
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

4º 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 4º 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.  

Neste bimestre, objetiva-se trabalhar conhecimentos em sala de aula destacando a presença 

dos povos indígenas nas diversas regiões brasileiras, e também especificamente as características 

econômicas, sociais e físicas do Norte e do Centro-Oeste do país. 

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 do pensamento espacial, por meio de 

linguagens cartográficas e iconográficas, bem como de diferentes gêneros textuais, para a resolução 

de problemas que envolvam informações geográficas (Competência Específica 4). Ainda, quanto às 

competências de Ciências Humanas, foram contempladas a identificação e a comparação da 

intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, de modo a propiciar aos alunos o exercício da 

curiosidade e a proposição de ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e 

cultural (Competência Específica 3). 

 

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

Veja a seguir os itens do plano de desenvolvimento para o 4º bimestre, de acordo com os  

elementos articuladores da BNCC. 

Referência no material 
didático 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades 

(Capítulo 18) Economia e 
população da região Norte 
(Capítulo 20) A economia  
e a população da região 
Centro-Oeste 

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 18) Economia e 
população da região Norte 

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 18) Economia e 
população da região Norte 
(Capítulo 20) A economia  
e a população da região 
Centro-Oeste 

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 20) A economia  
e a população da região 
Centro-Oeste 

Desigualdade social  
e o trabalho 

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

(Capítulo 18) Economia e 
população da região Norte 
(Capítulo 20) A economia  
e a população da região 
Centro-Oeste 

Desigualdade social  
e o trabalho 

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

(Capítulo 17) Aspectos 
físicos da região Norte 
(Capítulo 19) Aspectos 
físicos da região  
Centro-Oeste 

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). 

(Capítulo 17) Aspectos 
físicos da região Norte 

Biodiversidade brasileira 

(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 4º bimestre do 7º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais, os conteúdos 

do Livro do Estudante relacionados às regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil favorecem o 

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

aprimorar a aprendizagem dos alunos no que se refere à presença dos povos indígenas no Brasil, além 

das demais características físicas, sociais e econômicas dessas regiões.  

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

trabalhada. Caso a escola se localize em uma comunidade indígena, indique que serão estudados 

outros povos e sua localização em outras regiões. Primeiramente, retome com os alunos a formação 

do território brasileiro, ressaltando que aqui havia um grande território que já era espaço geográfico 

de diversas populações nativas. Na sequência, contextualize historicamente a ocupação portuguesa 

das áreas do que hoje reconhecemos como regiões Norte e Centro-Oeste. 

Também é importante reiterar a definição de lugar, uma vez que se trata de um conceito-chave 

no estudo do espaço e deve permear as práticas em sala, com vistas a conduzir os alunos a observar o 

seu lugar como parte da geografia e incorporar as informações geográficas na compreensão do espaço 

em que vivem. 

Como proposta para trabalhar os conteúdos relativos às regiões Norte e Centro-Oeste, 

destacando as transformações do espaço geográfico, a seguir, serão descritas algumas orientações 

para atividades que articulam os quatro capítulos do livro do estudante para este 4º bimestre. 

Os Capítulos 17 e 19 do Livro do Estudante podem ser abordados por meio de estudos 

comparativos da paisagem, de modo a incitar os alunos a observar os componentes naturais e não 

naturais desses espaços, emitir suas impressões a respeito deles e descrever as imagens referentes 
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aos respectivos lugares. Aqui também é possível ampliar as percepções dos alunos: sem desconsiderar 

a concreticidade dos elementos que constituem a paisagem, planeje também atividades que 

possibilitem aos alunos a constatação dos aspectos sensíveis, como sons, aromas, movimento e 

circulação das pessoas. 

Quanto aos Capítulos 18 e 20 do Livro do Estudante, que tratam das características econômicas 

e populacionais dessas regiões, sugere-se possibilitar aos alunos a reflexão a respeito dos impactos das 

atividades econômicas sobre as paisagens e as transformações do espaço. Para tanto, solicite, como 

tarefa extraclasse, que os alunos realizem entrevistas com moradores mais antigos da cidade em que 

se localiza a escola, a fim de investigar as mudanças pelas quais a região já passou, coletando dados, 

relatos e fotos. O exercício dessa proposta desenvolve a noção de espaço-tempo, além de reforçar o 

conteúdo teórico. Outras atividades indicadas são aquelas que contemplam imagens e textos, pois 

permitem que os alunos reconheçam elementos do espaço por meio da linguagem escrita e imagética. 

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica  

e o desenvolvimento de habilidades 

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.  

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. 

• (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. 

Para este último bimestre do ano letivo, sugere-se destacar um tema que perpassa os 

conteúdos estudados: a presença dos povos indígenas no território brasileiro, em escala regional. 

Nesse sentido, no Livro do Estudante, em diferentes contextos, é ressaltada a importância dos grupos 

populacionais na formação do Brasil, sempre com o objetivo de proporcionar aos alunos a reflexão 

sobre os impactos da ocupação portuguesa do território brasileiro, que já era habitado pelos indígenas. 

Destacar aos alunos que as populações indígenas são os povos originários do que hoje reconhecemos 

como país é fundamental para a compreensão da formação do Brasil, que foi marcada pela apropriação 

violenta de espaços e culturas e pela desigualdade nas condições de vida. 
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Ao abordar a região Norte, que concentra o maior número de indígenas no país, questione os 

alunos: “Quais as razões de a região Norte contar com a maior população de povos indígenas do 

Brasil?”. Ainda que eles não formulem uma explicação precisa sobre isso, é importante que tenham 

essa pergunta em mente. Como forma de desenvolver o conteúdo, retome os aspectos históricos da 

ocupação do país, salientando que a concentração remanescente de povos originários na região Norte, 

sobretudo nas áreas da Floresta Amazônica, é resultado de um antigo processo de interiorização de 

grupos ancestrais que fugiam das frentes de expansão portuguesa, principalmente no período colonial. 

Esse conteúdo é fortemente marcado pela relação entre os componentes curriculares Geografia e 

História, e isso deverá ficar nítido nas aulas. 

A escolha da região Norte como base para o desenvolvimento do tema também se relaciona 

estreitamente no vínculo dos povos indígenas com as áreas da Floresta Amazônica. Assim, em 

diferentes momentos, aproveite para destacar aos alunos que a relação com o meio natural é uma 

condição vital à sobrevivência dos povos indígenas, principalmente daqueles que vivem mais afastados 

dos centros urbanos.  

Outra dimensão bastante importante é o apoio cartográfico. Recorra à utilização de mapas de 

diferentes tipos: do Brasil, das regiões estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), da Amazônia Legal, da Amazônia brasileira, além de mapas históricos que demonstrem os 

períodos e os espaços ocupados pelos portugueses entre 1530 a 1822.  

Para tanto, por meio desses diferentes mapas, exponha os elementos da região Norte aos 

alunos e promova uma comparação entre a configuração atual da região e a de quinhentos anos atrás, 

conduzindo-os a reconhecer que todo o território brasileiro era, na realidade, espaço de diversos povos 

originários muito antes da ocupação portuguesa, os quais não se reconheciam pela denominação 

“indígenas”, já que esta era estranha a esses grupos.  

É importante sempre assegurar a participação dos alunos, permitindo que expressem o  

que sabem e pensam sobre os povos indígenas e, caso pertençam a alguma comunidade indígena, 

pesquisem sobre outras etnias de povos originários. Ressalta-se que muitos deles podem ter uma visão 

distorcida sobre as políticas públicas destinadas às comunidades indígenas, sejam elas aldeias, 

reservas, sejam áreas em estudo para demarcação. Diante desse cenário, propicie um clima aberto à 

conversa e esclareça aos alunos – com base em argumentos geográficos e históricos perpassados por 

questões éticas e de cidadania – que a sobrevivência dos povos indígenas é um direito, e este é 

diretamente ligado à questão da terra, em decorrência de seus costumes e dos usos que dela fazem. 

Ao utilizar o recorte regional e abordar em detalhes a região Norte, possibilita-se aos alunos a 

compreensão dos conflitos envolvendo as terras da Floresta Amazônica, as áreas indígenas e as terras 

que vêm sendo disputadas por criadores de gado e mineradores. No Livro do Estudante, há conteúdos 

explicitando as consequências desses conflitos para o espaço regional e as populações que nele vivem. 

Nesse contexto, não deixe de abordar com os alunos, também, os aspectos relativos às populações 

não indígenas da região Norte, sobretudo aquelas das áreas urbanas, as quais sofrem frequentemente 

com as cheias dos rios e a falta de saneamento básico. 
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Por se tratar de um assunto com viés histórico e relevante na atualidade, como atividade 

prática sugere-se a montagem, com a colaboração dos alunos, de um mural com notícias atuais sobre 

a questão indígena no país. Esse mural pode ter o formato do mapa do Brasil, apresentando a divisão 

regional proposta pelo IBGE. Nessa atividade, é essencial viabilizar que os alunos percebam que a 

questão indígena não está circunscrita apenas à região Norte do Brasil.  

Outra atividade importante que pode ser desenvolvida refere-se ao conhecimento da 

regulamentação das áreas indígenas. Selecione previamente e leve para a sala de aula algumas 

informações sobre o tema, com o propósito de realizar uma aula dialogada. Na sequência, um bom 

exercício para a consolidação dos conhecimentos é solicitar, por exemplo, que os alunos pesquisem a 

diferença entre terras demarcadas, reservas e áreas em homologação. 

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. 

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. 
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4. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

Tendo em vista que a abordagem relacionada aos povos indígenas  frequentemente dá 

margem à alusão a estereótipos e noções deturpadas, é interessante propiciar aos alunos a percepção 

de quanto aprenderam sobre o tema proposto. Evidentemente, há várias formas para atingir esse 

objetivo. A seguir, propõe-se um modo de verificação da aprendizagem dividida em três etapas. 

No início da abordagem do conteúdo, peça aos alunos que escrevam em uma folha à parte as 

informações ou ideias que têm dos povos indígenas e o que sabem sobre a região Norte do Brasil. Após 

a atividade, recolha as produções.  

Depois de algumas aulas, faça a mesma solicitação, mas, dessa vez, promova a exposição das 

considerações dos alunos de forma oral.  

Ao fim do bimestre e após a finalização do projeto integrador (proposto no Item 7 deste plano 

de desenvolvimento), devolva a folha na qual os alunos anotaram suas impressões sobre povos 

indígenas e a região Norte. Então, solicite a eles que, agora, depois do trabalho desenvolvido em grupo 

no projeto, registrem o que aprenderam sobre o tema. 

Durante as abordagens de todo o conteúdo bimestral, realize atividades por meio das quais os 

alunos possam exercitar e demonstrar suas habilidades em diferenciar períodos históricos da ocupação 

do território, reconhecer as diferenças dos espaços ocupados, bem como observar a organização 

econômica ali presente.  

Os assuntos destinados ao 4º bimestre apresentam uma rica possibilidade de cruzar dados e 

informações textuais com a elaboração de mapas temáticos, que podem ser produzidos pelos alunos. 

Para essas atividades, utilize mapas “mudos” com escala (disponibilizados no site do IBGE) e imagens 

das regiões brasileiras. 

 

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: 16 out. 2018). 

No site do IBGE há diversos dados e informações 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 16 out. 2018). 

https://7a12.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
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No site do IBGE, com base nos resultados censitários, a seção Indígenas apresenta informações 

sobre a distribuição da população autodeclarada indígena no território brasileiro (disponível em: 

<https://indigenas.ibge.gov.br/>. Acesso em: 16 out. 2018) 

O Atlas nacional digital do Brasil, do IBGE, apresenta um caderno temático que traz 

informações atuais relevantes sobre a situação das populações indígenas do Brasil. Além dos textos, 

há gráficos e tabelas relacionando dados das populações com referenciais do censo demográfico 

(disponível em: <https://www.ibge.gov.br/apps/atlas_nacional>. Acesso em: 16 out. 2018).  

A Fundação Nacional do Índio (Funai) é um órgão federal que presta serviços de atendimento 

às populações indígenas do Brasil, registrando e desenvolvendo pesquisas sobre o tema, bem como 

legalizando as áreas indígenas também (disponível em: <http://www.funai.gov.br>. Acesso em: 16 

out. 2018). 

O Instituto Socioambiental (ISA) é uma organização que se responsabiliza pela manutenção de 

uma série de programas de defesa dos direitos das populações tradicionais do Brasil (como povos 

indígenas e comunidade remanescente de quilombo) e disponibiliza, em seu site, vários materiais que 

podem auxiliar os alunos em seus estudos (disponível em: <https://www.socioambiental.org/pt-br>. 

Acesso em: 16 out. 2018). 

 

6. Projeto integrador 

Título: Conhecer para respeitar – mapeando os povos indígenas das regiões 

brasileiras 

Tema Conhecendo os povos indígenas das regiões do Brasil 

Problema central 
enfrentado 

Quais são e onde estão os povos indígenas presentes na região em que se localiza a escola? 
Caso a escola se localize em uma comunidade indígena, indique pesquisa sobre povos  
de outras etnias indígenas. 

Produto final Mapas sobre a localização dos povos indígenas nas regiões brasileiras. 

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 4º bimestre, os alunos se encaminham para o aprofundamento da discussão sobre o 

território brasileiro na escala regional, objetivando o reconhecimento das similitudes e especificidades, 

em especial, das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil. Nesse contexto, propõe-se uma integração 

entre Geografia e História, mediante o desenvolvimento, pelos alunos, de um projeto de criação de 

mapas que retratem a localização dos povos indígenas nas regiões brasileiras. 

https://indigenas.ibge.gov.br/
https://www.ibge.gov.br/apps/atlas_nacional
http://www.funai.gov.br/
https://www.socioambiental.org/pt-br
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Mesmo com dados levantados por estudos antropológicos, é muito difícil chegar a um 

consenso sobre o número de habitantes dos povos originários que viviam aqui desde 1500, quando o 

território foi ocupado pelos portugueses. Estima-se que havia entre quatro e cinco milhões de 

indígenas no espaço que hoje é o Brasil. Desde o simples contágio com doenças às quais os habitantes 

nativos não eram imunes até os massacres de aldeias e as tentativas de escravização de alguns grupos, 

os povos indígenas foram drasticamente reduzidos. Segundo a Funai, existem, atualmente, cerca de 

460 mil indígenas vivendo em aldeias, e isso corresponde a menos de 1% da população brasileira; é 

interessante destacar, também, que muitos indígenas residem em centros urbanos, mas mantém sua 

identificação cultural.  

Reiterando o teor das orientações da BNCC no que tange ao desenvolvimento das habilidades 

de reconhecimento da formação populacional e territorial do Brasil, consideramos que aprofundar os 

estudos sobre a população indígena é uma prática pedagógica indispensável ao ensino de Geografia e 

de História para a cidadania. Conhecer os aspectos contraditórios e desiguais da formação territorial 

do Brasil exige uma reflexão sobre apropriação dos espaços indígenas não apenas no período colonial, 

já que, ainda hoje, disputas entre diferentes setores produtivos da sociedade tentam legitimar suas 

tentativas de ocupação das áreas indígenas. 

Diante do fato de a região Norte apresentar a maior concentração de terras indígenas no Brasil, 

propõe-se a extensão da abordagem desse projeto integrador às demais regiões do país, com vistas 

ao aprofundamento dos estudos sobre as populações indígenas. Questões como o reconhecimento 

das especificidades dos povos indígenas, sua relação com a natureza, as condições de uso do território 

e a espacialização da presença das populações nas regiões brasileiras poderão ser investigadas durante 

o desenvolvimento do projeto. Destaca-se, também, o caráter histórico do conteúdo aqui proposto, 

que oferece uma possibilidade concreta de atividade interdisciplinar entre Geografia e História, o que 

se coaduna com as orientações da BNCC quanto ao desenvolvimento de raciocínio espaço-temporal. 

Além disso, a realização desse projeto também constitui uma forma de revisão de alguns elementos 

das demais regiões delimitadas pelo IBGE. 

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 a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos  
e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho  
e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com  
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 
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• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

Objetivos 

• Conhecer as principais características da população brasileira. 

• Reconhecer os impactos da formação territorial do Brasil sobre as populações indígenas. 

• Refletir sobre as consequências da expansão da Coroa portuguesa sobre os territórios  
indígenas. 

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. 

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. 

História 

A estruturação dos  
vice-reinos nas Américas 
 
Resistências indígenas, 
invasões e expansão  
na América portuguesa 

(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da população brasileira 
em diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-racial  
e étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática). 

Duração 

Ao longo do 4º bimestre, de acordo com o cronograma das aulas de Geografia e de História e 

do envolvimento de cada um desses componentes curriculares com o projeto. Sugere-se, no mínimo, 

quatro aulas de Geografia e duas aulas de História para o desenvolvimento do projeto integrador 

a seguir delineado.  

Material necessário 

• Mapas políticos das regiões do IBGE.  

• Painéis ou murais para exposição. 

• Folhas brancas. 

• Papel pardo (10 metros ao menos).  

• Lousa e giz/caneta. 

• Caderno, lápis, borracha, canetas coloridas, canetas com ponta apropriada para caligrafia 
em cartazes, régua, tesoura com pontas arredondadas e cola.  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Desenvolvimento 

Em primeiro lugar, alinhe com o professor de História 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 

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

cinco grupos e esclareça que cada grupo elaborará um mapa que contemple a localização de povos 

indígenas circunscritos às regiões definidas pelo IBGE. 

Etapa 2 – Levantando o material necessário 

Nesta etapa, organize a busca dos mapas e das imagens que servirão de base cartográfica 

aos alunos. Se a escola contar com sala de informática, programe a aula nesse espaço, de modo que 

os alunos encontrem os mapas na internet. Uma sugestão é utilizar o site IBGEeduca.  

Em seguida, direcione a busca das informações teóricas a respeito dos povos indígenas 

habitantes das regiões do Brasil. Os textos podem ser encontrados no site da Funai e em publicações 

específicas, como o Caderno temático: populações indígenas, do IBGE.  

Caso não seja viável a procura on-line, selecione previamente alguns materiais e também solicite 

aos alunos que façam uma pesquisa em casa e, com a coletânea, conduza o trabalho em sala de aula.  

Etapa 3 – Revendo aspectos históricos sobre as populações indígenas  

Na primeira aula de História destinada à realização do projeto, é importante rever com os 

alunos quais foram as grandes nações indígenas que ocupavam o território que hoje reconhecemos 

como Brasil, bem como descobrir se elas têm remanescentes. Os alunos podem elaborar, no caderno, 

como registro de aula, um mapa do Brasil com a localização (aproximada) desses povos.  

Na aula de Geografia posterior a essa primeira aula de História, solicite aos alunos que 

mostrem o mapa elaborado e falem sobre o que aprenderam com tal atividade. 

Etapa 4 – Elaborando os mapas 

Com os mapas e as imagens das regiões brasileiras distribuídas aos grupos, solicite que os 

alunos leiam o material sobre a localização de aldeias, reservas ou terras com reconhecimento da 

presença indígena e criem uma legenda para representá-las. Supervisione a atividade em sala, 

orientando os alunos nessa elaboração de acordo com a região atribuída a cada grupo. 
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Etapa 5 – Ampliando os mapas que serão expostos 

Na próxima aula de Geografia designada para o projeto, solicite aos alunos que reproduzam 

os mapas já finalizados em tamanho maior. Para tanto, sugere-se uma dimensão padrão para a 

exposição em painéis ou murais que estejam disponíveis na escola. 

Etapa 6 – Exposição dos mapas 

Na segunda aula de História, o professor desse componente curricular deve orientar os alunos 

a começar a montar os painéis para a exposição dos trabalhos. 

Etapa 7 – Finalização 

Na última aula de Geografia destinada à execução do projeto integrador, com os murais  

já organizados, promova uma apresentação, pelos alunos, a alguma turma sequente do Ensino 

Fundamental – Anos Finais. Além de valorizar o trabalho dos grupos envolvidos na atividade, a 

exposição desses mapas pode chamar a atenção de alunos que já passaram pelo 7º ano e, talvez, não 

tenham tido um contato mais aprofundado com a discussão sobre a questão indígena no Brasil. 

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Elabore, com a participação do professor de História, 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 

Desenvolvimento de raciocínio histórico-geográfico    

Reconhecimento dos conflitos antigos e contemporâneos entre povos indígenas  
e não indígenas 

   

Capacidade de elaboração e leitura de mapas temáticos    

Percepção da relação entre preservação ambiental e seguridade das terras indígenas    

Reconhecimento das áreas indígenas em relação às regiões do Brasil    

Colaboração com o grupo    

Interação com colegas de diferentes ritmos de aprendizagem    

Tendo por preceito didático-pedagógico a avaliação como instrumento processual, recomenda-

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

do professor. 
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