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Geografia – 7º ano 

3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

O plano de desenvolvimento visa explicitar os objetos de conhecimento e as habilidades da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) a serem trabalhados no 3º bimestre do 7º ano do Ensino 

Fundamental – Anos Finais, relacionando-os ao conteúdo do Livro do Estudante. Como ferramenta 

pedagógica, o plano de desenvolvimento pode apoiá-lo no que se refere à busca de alternativas para 

o planejamento bimestral e, sobretudo, de aulas que despertem habilidades de pensamento e  

competências gerais que atendam às demandas das gerações da atualidade.  

Nesse contexto, quanto às Competências Gerais da Educação Básica, as atividades aqui 

propostas procuram estimular o uso de conhecimentos historicamente construídos para que os alunos 

possam entender e explicar a realidade (Competência Geral 1). Entre outras competências específicas 

de Geografia, foi observado o incentivo ao desenvolvimento da autonomia e do senso crítico para 

compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do 

espaço (Competência Específica 3). Ainda, quanto às competências de Ciências Humanas, foi 

contemplado o desenvolvimento das linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes 

gêneros textuais na construção do raciocínio espaço-temporal relacionado à localização, distância, 

direção, duração e conexão (Competência Específica 7). 

 

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

Veja a seguir os itens do plano de desenvolvimento para o 3º bimestre, de acordo com os 

elementos articuladores da BNCC. 

Referência no  
material didático 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades 

(Capítulo 14) Colonização  
e população da região Sul 

Formação territorial do 
Brasil 

(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. 

(Capítulo 14) Colonização  
e população da região Sul 

Características da 
população brasileira 

(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. 

(Capítulo 11) Ocupação  
da região Sudeste 

Produção, circulação  
e consumo de mercadorias 

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

(Capítulo 11) Ocupação  
da região Sudeste 
(Capítulo 13) 
Industrialização  
e agropecuária  
na região Sudeste 
(Capítulo 16) Atividades 
econômicas da região Sul 

Produção, circulação  
e consumo de mercadorias 

(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. 
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(Capítulo 13) 
Industrialização  
e agropecuária na  
região Sudeste 

Desigualdade social  
e o trabalho 

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

(Capítulo 11) Ocupação  
da região Sudeste 
(Capítulo 13) 
Industrialização  
e agropecuária na  
região Sudeste 

Desigualdade social  
e o trabalho 

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

(Capítulo 13) 
Industrialização  
e agropecuária na  
região Sudeste 

Mapas temáticos do Brasil 
(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras,  
gráficos de setores e histogramas, com base em dados 
socioeconômicos das regiões brasileiras. 

(Capítulo 12) Aspectos 
físicos da região Sudeste 

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). 
(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). 

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

Para os estudos do 3º bimestre do 7º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais, os conteúdos 

do Livro do Estudante relacionados às regiões Sul e Sudeste do Brasil favorecem o desenvolvimento 

dos objetos de conhecimento e das habilidades propostas pela BNCC, pois permitem desenvolver a 

aprendizagem dos alunos no que se refere à compreensão da organização espacial do país.  

Ao iniciar a abordagem de Geografia deste bimestre, contextualize a temática a ser trabalhada. 

Primeiramente, retome com os alunos a formação do território brasileiro, ressaltando que esta não 

ocorreu com o registro de uma data importante, como a da Independência do Brasil, pois aqui havia 

um grande território que já era espaço geográfico de diversas populações nativas. Depois desse 

pequeno recorte histórico e geográfico, destaque os grupos populacionais que passaram a ocupar 

áreas do que hoje reconhecemos como regiões Sudeste e Sul. 

Nesse sentido, no início da apresentação de cada região – Sudeste e Sul, respectivamente, 

Capítulos 11 e 14 do Livro do Estudante –, reitere a presença no território de povos nativos, de 

populações de origem portuguesa e de populações escravizadas de origem africana, a fim de que os 

alunos assimilem a importância da migração na formação do país. É essencial que reconheçam que 

diferentes povos, ainda que de forma mais ou menos arbitrária e, algumas vezes, até mesmo violenta, 

deram origem ao povo brasileiro. 

Um ponto-chave para que os alunos compreendam a dinâmica geográfica do território é 

demonstrar a eles que o atual estágio dos desenvolvimentos econômico e social dessas regiões é 
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resultado de um processo histórico que contou com inúmeras mudanças produtivas e sociais. Procure 

ressaltar, sempre que possível, que não há aspectos eternamente fixos no espaço geográfico: mudam-

se as formas de a sociedade produzir, mudam-se as feições da paisagem, do lugar, da região, etc. 

Nos Capítulos 12 e 15 do Livro do Estudante são apresentados alguns conceitos relativos à 

paisagem, os quais também integram as análises sobre a formação das regiões brasileiras. Como 

atividade prática, elabore com os alunos uma espécie de álbum que, em vez de fotos, seja constituído 

de desenhos e imagens relacionados aos estados das regiões Sudeste e Sul em épocas distintas, que 

demonstrem as diferenças nas paisagens, nos lugares centrais das cidades, na vegetação, nas 

vestimentas das pessoas (clima), no espaço rural, etc. Trata-se de um exercício simples, porém muito 

funcional quanto à verificação das transformações no espaço geográfico. 

Ainda para tratar do conteúdo dos Capítulos 12 e 15 do Livro do Estudante, outra atividade 

que chama a atenção dos alunos e possibilita o reconhecimento de áreas importantes e das 

características das regiões é a análise dos pontos turísticos relacionando-os a aspectos naturais e 

antropizados do espaço. A gama de cenários é bastante interessante: ladeiras históricas de Minas 

Gerais; Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro; Pátio do Colégio, em São Paulo; cânions de Santa Catarina e 

do Rio Grande do Sul; formações rochosas do Parque Estadual de Vila Velha, no município de Ponta 

Grossa, no Paraná; entre outros. Uma sugestão é propiciar aos alunos, por meio da realização de 

pesquisa, o preenchimento de mapas com vistas a destacar esses e outros  pontos turísticos dos 

estados que integram essas duas regiões. 

Por fim, aproveite a abordagem sobre o turismo para introduzir o tema relativo às demais 

atividades econômicas dessas regiões, que estão contempladas no Livro do Estudante nos Capítulos 

13 e 16. 

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica  

e o desenvolvimento de habilidades 

O aprofundamento dos estudos sobre o território brasileiro na escala regional objetiva o 

reconhecimento, pelos alunos, das similitudes e especificidades das cinco regiões brasileiras: Norte, 

Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. O Livro do Estudante permite ao aluno que se aprofunde no estudo 

da formação do território brasileiro por meio dos conteúdos relativos a cada uma das regiões do país; 

contudo, neste plano de desenvolvimento do 3º bimestre, o foco são as regiões Sudeste e Sul do Brasil. 

As habilidades sugeridas pela BNCC para o 7º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais podem 

ser exploradas em diferentes momentos do trabalho com os conteúdos estudados ao longo do ano 

letivo. Elas têm em comum a preocupação em desenvolver nos alunos a compreensão sobre a 

formação do território brasileiro e a conformação de suas regiões, bem como a percepção de que estas 

foram circunscritas por aspectos físicos e humanos, por contextos históricos e geográficos.  
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O objetivo para este bimestre é embasar as propostas de atividades principalmente nas duas 

habilidades a seguir – mas não sem considerar as demais já indicadas no Item 1 deste plano:  

•  (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. 

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

A análise dos fluxos econômicos e populacionais pode ser abordada com base no Livro do 

Estudante, que trata dos processos de ocupação do território pelas populações nativas e estrangeiras. 

Para tanto, é importante destacar aos alunos que a transformação do território brasileiro ocorreu em 

períodos históricos diferentes, ou seja, toda mudança verificada no espaço aconteceu ao longo do 

tempo. A combinação entre os grupos populacionais, o espaço físico e as atividades econômicas 

desenvolvidas construíram as feições regionais que se constatam no tempo e no espaço. Assim, as 

configurações atuais do espaço geográfico são resultantes de configurações passadas.  

Partindo de pressupostos de análise históricos e geográficos relacionados às grandes 

transformações do mundo, é fato que a Revolução Industrial significou uma drástica mudança na 

organização espacial mundial, embora com ritmos diferentes em cada território. Apesar de o Brasil 

não ter experienciado um processo clássico de industrialização (fazendo parte, então, das nações de 

industrialização tardia), as atividades ligadas ao setor industrial impulsionaram uma circulação de 

produtos que dinamizou certos espaços do país. Verifica-se, ao longo dos capítulos do Livro do 

Estudante relativos às regiões Sudeste e Sul, que a industrialização de determinadas áreas foi o 

elemento propulsor das mudanças espaciais nessas regiões e da relação delas com o restante do país.  

Nesse contexto, destaca-se, como pode ser verificado na BNCC, que compreender a formação 

territorial brasileira e refletir sobre a desigualdade social e o trabalho na sociedade são elementos 

cruciais no desenvolvimento dos alunos. Sem o entendimento sobre os processos de formação 

nacional e o reconhecimento da desigualdade como marca histórica e geográfica do Brasil não se pode 

construir um ensino comprometido com a interpretação e a transformação da realidade.  

Para alcançar esses objetivos, o trabalho de reconhecimento do território brasileiro é o ponto 

central. Assim, possibilite aos alunos a realização de atividades com mapas históricos e geográficos, 

que retratem a origem dos grupos populacionais que formaram o Brasil, em conjunto com a leitura 

dos aspectos físicos e das atividades econômicas desenvolvidas nas regiões Sudeste e Sul. Durante as 

abordagens, é essencial também demonstrar aos alunos que o desenvolvimento dessas regiões não 

ocorreu de forma homogênea e linear. Além disso, destaque que as desigualdades econômicas não se 

verificam apenas entre as regiões do país, mas também entre as áreas dentro de cada região.  

Os conteúdos trabalhados no 3º bimestre do 7º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais 

trazem uma imbricação muito evidente entre Geografia e História. A unidade espaço-tempo fica 

bastante clara, especificamente nos tópicos sobre a formação territorial do Brasil. Contudo, isso não 

quer dizer que se deve dar ênfase exagerada a datas específicas e isoladas de contextualização, mas 
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destacar certos períodos e processos históricos é uma prática importante na elaboração do raciocínio 

geográfico dos alunos quanto às questões pertinentes à formação das regiões e ao desenvolvimento 

delas como parte da síntese da ocupação humana no espaço físico. 

Nesse sentido, é importante elaborar atividades em que o período temporal e os aspectos dos 

quadros natural e humano possam ser visualizados pelos alunos de maneira textual e cartográfica. 

Pensar na área delimitada pela região como um cenário que vai sendo composto, alterado e  

transformado é uma forma de mostrar que a geografia do território é movente, constante e dinâmica.  

Desenvolva também atividades nas quais os alunos possam encontrar respostas para as 

observações que forem sendo realizadas ao longo do bimestre, como: “Por que a região Sudeste é a 

mais industrializada do país?”, “Por que, na região Sul, predominam pequenas propriedades agrárias?” 

“Por que mesmo sendo regiões desenvolvidas economicamente, as regiões Sudeste e Sul também têm 

desigualdades sociais?”, entre outras questões que eventualmente surjam em sala de aula. A busca 

por essas respostas pode motivar pesquisas direcionadas sobre as duas regiões em análise.  

Como forma de motivar os alunos e de possibilitar a eles a experiência de constatarem a 

construção do aprendizado sobre esses temas, confeccione um grande mapa do Brasil, em papel 

pardo, e coloque nele, utilizando frases e imagens, as informações mais importantes que os alunos 

forem descobrindo no decorrer do bimestre. Adote esse mural em formato de mapa como um grande 

espelho do percurso do desenvolvimento dos alunos. A cada aula, escolha alguns alunos para 

contribuir com algo que tenham pesquisado em casa. 

De modo geral, destaca-se um aspecto bastante delicado nos estudos das regiões brasileiras, 

que é o risco de os alunos apreenderem certos estereótipos e caricaturas envolvendo essas regiões 

por meio do que leem ou veem e ouvem na internet ou nos canais de televisão. Ideias como “Sul 

maravilha” e “Sudeste inteiramente urbanizado” são conteúdos equivocados que ainda perpassam os 

meios de comunicação em massa. Planeje sempre uma abordagem bem embasada dos conteúdos, a 

fim de que os alunos se distanciem desses estereótipos e reconheçam que estes constituem noções 

equivocadas do Brasil. 

A gestão da sala de aula pode ocorrer de diferentes maneiras. Por exemplo, na sala de aula, 

ocorrem as interações entre professor e alunos. Nela, há regras de convivência, explícitas ou implícitas, 

que podem, ou não, ser construídas ou acordadas entre os agentes desse cenário. Essas interações são 

influenciadas pela bagagem social e cultural de cada participante. Considere esses aspectos e perceba 

os acontecimentos em sala de aula, que se devem à convivência com a turma – a relação é dinâmica e 

vai sendo definida e redefinida a cada nova aula, influenciando os comportamentos e as ações de todos 

os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. É importante perceber cada aluno como um 

indivíduo que carrega consigo uma história específica, com experiências únicas, e isso ocorre também 

no que se refere à capacidade de aprendizagem. Durante o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem, tais diferenças vão ficando cada vez mais perceptíveis. Cabe ao professor evidenciá-las 

e planejar ações que respeitem o tempo de aprendizagem de todos os alunos. 
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No início dos trabalhos, é importante estabelecer, por meio do diálogo com os estudantes, 

regras, normas e acordos coletivos de convívio mútuo, que terão como metas principais construir e  

manter uma relação respeitosa entre todos os indivíduos do grupo, bem como conservar o espaço 

físico escolar.  

Como gestor do espaço da sala de aula, estimule práticas que garantam o desenvolvimento da 

habilidade crítica dos alunos, organizando atividades e espaços que efetivem oportunidades para que 

eles participem, expressem as próprias opiniões e desenvolvam autonomia e responsabilidade nessa 

realização. Busque sempre o diálogo para a resolução dos conflitos, tão característicos do ambiente 

escolar, pautando-se no princípio do respeito entre todos. Além disso, viabilizar o processo de 

aprendizagem também envolve ampliar os espaços formais de comunicação e de participação dos pais 

e responsáveis, já que a família é uma importante parceira no processo educacional dos alunos. 

 

4. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

O processo de acompanhamento do aprendizado dos alunos apresenta como principal  

objetivo identificar as potencialidades e as dificuldades por eles reveladas, individual e coletivamente, 

durante a realização das atividades e situações de aprendizagem, bem como de maneira formal em 

momentos específicos, como no contexto de provas realizadas periodicamente. A partir da observação 

da potencialidade dos alunos, instigue-os a realizar atividades mais complexas e, se apresentarem 

dificuldades, adapte atividades visando ao desenvolvimento das habilidades necessárias, integral ou 

parcialmente. Ao lado desse processo de acompanhamento está a avaliação e, da mesma forma, ela 

deve ser processual e contínua.  

Uma boa prática a ser incluída no planejamento de suas ações é uma roda de conversa em que 

os alunos façam uma autoavaliação de seu comportamento e comprometimento na realização das 

atividades. A autoavaliação possibilita a gerência dos próprios comportamentos, pensamentos e 

sentimentos, ou seja, a autorregulação, podendo ser também reconhecida como um processo de 

metacognição, tendo em vista que o aluno analisa o percurso percorrido e reflete sobre ele. Inseridos 

nessa atividade, os alunos, ao refletirem sobre o processo de aprendizagem, podem conquistar maior 

autonomia e responsabilidade e procurar as melhores formas de aproveitamento dos estudos em sala 

de aula para garantir a apreensão dos conteúdos. 

No caso de alunos que demandam maior investimento para alcançar as aprendizagens esperadas, 

vale lembrar que as habilidades discutidas no 3º bimestre são essenciais para que eles possam dar 

continuidade aos seus estudos, mas elas podem ser desenvolvidas parcialmente caso haja necessidade 

de adaptação do currículo ou de abordagens diferenciadas para atingir os objetivos esperados.  
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5. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mantém o portal IBGEeduca com 

inúmeras informações sobre o Brasil, em linguagem acessível aos estudantes (disponível em : 

<https://7a12.ibge.gov.br/>. Acesso em: 2 out. 2018). 

O Atlas escolar, do IBGE, contém mapas temáticos que abordam diversas características do 

Brasil e do planeta. Também apresenta uma sessão com informações que podem ser trabalhadas com 

os alunos sobre as temáticas regionais, os dados sociais e econômicos, os territórios indígenas, entre 

outros (disponível em: <https://atlasescolar.ibge.gov.br>. Acesso em: 2 out. 2018). 

No site do IBGE há diversos dados e informações importantes do Brasil. São apresentadas 

algumas tabelas, de fácil compreensão, referentes a dados gerais da população de cada região 

brasileira. Para este bimestre, utilize os dados de Indicadores sociais mínimos (disponível em: 

<https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/tabela1

.shtm>. Acesso 12 out. 2018). 

O Atlas do desenvolvimento humano nas regiões metropolitanas brasileira, do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), traz dados atualizados sobre o índice de desenvolvimento 

humano (IDH) das regiões, com a apresentação de mapas que retratam a espacialização das   

áreas mais desenvolvidas e daquelas que apresentam baixo IDH (disponíve l em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&id=24037>. Acesso em: 12 out. 2018). 

 

6. Projeto integrador 

Título: As desigualdades socioespaciais das regiões Sudeste e Sul contadas  

em quadrinhos 

Tema Formação territorial e desigualdades socioespaciais 

Problema central 
enfrentado 

Histórias em quadrinhos também podem retratar questões geográficas das regiões Sul  
e Sudeste? 

Produto final Histórias em quadrinhos sobre as regiões Sul e Sudeste. 

  

https://7a12.ibge.gov.br/
https://atlasescolar.ibge.gov.br/
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/tabela1.shtm
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/tabela1.shtm
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&id=24037
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Justificativa 

Os projetos integradores são oportunidades de aprendizagens significativas, uma vez que 

integram diversos componentes curriculares em torno de uma temática relevante e desafiadora. 

Neste 3º bimestre, os alunos se encaminham para o aprofundamento da discussão sobre 

o território brasileiro na escala regional, que objetiva o reconhecimento das similitudes e 

especificidades, em especial, das regiões Sudeste e Sul do Brasil. Nesse contexto, propõe-se uma 

integração entre Geografia, Língua Portuguesa e Arte, mediante a construção, pelos alunos, de um 

projeto de criação de histórias em quadrinhos sobre essas regiões, contemplando sua formação 

territorial, suas características e suas atividades econômicas. 

Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo  
e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 
visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática 
e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos 
em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

• Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais,   
e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

Objetivos 

• Compreender como ocorreu formação territorial do Brasil, aprofundando o conhecimento 
sobre as regiões Sudeste e Sul. 

• Reconhecer as principais desigualdades socioespaciais das regiões Sudeste e Sul. 

• Diferenciar áreas marcadas por formações sociais específicas. 

• Desenvolver atividades artísticas e estimular os processos de criação individuais e coletivos. 

• Estimular a construção da textualidade e a capacidade de relacionar textos de diferentes 
formatos. 
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Habilidades em foco 

Componentes 
curriculares 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Geografia 

Formação territorial do Brasil 
(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. 

Desigualdade social  
e o trabalho  

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

Arte 

Materialidades 
(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance etc.). 

Processos de criação 
(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, 
repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. 

Língua 
Portuguesa 

Construção da textualidade 
 
Relação entre textos  

(EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, 
contos de suspense, mistério, terror, humor, narrativas de enigma, 
crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, que utilizem 
cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando os 
elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido,  
tais como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador,  
utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos passados, 
empregando conhecimentos sobre diferentes modos de se iniciar 
uma história e de inserir os discursos direto e indireto. 

Duração 

Ao longo do 3º bimestre, de acordo com o cronograma das aulas de Geografia, Língua 

Portuguesa e Arte e do envolvimento de cada um desses componentes curriculares com o projeto. 

Sugere-se, no mínimo, quatro aulas de Geografia, duas aulas de Arte e duas aulas de Língua Portuguesa 

para o desenvolvimento desse projeto integrador.  

Material necessário 

• Lousa e giz/caneta. 

• Papel sulfite.  

• Caderno, lápis, lápis de cor, canetinha, régua, borracha. 

Desenvolvimento 

Em primeiro lugar, alinhe com os professores de Língua Portuguesa e Arte os principais aspectos 

do desenvolvimento do projeto integrador, tais como apresentação aos alunos, direcionamento das 

atividades, prazos e finalização.  

Etapa 1 – Apresentação do projeto e organização dos grupos 

Apresente o projeto aos alunos por meio de um roteiro das ações a serem realizadas, com o 

intuito de aprimorar a compreensão dos alunos quanto às etapas. Oriente os alunos a se dividirem em 

seis grupos e explique que cada grupo criará uma história em quadrinhos (HQ) de até três páginas 
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sobre o tema do bimestre. Determine, então, três grupos para fazer uma HQ sobre a região Sudeste e 

três grupos para fazer sobre a região Sul. Aproveite, também, para esclarecer as eventuais dúvidas que 

surgirem nesse primeiro contato com o projeto. 

Etapa 2 – Revendo os conteúdos de Geografia 

Para o desenvolvimento desta etapa, por meio de aulas expositivas e dialógicas, introduza a 

temática estudada aos alunos, abordando fatos históricos e geográficos relevantes e discutindo conceitos.  

Na primeira aula de Geografia destinada para o desenvolvimento deste projeto integrador, 

elabore, na lousa, um quadro-resumo que demarque importantes contextos geográficos que tenham sido 

fundamentais para o desenvolvimento das regiões Sudeste e Sul do Brasil. Sugerem-se, aqui, três deles: 

• Dizimação de várias populações indígenas e negação de reparação econômica e social aos 
ex-escravizados negros. 

• Formação das periferias sem auxílio de políticas públicas no início do século XX. 

• Impactos ambientais decorrentes da industrialização e das atividades agropecuárias  
pós-1960/1970. 

Esse momento do projeto é a fase de discussão teórica, porém, nem por isso, menos 

importante. Teoria e prática são as duas faces para a construção do conhecimento e ambas devem 

ser trabalhadas com os alunos.  

Etapa 3 – Criação do personagem que narrará a história e dos textos/diálogos  

Na primeira aula de Língua Portuguesa marcada para trabalhar este projeto integrador, o 

professor desse componente curricular deve instruir os grupos a definir o personagem principal que 

narrará a história, bem como os demais elementos da narrativa (espaço, tempo, personagens 

secundários, etc.). Por exemplo: um menino que, aos 12 anos, sai com os pais da fazenda de café, onde 

eram escravizados, mas que não sabem onde vão trabalhar, caminham em direção à cidade e 

percebem aos poucos as diferenças entre a fazenda e a área urbana. 

Para que a etapa seja desenvolvida com êxito pelo professor de Língua Portuguesa ,  

certifique-se, antes, que os contextos geográficos que retratam grandes desigualdades socioespaciais 

estejam bem delimitados, de modo que os alunos possam expressá-los por meio de situações que 

venham a criar com base em informações e dados reais.  

Etapa 4 – Criação dos desenhos que comporão os quadros 

Na primeira aula de Arte atribuída para a elaboração do projeto, o professor desse componente 

curricular orientará os alunos a organizar as folhas, esboçar os desenhos, posicionar os quadros, usar 

os balões, etc., a fim de que observem os requisitos necessários para produzir o texto conforme 

demanda esse gênero textual. 
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Etapa 5 – Observando o teor dos conteúdos 

Na segunda aula de Geografia designada para este projeto, verifique como os grupos estão 

desenvolvendo o trabalho. Para tanto, sugere-se organizar a sala em duas grandes áreas de trabalho – 

uma para os grupos que estão trabalhando a região Sudeste e outra para os grupos que estão 

retratando a região Sul. 

Na terceira aula com os grupos, oriente-os a dar os acabamentos finais aos textos e diálogos 

das histórias, observando se o conteúdo solicitado foi corretamente aplicado na atividade. 

Etapa 6 – Segunda aula de Arte e de Língua Portuguesa 

Na segunda aula, tanto de Arte quanto de Língua Portuguesa, os professores desses componentes 

curriculares devem realizar uma revisão dos trabalhos, sugerindo correções e adequações a serem 

feitas pelos alunos.  

Etapa 7 – Finalização 

Para a última aula de Geografia destinada à execução do projeto integrador, promova uma 

roda de leitura para que os alunos apresentem suas histórias. Se possível, sugere-se a reprodução 

desse material, com o propósito de que compartilhem a produção com os demais colegas e, também, 

com a comunidade escolar. Além disso, proponha um concurso em que os grupos apresentem as HQs 

para outra turma da escola (de ano escolar diferente) e que os alunos dessa classe votem nas duas 

histórias mais interessantes, uma sobre a região Sudeste e a outra sobre a região Sul. Como premiação, 

as histórias escolhidas podem ser divulgadas em blogs educativos ou em redes sociais das quais a 

escola participe.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Elabore, com a participação dos professores de Arte e Língua Portuguesa, uma matriz de 

referência para avaliar os aspectos desenvolvidos nesse projeto. No quadro a seguir, apontam-se 

alguns aspectos importantes a serem considerados. 

Sugestão de itens para verificação interdisciplinar da aprendizagem Sim Parcialmente Não 

Habilidade de relacionar elementos geográficos    

Desenvolvimento de raciocínio histórico-geográfico    

Diferenciação de áreas marcadas por formações sociais específicas    

Reconhecimento das desigualdades socioespaciais    

Colaboração com o grupo    

Interação com colegas de diferentes ritmos de aprendizagem    

Capacidade de relacionar elementos reais e ficcionais    

Domínio de elementos básicos de desenho e criação artística    
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Tendo por preceito didático-pedagógico a avaliação como instrumento processual, recomenda-

se que no bimestre seguinte as dificuldades remanescentes sejam consideradas no (re)planejamento  

do professor. 
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