
 

 

 

PLANEJAMENTO ANUAL 2022 

Ano: 4º ano   

Componente: Geografia Professor: Mário Melo 
 
 

 

Habilidades gerais do componente ‒ 4º ano 

● Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares e/ou 

da comunidade, elementos de distintas culturas (indígenas, afro-brasileiras, 

de outras regiões do país, latino-americanas, europeias, asiáticas etc.), 

valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua contribuição para a 

formação da cultura local, regional e brasileira; 

● Descrever processos migratórios e suas contribuições para a formação da 

sociedade brasileira; 

● Distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público municipal e canais 

de participação social na gestão do Município, incluindo a Câmara de 

Vereadores e Conselhos Municipais; 

● Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e da 

cidade, considerando fluxos econômicos, de informações, de ideias e de 

pessoas; 

● Distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais (Distrito, 

Município, Unidade da Federação e grande região), suas fronteiras e sua 

hierarquia, localizando seus lugares de vivência; 

● Identificar e descrever territórios étnico-culturais existentes no Brasil, tais 

como terras indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos, 

reconhecendo a legitimidade da demarcação desses territórios; 

● Comparar as características do trabalho no campo e na cidade; 

● Descrever e discutir o processo de produção (transformação de matérias-

primas), circulação e consumo de diferentes produtos; 

● Utilizar as direções cardeais na localização de componentes físicos e 

humanos nas paisagens rurais e urbanas; 

● Comparar tipos variados de mapas, identificando suas características, 

elaboradores, finalidades, diferenças e semelhanças; 

● Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas (relevo, 

cobertura vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem como a ação 



humana na conservação ou degradação dessas áreas. 

 

Habilidades específicas ‒ 1º trimestre 

● Conhecer e reconhecer a importância das diferentes representações do 

espaço no nosso cotidiano; 

● Localizar-se a partir de plantas e mapas; 

● Identificar os limites políticos do Brasil e da América Latina e sua localização 

no planisfério; 

● Utilizar o Atlas Geográfico e identificar as informações nele contidas; 

● Conhecer, ainda que brevemente, a história da cartografia. 

● Reconhecer as paisagens rural e urbana, suas características e 

transformações; 

● Conhecer e valorizar o trabalho das populações urbana e rural; 

● Conhecer e refletir sobre os problemas das áreas urbanas e rurais; 

  

 Conteúdos ‒ 1º trimestre  

➢ A representação do espaço: croquis, plantas e mapas; 

➢ Mapas: legendas; escala; fronteiras e limites políticos; limites naturais e 

artificiais; planisfério; a representação do Brasil no Continente Americano; 

mapas antigos e atuais. 

➢  A interferência do trabalho na construção das paisagens rural e urbana; 

 

 

Habilidades específicas ‒ 2º trimestre 

● Conhecer e refletir sobre os problemas das áreas urbanas e rurais; 

● Aprimorar a leitura e interpretação de mapas relacionados aos temas 

estudados e a utilização do Atlas. 

● Identificar os elementos naturais e culturais das paisagens; 

● Reconhecer a importância dos recursos naturais para a vida bem como de 

sua utilização sustentável; 

  

 Conteúdos ‒ 2º trimestre 

➢ A população das áreas rural e urbana; 

➢ Os problemas urbanos. 



➢ Os elementos naturais e culturais das paisagens; 

   

Habilidades específicas ‒ 3º trimestre 

 

● Aprimorar a leitura e interpretação de mapas relacionados aos temas 

estudados e a utilização do Atlas. 

● Reconhecer-se como parte da sociedade; 

● Reconhecer a importância da participação popular na discussão sobre os 

problemas da região onde vive, bem como na busca de soluções; 

● Aprimorar a leitura e interpretação de mapas relacionados aos temas 

estudados e a utilização do Atlas. 

  

Conteúdos ‒ 3º trimestre 

➢ Os recursos naturais e a utilização sustentável. 

➢ Cidadania; 

➢ Participação popular. 

 

 

Metodologia e avaliação 

➢ Metodologia ativa 

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.  

 

➢ Avaliação formativa 

A avaliação das aprendizagens ocorre como um elemento do processo de 

aprendizagem e, para que seja coerente, é necessária uma diversidade de 

instrumentos avaliativos, para que se consolide 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. 

 


