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Ensino Fundamental II – 9º ano 
PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  Geografia 
PROFESSOR  Álisson Brito de Siqueira 

CARGA HORÁRIA TURMA ANO LETIVO 2017 
SEMANAL  

  3 horas/aula 

EMENTA 

 Europa. Comunidade dos Estados Independentes (CEI). América Anglo-Saxônica. Japão. Oceania. Desigualdades Internacionais. Globalização e nova 
ordem mundial. 

 OBJETIVOS 
GERAL 

  Compreender as principais relações socioeconômicas dos países desenvolvidos e as desigualdades internacionais. 

ESPECÍFICOS 
1. Descrever as principais características socioeconômicas e naturais da Europa. 
2. Entender os diferentes acordos geopolíticos da CEI e da União Europeia. 
3. Descrever as principais características socioeconômicas e naturais da América Anglo-Saxônica. 
4. Descrever as principais características socioeconômicas e naturais da Austrália e Nova Zelândia. 
5. Entender criticamente as desigualdades internacionais da atual sociedade. 
6. Explicar a Nova Ordem Mundial. 
7. Relacionar os problemas ambientais do planeta com a dinâmica demográfica atual. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1º Trimestre 

1. Características socioeconômicas e naturais da Europa (Cap. 1 e 2); 

2. Aspectos gerais e regionais da Comunidade dos Estados Independentes – CEI (Cap. 3 e 4); 

3. Estados Unidos e Canadá (Cap. 5). 

2º Trimestre 

1. Japão, Austrália e Nova Zelândia (Cap. 6 e 7); 

2. Índices de desenvolvimento humano (Cap. 8); 

3. Desigualdades sociais na sociedade global atual (Cap. 9 e 10). 

3º Trimestre 

1. Divisão internacional do trabalho (Cap. 11) 

2. Nova ordem mundial (Cap. 12) 

3. O crescimento populacional e os desafios ambientais para a sociedade (Cap. 13 e 14) 

METODOLOGIAS 
1. Aulas expositivas e dialogadas; 
2. Cobrança e correção de tarefas de casa, com objetivo de introdução e/ou fixação de conteúdos; 
3. Dinâmicas em grupo que incentivam a competição e o aprendizado; 
4. Proposta de solução de problemas da sociedade (método motivador); 
5. Debates em grupos envolvendo temas da atualidade e opiniões subjetivas; 
6. Seminários; 
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7. Apresentações com equipamentos de multimídia (Tablet, Datashow, notebook e Smartphone); 
8. Confecção de representações cartográficas básicas que possam ajudar a compreensão de conteúdos. 

 
 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, 
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.  
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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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