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Ensino Fundamental I – 3°º ano 
PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA Geografia 
 

PROFESSOR Neisa Ribeiro de Souza 

 TURMA TRIMESTRE 
  3° B Ano letivo 2017 
  EMENTA 

Bairro, Campo e cidade, orientação do espaço, ambiente na cidade e campo e serviços públicos. 

OBJETIVOS: 
GERAL 

Transmitir ao alunos o modo de viver em territórios, lugares, estados , bairros, informando a modificação que ocorreu durante o tempo e suas transformações 
e o motivo. Relacionar os serviços públicos com as necessidades de cada setor públicos. 

 

ESPECÍFICOS 
Reconhecer, localizar e preservar as diferentes paisagens de campo e cidade e suas transformações durante o tempo. Conhecer os serviços públicos, garantias 
e verificação de desigualdades. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1º Trimestre 

1. Localização de bairro, campo e cidade. 

2. Tipos de representação. 

3. Ponto de referência 
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4. Os pontos  cardeais. 

2º Trimestre 

1. Seres humanos e a paisagem, presente e passado. 

2. Preservando o ambiente: destino do lixo. 

 

3º Trimestre 

1. Desmatamento e erosão. 

2.  Serviços públicos no lugar onde moro. 
 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas com a possibilidade de pesquisas, Livro didático. Exposição oral dos alunos; trabalhos individuais e atividades xerocopiadas. Construção 
de coleta seletiva, planisfério e data show. 

 

  AVALIAÇÃO 
      

Dos Princípios da Avaliação do Rendimento Escolar 

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. 

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

-Contextualização da avaliação; 
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-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) N1 – Nota 1 – Avaliação individual escrita, observada a natureza do componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, prevista em 
calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

b) N2 – Nota 2 – Avaliação individual escrita, observada a natureza do 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 projeto trimestral, Atividades de casa e sala em livros e cadernos, bem 
como, observação formativa. 

Das Oportunidades de Recuperação da Aprendizagem 

A recuperação de aprendizagem é processual e se dará durante o período letivo, sendo realizada por meio de outras Atividades e outros meios que o professor 
definir em seu planejamento. 

Da Pontuação e Critérios para Apuração da Avaliação do Rendimento Escolar 

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 / Formativo - Pontuação máxima de 10,00.  
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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 Escolar, permitindo-se arredondamento.  
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