residência e em outras localidades 
brasileiras, com base na organização do Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação (SNUC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8° ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Humanas 

I ETAPA LETIVA 

EIXOS 
TEMÁTICOS 

COMPETÊNCIAS 
ESPECÍFICAS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO HABILIDADES METODOLOGIAS 

AVALIAÇÃO 
FORMA/CRITÉRIO 

O sujeito e seu 
lugar no mundo 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Distribuição da 
população mundial e 

deslocamentos 

populacionais 

 
Diversidade e 
dinâmica da 

população mundial e 
local 

(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população 
humana pelo planeta e os 
principais fluxos migratórios em diferentes períodos da 
história, discutindo os fatores históricos e condicionantes 
físico-naturais associados à distribuição da população 
humana pelos continentes. 

Aulas expositivas 

Discussão de texto 

Reportagem sobre as 

migrações e imigrações 

Processual, avaliar participação dos 
alunos em sala de aula e na 
elaboração das atividades 

(EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas da 
história das famílias do Município em que se localiza a 
escola, considerando a diversidade e os fluxos 
migratórios da população mundial. 

(EF08GE03) Analisar  aspectos  representativos da 
dinâmica demográfica, considerando características da 
população (perfil etário, crescimento vegetativo e 
mobilidade espacial). 

(EF08GE01BA) Identificar as desigualdades 
presentes na população a partir dos indicadores 
demográficos, pensando alternativas para fortalecer o 
desenvolvimento social na Bahia, no Brasil e no mundo. 

(EF08GE04) Compreender os fluxos de migração na 
América Latina (movimentos voluntários e forçados, assim 
como fatores e áreas de expulsão e atração) e as principais 
políticas migratórias da região. 

Conexões e 

escalas 
2, 3, 4, 5, 7 

Corporações e 
organismos 

internacionais e do 
Brasil na ordem 

econômica  mundial 

(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, 
território, governo e país para o entendimento de conflitos 
e tensões na contemporaneidade, com destaque para as 
situações geopolíticas na América e na África e suas 
múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. 

Mapas 

Aulas expositivas 

Debate Jogo didático 
(baralhointerativo/https://cla
sseinvertida.blogspot.com/20
18/08/jogo s didaticos-
quiztoria- 14-guerra-fria.html 

Processual, avaliar participação dos 

alunos em sala de aula e na 

elaboração das atividades 

(EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais 
nos processos de integração cultural e econômica nos 
contextos americano e africano, reconhecendo, em seus 
lugares de vivência, marcas desses processos. 



Conexões e 

escalas 
2, 3, 4, 5, 7 

Corporações e 
organismos 

internacionais e do 
Brasil na ordem 

econômica  mundial 

(EF08GE07) Analisar os impactos geoeconômicos, 
geoestratégicos e geopolíticos da ascensão dos Estados 
Unidos da América no cenário internacional em sua 
posição de liderança global e na relação com a China e o 
Brasil. 

Mapas 

Aulas expositivas 

Debate Jogo didático 
(baralhointerativo/https://cla
sseinvertida.blogspot.com/20
18/08/jogo s didaticos-
quiztoria- 14-guerra-fria.html 

Processual, avaliar participação dos 

alunos em sala de aula e na 

elaboração das atividades 

(EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros países 
da América Latina e da África, 
assim como da potência estadunidense na ordem mundial 
do pós-guerra. 

(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de 
produção, distribuição e intercâmbio dos produtos 
agrícolas e industrializados, tendo como referência os 
Estados Unidos da América e os países denominados de 
Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). 

(EF08GE10) Distinguir e analisar conflitos e ações dos 
movimentos sociais brasileiros, no campo e na cidade, 
comparando com outros movimentos sociais existentes 
nos países latino-americanos. 

(EF08GE11) Analisar áreas de conflito e tensões nas regiões 
de fronteira do continente latino-americano e o papel de 
organismos internacionais e regionais de cooperação 
nesses cenários. 

(EF08GE12) Compreender os objetivos e analisar a 
importância dos organismos de integração do território 
americano (Mercosul, OEA, OEI, Nafta, Unasul, Alba, 
Comunidade Andina, Aladi, entre outros). 



8° ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Humanas 

II ETAPA LETIVA 

EIXOS 
TEMÁTICOS 

COMPETÊNCIAS 
ESPECÍFICAS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO HABILIDADES METODOLOGIAS 

AVALIAÇÃO 
FORMA/CRITÉRIO 

Mundo do 
trabalho 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Os diferentes 
contextos e os 

meios técnico e 
tecnológico na 

produção 
 

Transformações do 
espaço na 

sociedade urbano- 
industrial na 

América Latina 

(EF08GE13) Analisar a influência do desenvolvimento 
científico e tecnológico na caracterização dos tipos de 
trabalho e na economia dos espaços urbanos e rurais da 
América e da África. 

Aulas expositivas 

Discussão de texto  

Reportagem sobre as 
migrações e imigrações 

Processual, avaliar participação 
dos alunos em sala de aula e na 
elaboração das atividades 

(EF08GE14) Analisar os processos de desconcentração, 
descentralização e recentralização das atividades 
econômicas a partir do capital estadunidense e chinês em 
diferentes regiões no mundo, com destaque para o Brasil. 

(EF08GE15) Analisar a importância dos principais recursos 
hídricos da América Latina (Aquífero Guarani, Bacias do rio 
da Prata, do Amazonas e do Orinoco, sistemas de nuvens 
na Amazônia e nos Andes, entre outros) e discutir os 
desafios relacionados à gestão e comercialização da água. 

(EF08GE16) Analisar as principais problemáticas comuns às 
grandes cidades latino-americanas, particularmente 
aquelas relacionadas à distribuição, estrutura e dinâmica 
da população e às condições de vida e trabalho. 

(EF08GE17) Analisar a segregação socioespacial em 
ambientes urbanos da América Latina, com atenção 
especial ao estudo de favelas, alagados e zona de riscos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8° ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Humanas 

III ETAPA LETIVA 

EIXOS 

TEMÁTICOS 

COMPETÊNCIAS 

ESPECÍFICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES METODOLOGIAS 

AVALIAÇÃO 

FORMA/CRITÉRIO 

Formas de 
representação 
e pensamento 

espacial 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Cartografia: 
anamorfose, croquis e 

mapas temáticos da 
América e África 

EF08GE18) Elaborar mapas ou outras formas de 
representação cartográfica para analisar as redes e as 
dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, 
contextos culturais, modo de vida e usos e ocupação de 
solos da África e América. 
(EF08GE19) Interpretar cartogramas, mapas esquemáticos 
(croquis) e anamorfoses geográficas com informações 
geográficas acerca da África e América. 

Mapas com a Regionalização 
do continente americano  

Slide 

Aula expositiva 

Processual, avaliar participação dos 
alunos em sala de aula e na 
elaboração das atividades 

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 

vida 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Identidades e 
interculturalidade s 
regionais: Estados 

Unidos da América, 
América espanhola e 
portuguesa e África 

Diversidade ambiental 

e as transformações 

nas paisagens na 

América Latina 

EF08GE20) Analisar características de países e grupos de 
países da América e da África no que se refere aos aspectos 
populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir 
as desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre 
a natureza e suas riquezas (sua apropriação e valoração na 
produção e circulação), o que resulta na espoliação desses 
povos. 

Aulas expositivas 

Texto adaptado  

Imagens sobre os setores 

Processual, avaliar participação dos 
alunos em sala de aula e na 
elaboração das atividades 

(EF08GE21) Analisar o papel ambiental e territorial da 
Antártica no contexto geopolítico, sua relevância para os 
países da América do Sul e seu valor como área destinada à 
pesquisa e à compreensão do ambiente global. 

(EF08GE22) Identificar os principais recursos naturais dos 
países da América Latina, analisando seu uso para a 
produção de matéria-prima e energia e sua relevância 
para a cooperação entre os países do Mercosul. 

(EF08GE23) Identificar paisagens da América Latina e 
associá-las, por meio da cartografia, aos diferentes povos 
da região, com base em aspectos da geomorfologia, da 
biogeografia e da climatologia.  

(EF08GE24) Analisar as principais  características produtivas 
dos países latino- americanos (como exploração mineral na 
Venezuela; agricultura de alta especialização e exploração 
mineira no Chile; circuito da carne nos pampas argentinos e 
no Brasil; circuito da cana-de- açúcar em Cuba; polígono 
industrial do sudeste brasileiro e plantações de soja no 
centro-oeste; maquiladoras mexicanas, entre outros). 

 



9° ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia   ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Humanas 

I ETAPA LETIVA 

EIXOS 

TEMÁTICOS 

COMPETÊNCIAS 

ESPECÍFICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES METODOLOGIAS 

AVALIAÇÃO 

FORMA/CRITÉRIO 

O sujeito e seu 
lugar no 
mundo 

1, 2, 3, 4, 5, 7 

A hegemonia europeia 
na economia, na 

política e na cultura 

Corporações e 
organismos 

internacionais 

As manifestações 
culturais na formação 

populacional 

(EF09GE01) Analisar criticamente de que forma a hegemonia 
europeia foi exercida em várias regiões do planeta, 
notadamente em situações de conflito, intervenções militares 
e/ou influência cultural em diferentes tempos e lugares. 

Mapas 

Aulas expositivas 

Discussão de texto 

Processual, avaliar participação dos 
alunos em sala de aula e na 
elaboração das atividades 

(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais e 
das organizações econômicas mundiais na vida da população em 
relação ao consumo, à cultura e à mobilidade. 

(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de 
minorias étnicas como forma de compreender a multiplicidade 
cultural na escala mundial, defendendo o princípio do respeito 
às diferenças. 

(EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens aos modos de 
viver de diferentes povos na Europa, Ásia e Oceania, valorizando 
identidades e interculturalidades regionais. 

Conexões e 
escalas 

1, 2, 3, 4, 5, 7 

Integração mundial e 
suas  interpretações: 

globalização e 
mundialização 

A divisão do  mundo 
em Ocidente e Oriente 

Intercâmbios 
históricos e culturais 
entre Europa, Ásia e 

Oceania 

(EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender a 
integração mundial (econômica, política e cultural), comparando 
as diferentes interpretações: globalização e mundialização. 

Mapas 

Aulas expositivas 

Discussão de texto 

Processual, avaliar participação dos 
alunos em sala de aula e na 
elaboração das atividades 

(EF09GE01AN) Compreender o fenômeno de globalização na 
conjuntura da realidade local. 

(EF09GE02AN) Analisar as interferências e os impactos (positivos 
e negativos) da globalização em Anguera. 

(EF09GE06) Associar o critério de divisão do mundo em 
Ocidente e Oriente com o Sistema Colonial implantado pelas 
potências europeias. 

(EF09GE07) Analisar os componentes físico- naturais da Eurásia 
e os determinantes histórico- geográficos de sua divisão em 
Europa e Ásia. 

(EF09GE08) Analisar transformações territoriais, considerando o 
movimento de fronteiras, tensões, conflitos e múltiplas 
regionalidades na Europa, na Ásia e na Oceania. 

(EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países 
europeus, asiáticos e da Oceania em seus aspectos 
populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir suas 
desigualdades sociais e econômicas e pressões 
sobre seus ambientes físico-naturais. 

 



9° ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Humanas 

II ETAPA LETIVA 

EIXOS 

TEMÁTICOS 

COMPETÊNCIAS 

ESPECÍFICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES METODOLOGIAS 

AVALIAÇÃO 

FORMA/CRITÉRIO 

Mundo do 
trabalho 

1, 2, 3, 4, 5 

Transformações do 
espaço na sociedade 

urbano-industrial 
 

Cadeias industriais e 
inovação no uso dos 
recursos naturais e 

matérias-primas 

(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização 
na produção e circulação de produtos e culturas na Europa, na 
Ásia e na Oceania. 

Mapas 

Aulas expositivas 

Discussão de texto 

Processual, avaliar participação 
dos alunos em sala de aula e na 
elaboração das atividades 

(EF09GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas 
decorrentes do processo de industrialização com as 
transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo e 
suas consequências no Brasil. 

(EF09GE12) Relacionar o processo de urbanização às 
transformações da produção agropecuária, à expansão do 
desemprego estrutural e ao papel crescente do capital 
financeiro em diferentes países, com destaque para o Brasil. 

(EF09GE13) Analisar a importância da produção agropecuária na 
sociedade urbano-industrial antes o problema da desigualdade 
mundial de acesso aos recursos alimentares e à matéria-prima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9° ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Humanas 

III ETAPA LETIVA 

EIXOS 

TEMÁTICOS 

COMPETÊNCIAS 

ESPECÍFICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES METODOLOGIAS 

AVALIAÇÃO 

FORMA/CRITÉRIO 

Formas de 
representação 
e pensamento 

espacial 

3, 4, 5 

Leitura e elaboração 
de mapas temáticos, 

croquis e outras 
formas de 

representação para 
analisar informações 

geográficas 

(EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras e de 
setores, mapas temáticos e esquemáticos (croquis) e 
anamorfoses geográficas para analisar, sintetizar e apresentar 
dados e informações sobre diversidade, diferenças e 
desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais. 

Mapas 

Aulas expositivas 

Discussão de texto 

Processual, avaliar participação 
dos alunos em sala de aula e na 
elaboração das atividades 

(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões do mundo 
com base em informações populacionais, econômicas e 
socioambientais representadas em mapas temáticos e com 
diferentes projeções cartográficas. 

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 

vida 

1, 2, 3, 4, 5, 7 

Diversidade ambiental 
e as transformações 

nas paisagens na 
Europa, na Ásia e na 

Oceania 

(EF09GE16)   Identificar   e   comparar   diferentes domínios 
morfoclimáticos da Europa, da Ásia e da Oceania. 

Mapas 

Aulas expositivas 

Discussão de texto 

Charge 

Processual, avaliar participação 
dos alunos em sala de aula e na 
elaboração das atividades (EF09GE17) Explicar as características físico- naturais e a forma 

de ocupação e usos da terra em diferentes regiões da Europa, 
da Ásia e da Oceania. 

(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de 
inovação e as consequências dos usos de recursos naturais e das 
diferentes fontes de energia (tais como termoelétrica, 
hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países. 

 


