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Habilidades específicas - 1º bimestre 

● Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental de algumas formas de poluição 

dos cursos de água e dos oceanos (esgotos efluentes industriais, marés negras, entre 

outros). 

● Reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre a cidade e o campo 

e entre cidades na rede urbana. 

●  Identificar e comparar transformações dos meios de transporte e de comunicação. 

 

Conteúdos do 1º bimestre 

➢ Movimentos da Terra 

➢ Superfície terrestre 

➢ As representações do planeta 

➢ Divisões das terras emersas em continentes 

➢ O Brasil na América do Sul 

➢ Características do território brasileiro 

➢ Meios de transporte no Brasil rodoviário, ferroviário, aquaviário e aéreo 

➢ Meios de comunicação 

 

 

Habilidades específicas - 2º bimestre 

● Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da Federação em que vive, 

estabelecendo relações entre migrações e condições de infraestrutura. 

● Identificar diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais entre grupos 

em diferentes territórios. 

● Reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre a cidade e o campo 

e entre cidades na rede urbana. 

● Estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes cidades, utilizando mapas temáticos e 

representações gráficas. 

● Identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e 

ambientais provocadas pelo seu crescimento. 

● Reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre a cidade e o campo 

e entre cidades na rede urbana. 

● Estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes cidades, utilizando mapas temáticos e 



representações gráficas. 

● Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas de poluição 

dos cursos de água e dos oceanos (esgotos, efluentes industriais, marés negras…). 

● Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no entorno da escola e da 

residência (lixões, indústrias poluentes, destruição do patrimônio histórico), propondo 

soluções (inclusive tecnológicas) para esses problemas. 

● Identificar órgãos do poder público e canais de participação social responsáveis por buscar 

soluções para a melhoria da qualidade de vida (em áreas como meio ambiente, 

mobilidade, moradia e direito à cidade) e discutir as propostas implementadas por esses 

órgãos que afetam a comunidade em que vive. 

● Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico 

na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços. 

● Identificar os diferentes tipos de energia utilizados na produção industrial, agrícola e 

extrativa e no cotidiano das populações. 

  

Conteúdos do 2º bimestre 

➢ Ocupação do território e distribuição da população 

➢ Causas dos deslocamentos populacionais 

➢ O Brasil e as migrações internacionais 

➢ Formação das cidades brasileiras 

➢ As funções das cidades 

➢ Transformações constantes do meio urbano 

➢ Qualidade de vida e participação social 

➢ Relações entre as cidades 

➢ Relações da cidade com o campo 

➢ Cidade e meio ambiente 

➢ O trabalho no Brasil 

➢ Trabalho infantil 

➢ Desenvolvimento tecnológico e trabalho 

➢ O trabalho e os setores da economia 

➢ A importância da energia 

 

 

 

 

 

 



Habilidades específicas - 3º bimestre 

● Identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e 

ambientais provocadas pelo seu crescimento. 

● Analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando sequência de fotografias, 

fotografias aéreas e imagens de satélite de épocas diferentes. 

● Identificar diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais entre grupos 

em diferentes territórios. 

● Identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e 

ambientais provocadas pelo seu crescimento. 

● Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas de poluição 

dos cursos de água e dos oceanos (esgotos, efluentes industriais, marés negras…). 

 

Conteúdos do 3º bimestre 

➢ Diferença no território 

➢ Divisões regionais 

➢ Regiões brasileiras atuais 

➢ Tipos de indústria 

➢ Rede hidrográfica 

➢ Povos da floresta 

➢ Culinária regional 

➢ Agricultura e pecuária 

➢ Extrativismo 

➢ Cidades 

➢ Características regionais gerais 

➢ Povos indígenas 

➢ Povoamento do território nas últimas décadas 

➢ Crescimento da urbanização 

 

Habilidades específicas - 4º bimestre 

● Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da Federação em que vive, 

estabelecendo relações entre migrações e condições de infraestrutura. 

 

Conteúdos do 4º bimestre 

➢ Características regionais gerais 

➢ Sub-regiões 

 

Processo de Avaliação 



➢ Avaliação Formativa 

 

● A avaliação das aprendizagens ocorre como um elemento do processo ensino/aprendizagem 

e para que seja coerente é necessária uma diversidade de instrumentos avaliativos, para que 

se consolide a aprendizagem. Sua função é de regular e melhorar as aprendizagens dos 

estudantes. 

 

● Os instrumentos avaliativos, assim como as competências, devem ser esclarecidos aos 

estudantes, antes de serem aplicados. 

 

 Metodologia 

 

➢ A metodologia ativa propicia aos estudantes uma aprendizagem autônoma e participativa. 

Apresenta como característica colocar o estudante no centro do processo e responsável 

pela construção de seu conhecimento. 

 

● As aulas são colaborativas trazendo discussões para os encontros com o professor, que atua 

como mediador do processo.  

 


