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O plano de desenvolvimento para o primeiro bimestre tem o objetivo de reforçar,  

complementar e ampliar as abordagens propostas no livro impresso dos alunos. A ideia deste 

conteúdo digital destinado ao professor é proporcionar fundamentos para o trabalho em sala de aula 

e, assim, contribuir com a formação docente. Com o intuito de auxiliar no desenvolvimento da 

metodologia de trabalho proposta nesta obra, os seguintes itens serão aqui desenvolvidos: 

• Quadro com os objetos de conhecimento e habilidades da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC); 

• Sugestões de atividades a serem desenvolvidas em sala de aula; 

• Relação entre a prática didático-pedagógica e as habilidades a serem desenvolvidas  
no bimestre; 

• Gestão da sala de aula; 

• Acompanhamento das aprendizagens dos estudantes; 

• Fontes de pesquisas para uso em sala de aula ou para recomendar aos alunos; 

• Projeto integrador. 

 

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC  

Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento  Habilidades 

Capítulo 2 Identidade sociocultural 
(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por 
diferentes tipos de sociedade, com destaque para os  
povos originários.  

Capítulo 3 
Fenômenos naturais e sociais 
representados de diferentes 
maneiras 

(EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas escalas 
gráficas e numéricas dos mapas. 

Capítulo 3 
Fenômenos naturais e sociais 
representados de diferentes 
maneiras 

(EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, 
blocos-diagramas e perfis topográficos e de vegetação, 
visando à representação de elementos e estruturas da 
superfície terrestre. 

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) apresenta, para cada um dos componentes curriculares, 

objetos de conhecimento essenciais, que se subdividem em conjuntos de habilidades correlatas. 

A seguir, apresentamos um exemplo prático de como uma habilidade pode ser trabalhada em 

sala de aula neste bimestre: 
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(EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas. 

Para os alunos compreenderem como funciona a representação em escala, pode-se elaborar 

uma planta que represente algum espaço da escola: o pátio, a quadra, o parque, etc. 

Escolha o local que será representado. Organize a turma em grupos, sendo que cada grupo 

deve possuir uma trena e ficar responsável pela medição de alguma parte do local escolhido. Após a 

medição, solicite aos alunos que anotem todas as medidas obtidas. 

Pergunte aos alunos como seria possível representar o local escolhido, de forma proporcional, em 

uma folha de papel. Quais cálculos devemos realizar? Peça a cada grupo que discuta como realizar essa 

tarefa e proponha escalas, ou seja, 1 cm no papel deverá equivaler a quantos centímetros na realidade? 

Explique que o primeiro passo é transformar a medida de metros para centímetros, pois, no papel sulfite 

(A4), ela só poderá ser representada nessa unidade. Para isso, basta multiplicar as medidas em metros 

por 100. Faça as contas com os alunos e anote na lousa as medidas convertidas em centímetros. 

Pode ser proposta, por exemplo, a escala 1 : 20. Distribua uma folha de papel sulfite para cada 

grupo. Diga que eles deverão representar, em visão vertical, todos os elementos do local escolhido na 

escala de 1 para 20 – ou seja, de forma que cada centímetro no papel represente 20 centímetros da 

realidade. Auxilie os alunos com os cálculos; explique que, para descobrir quantos centímetros cada 

elemento deverá ocupar no papel, suas medidas reais deverão ser divididas por 20. Assim, se uma parede 

tiver, por exemplo, 4 m ou 400 cm na realidade, no papel, ela ocupará 20 cm, pois 400 ÷ 20 = 20. 

Após o cálculo de todas as medidas, peça aos alunos que façam o traçado no papel sulfite, 

sempre com o auxílio de uma régua. Para finalizar, peça que insiram a escala, tanto numérica quanto 

gráfica, na parte inferior da folha de sulfite. 

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica e o 

desenvolvimento de habilidades 

Para desenvolver um trabalho consistente, promovendo a aquisição das habilidades previstas 

para o primeiro bimestre, é necessário planejar e propor atividades que complementem e reforcem 

os conteúdos tratados no livro impresso do aluno. No caso dos alunos que apresentam algum tipo de 

dificuldade, atividades adicionais podem vir a oferecer novas oportunidades de contato com o 

conteúdo, a fim de promover avanços nas aprendizagens.  

É importante propor atividades que estimulem a escrita, a leitura e interpretação de textos, 

imagens e mapas, gráficos e tabelas, aprimorando o processo de ensino-aprendizagem das competências 

leitora e escrita. Para isso, aqui propomos algumas atividades que podem ser realizadas em sala de aula. 

No caso do capítulo 1, por exemplo, além de abordar os mapas antigos inseridos no livro do 

aluno, é possível apresentar e/ou sugerir pesquisas de mapas históricos produzidos em diferentes 

épocas, principalmente a partir dos séculos XV e XVI. A ideia é estimular comparações entre os mapas 
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e discutir com a turma sobre as diferentes visões de mundo neles expressas, além da possibilidade de 

destacar a relação entre a arte e a cartografia, em especial nos mapas antigos. 

Propor experiências que orientem os alunos a observar o céu e alguns fenômenos celestes 

também é um modo eficaz de ampliar e reforçar as ideias desenvolvidas no capítulo 1. Além desse tipo 

de atividade, pode-se propor outros desafios com base no manuseio de uma bússola nas áreas 

externas da escola (pátio e quadra de esportes, por exemplo) e até a construção de uma luneta. Em 

geral, as atividades do tipo “mão na massa” costumam atrair a atenção dos alunos e são ótimas para 

dinamizar as aulas. Caso seja possível, é interessante programar uma visita a um planetário, onde os 

alunos poderão “mergulhar” no céu profundo e imenso, viajar pelas constelações, localizar as Três 

Marias e o Cruzeiro do Sul, etc. Conhecer um planetário ajuda os alunos a refletir sobre como somos 

pequenos diante de tantas estrelas e planetas, do Sistema Solar e das galáxias. 

Mesmo que eles já conheçam alguns dos avanços tecnológicos de localização espacial abordados 

no capítulo 2, é interessante propor aos alunos a exploração de um guia de ruas do município onde 

moram. Nesse caso, a turma pode ser orientada a trabalhar novamente com a rosa dos ventos, com os 

pontos de referência da realidade local, com trajetos conhecidos, etc. 

Outra proposta no contexto do segundo capítulo é orientar pesquisas sobre a utilização do GPS 

pelos jogadores de futebol, tema que, certamente, despertará o interesse e a curiosidade dos alunos. 

Ao realizar as pesquisas, os alunos aprenderão que o sistema de localização vem sendo utilizado para 

analisar o rendimento dos atletas, como a distância total percorrida na partida, velocidade média, 

número de deslocamentos de alta intensidade, etc. 

Com relação às formas de representação do espaço exploradas no decorrer do capítulo 3, 

sugere-se a realização de uma exposição de diferentes modos de representar o espaço. A classe pode 

ser organizada em grupos; cada grupo deverá pesquisar uma maneira de representar o local escolhido 

– croqui, infográfico, anamorfose, perfil topográfico, bloco-diagrama e maquete – e produzi-la. Por 

fim, o professor deve solicitar aos grupos que apresentem suas produções e as comparem com as 

representações dos outros grupos. 

Elaborar croquis é mais uma proposta que se adéqua ao contexto do terceiro capítulo. Os 

croquis poderão ser elaborados a partir de fotografias de paisagens do município, do bairro ou da rua 

onde os alunos moram. As fotografias podem ser obtidas com o uso de celulares. Montar um mural de 

croquis pode proporcionar reflexões interessantes sobre o lugar de vivência. 

 

4. Gestão da sala de aula 

A gestão da sala de aula é uma tarefa que requer atenção e diálogo constante entre a equipe 

pedagógica, e entre os educadores e educandos. O que fazer quando os alunos não demonstram 

interesse pelas atividades propostas? Como negociar as regras combinadas com a turma? Como lidar 

com a falta de tempo para desenvolver o planejamento? Que caminhos propor para suprir os 

diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos? Como sensibilizá-los? 
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Ao entrar na sala de aula é necessário preparar-se para enfrentar esses e outros desafios. É 

essencial planejar situações de aprendizagem e até antecipar dificuldades, imprevistos e impasses 

que poderão surgir durante o percurso. 

Outro elemento de vital importância é a gestão do tempo em diferentes escalas, tanto da aula 

como do bimestre e do ano letivo. É preciso propor atividades bem articuladas entre si, em sequências 

didáticas, nas quais os objetivos de aprendizagem sejam compreendidos por todos. Nesse percurso, é 

preciso atentar para que os temas sejam divididos de forma compatível com o tempo disponível para 

o desenvolvimento das competências e habilidades destinadas para o ano em questão. Dessa forma, 

o planejamento deve ser bem articulado, considerando as particularidades de cada turma. 

De modo geral, muitos professores costumam adotar certos procedimentos que os ajudam a 

gerir a sala de aula de forma adequada: discutir com os colegas e trocar experiências, observar o 

desempenho dos alunos e fazer diagnósticos frequentes a fim de elaborar propostas de trabalho, 

procurar conhecer bem a turma para detectar as dificuldades e os avanços que costumam surgir no 

processo de ensino-aprendizagem, entre outros. 

Praticar uma escuta atenta e assegurar que todos os alunos sejam ouvidos – e não somente 

aqueles que costumam participar mais das aulas – também faz parte de uma gestão equilibrada da 

sala de aula. Do mesmo modo, é interessante explorar as imagens presentes no livro, por exemplo, e 

ouvir as hipóteses dos alunos, a fim de diagnosticar os conhecimentos e as informações que eles já 

possuem. Uma sala de aula onde a troca de ideias é estimulada é quase sempre mais ruidosa; é 

necessário envolver os alunos que não se manifestam, instigando-os a participar das discussões. 

Outro procedimento importante para a construção de uma boa gestão é verificar  

constantemente as atividades que geraram um rendimento satisfatório e aquelas que não 

funcionaram bem, num exercício contínuo de autocrítica e reconstrução das metodologias a partir dos 

erros e acertos ocorridos ao longo do processo. 

Isso pode ser feito por meio de observações e diálogos constantes com a turma e com base na 

análise das produções realizadas pelos alunos a partir das inúmeras atividades propostas nas 

diferentes seções do livro do aluno. 

Ao conduzir as atividades aqui mencionadas e tantas outras propostas ao longo da primeira 

unidade do livro do aluno, é necessário observar se as colocações e posturas dos alunos estão de acordo 

com as tarefas realizadas. Também é importante detectar se todos os alunos interagem, ou se estão 

desmotivados. Sem dúvida, cuidar desses aspectos é importante para a boa gestão da sala de aula, assim 

como planejar atividades de recuperação paralela para dar conta dos diferentes ritmos de aprendizagem. 

Com relação aos combinados e às regras da sala de aula, os momentos de negociação são 

muito importantes. É necessário construir as regras coletivamente, de forma democrática, para que 

elas façam sentido para toda a turma. Todos devem estar de acordo em relação ao cumprimento de 

horários, à necessidade do respeito mútuo, ao zelo pela manutenção de um ambiente livre de 

agressões, de qualquer tipo de discriminação e de preconceitos. A boa gestão da sala de aula também 
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deve ater-se à presença desses elementos, além do diálogo e da mediação do professor, visto que o 

clima da sala de aula é responsabilidade do educador e que é preciso construir um ambiente adequado 

para o desenvolvimento da atividade educativa. 

Por último, vale considerar que as linhas de pesquisa de caráter mais progressista na área da 

Educação têm indicado que a disposição das carteiras em fileiras de alunos pode gerar alguns 

problemas e, assim, dificultar a gestão da sala de aula. Os alunos que realizam as tarefas em tempos 

mais curtos, por exemplo, se não têm uma nova tarefa, não raro atrapalham o andamento das 

atividades do restante da turma ou podem perder o interesse pelas aulas. Por outro lado, os alunos 

com maiores dificuldades, ou com ritmos mais lentos, que demoram mais tempo no desenvolvimento 

das atividades e muitas vezes não as completam no tempo estipulado, sentem-se incapazes e 

frustrados. Sendo assim, a boa gestão da sala de aula também prevê diferentes formas de organização 

da turma, lançando mão de novos arranjos, como trabalhos em grupos e duplas em que se misturam 

os diversos níveis de aprendizagem, na tentativa de formar uma equipe que possa ajudar nesse 

processo. Outro arranjo possível é a organização da sala em formato de meia-lua, ou de “U”, formando 

um semicírculo com as carteiras. 

 

5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

Construir e aplicar instrumentos de avaliação formativa é um dos direcionamentos da Base 

Nacional Comum Curricular. Resumidamente, pode-se interpretar a avaliação formativa como sendo 

uma avaliação contínua, que prioriza o processo de aprendizagem e que se baseia na observação 

sistemática do educador. Para os estudiosos do tema, somente a avaliação formativa consegue apontar 

caminhos ao professor, com o propósito de garantir que seus alunos alcancem resultados satisfatórios. 

Para realizar uma avaliação formativa, é necessário criar momentos e instrumentos para 

acompanhar, observar e registrar os avanços e as dificuldades dos alunos a partir das atividades 

propostas. É dessa maneira que o professor consegue obter informações sobre cada momento da 

aprendizagem e indícios sobre quais competências e habilidades estão sendo alcançadas ou precisam 

ser retomadas por meio de novas atividades. 

Para registrar as informações sobre o desempenho dos alunos, sugerimos a criação de 

instrumentos como: fichas, questionários, gravações, cadernos, diários, semanários, portfólios, etc. 

Vale ressaltar que, qualquer que seja o instrumento a ser adotado, o professor deve perceber se ele é 

eficaz para compreender o processo de aprendizagem da turma e para mostrar caminhos para planejar 

novas e melhores intervenções didático-pedagógicas. 
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6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

• IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. Disponível em: 
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99345.pdf>. Acesso em: 11 set. 2018. 

• IBGE Cidades. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br>. Acesso em: 11 set. 2018. 

 

7. Projeto integrador 

Os projetos integradores têm se revelado uma prática pedagógica bem-sucedida, pois 

estimulam o protagonismo estudantil, favorecem a compreensão da realidade de forma complexa, na 

sua integralidade, superando a fragmentação do conhecimento, e permitem articular as diferentes 

disciplinas em temas transversais. 

Nessa perspectiva, este plano de desenvolvimento apresenta um projeto para o primeiro 

bimestre que aborda objetos de conhecimento e habilidades dos componentes curriculares de 

Geografia e Matemática. 

Título: Representando nossa escola 

Tema Elaboração de modelos tridimensionais 

Problema central 
enfrentado 

Elaborar modelos tridimensionais proporcionais, representando um local de vivência 

Produto final Plantas e maquetes de diferentes espaços da escola 

Justificativa 

A alfabetização cartográfica é indispensável para o desenvolvimento do pensamento espacial 

e é uma competência que deve ser construída desde a educação infantil. No 6º ano, esse 

conhecimento deve ser sistematizado e trabalhado de forma intensa, a fim de que as competências e 

habilidades concernentes a essa temática sejam adquiridas de forma satisfatória pela turma. 

Como a compreensão do conceito de escala costuma gerar dúvidas (pela necessidade de 

estabelecer relação com a Matemática), é necessário articular componentes curriculares de Geografia 

e de Matemática, para que que a aquisição dessa habilidade se dê de forma significativa. 

A representação dos espaços da escola pode ser uma boa oportunidade para os alunos se 

apropriarem desse conceito e desenvolverem habilidades relacionadas à observação do espaço e à 

elaboração de modelos tridimensionais. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99345.pdf
https://cidades.ibge.gov.br/
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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. 

• Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

• 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.  

• Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas. 

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

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

 

Objetivos 

• Desenvolver as habilidades selecionadas, permitindo que os alunos operem conceitos de 
escala e de modelos tridimensionais. 

• Estimular o trabalho em equipe.  

• Promover o fortalecimento do protagonismo infanto-juvenil.  

• Desenvolver processos criativos a partir da confecção da maquete. 

• Aplicar conceitos matemáticos à realidade, transformando as medidas em modelos de 
representação proporcional. 
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Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Geografia 
Fenômenos naturais e  
sociais representados de 
diferentes maneiras 

(EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas  
e numéricas dos mapas. 

(EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, blocos-diagramas e perfis 
topográficos e de vegetação, visando à representação de elementos e 
estruturas da superfície terrestre. 

Matemática 

Operações (adição, 
subtração, multiplicação, 
divisão e potenciação)  
com números naturais  
Divisão euclidiana 

(EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos 
(mentais ou escritos, exatos ou aproximados) com números naturais, 
por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos  
neles envolvidos com e sem uso de calculadora. 

Plantas baixas e vistas aéreas 
(EF06MA28) Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas simples  
de residências e vistas aéreas. 

 

Duração 

Entre uma e duas semanas. 

Material necessário 

A seleção dos materiais a serem utilizados dependerá da escolha de cada um dos grupos, ou 

seja, de como construirão suas maquetes. No geral, poderão ser utilizados materiais como papel 

sulfite, lápis, borracha, papelão, placas de isopor, EVA, cartolina, caixas de fósforo, palitos de dentes, 

papéis de diversas cores e texturas, canetinhas coloridas, lápis de cor, giz de cera, tinta guache, pincéis, 

trenas, materiais reutilizáveis e reciclados, etc.  

Desenvolvimento 

Para esta atividade, os alunos deverão ser organizados em grupos. Esclareça os objetivos do 

projeto integrador e as etapas do trabalho. 

Etapa 1 

• Juntamente com o professor de Matemática, planeje o cronograma do projeto, definindo 
as datas de início e término. Defina também a carga horária e a divisão de tarefas entre 
as disciplinas. 

• Apresente a proposta à turma, organize os grupos e esclareça as etapas a serem 
desenvolvidas.  

• Questione-os sobre a diferença entre representações do espaço de duas dimensões e de 
três dimensões. 

• Ouça as ideias dos alunos e, depois, apresente um globo terrestre e um planisfério para 
explicitar a diferença entre as representações bidimensionais e tridimensionais. Se 
possível, exponha também uma maquete, ou então imagens de diferentes maquetes. 
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• Apresente o tema do projeto e anote o título na lousa. Fale sobre a importância do projeto 
e esclareça os objetivos a serem alcançados ao longo do seu desenvolvimento. Informe o 
cronograma. Solicite aos alunos que, na próxima aula, tragam trenas para medição dos 
espaços da escola e seus elementos. 

Etapa 2 

• Cada grupo deverá escolher uma parte da escola para representar: a sala de aula, a quadra, 
o pátio, o parque, a biblioteca, o refeitório, etc. Depois de realizadas as devidas divisões 
dos espaços por grupo, informe à turma que o primeiro passo para a construção das 
maquetes proporcionais dos diferentes espaços da escola será a construção de plantas das 
áreas a serem representadas (na Etapa 3 é explicado o passo a passo desta atividade.) 

• Em parceria com o professor de Matemática, auxilie os alunos na medição dos espaços 
escolhidos. Todos os elementos devem ser medidos e registrados. Por exemplo, na sala de 
aula, deverão ser medidas as paredes, a porta, a lousa, as carteiras, cadeiras, mesa do 
professor, janelas, etc. 

• Todas as medidas devem ser registradas para a realização das representações. 

Etapa 3 

• Em sala de aula, munidos das medidas reais dos espaços a serem representados, 
informe aos alunos que eles utilizarão essas medidas para a elaboração de plantas dos 
espaços escolhidos. 

• Em parceria com o professor de Matemática, estabeleça a escala a ser utilizada nas 
plantas. Esclareça aos alunos que a aplicação da escala é necessária para a representação 
do espaço de forma proporcional. Explique que será necessário dividir todas as medidas 
obtidas na etapa anterior de acordo com a escala escolhida para a confecção da planta. 
Mencione que a planta será a base para a construção da maquete. 

Etapa 4 

• Em sala de aula, converse com os grupos sobre as etapas necessárias para a confecção da 
maquete. Esclareça que eles partirão de uma representação bidimensional (a planta) para 
uma representação tridimensional. 

• Acompanhe o trabalho dos grupos e ajude-os no que for necessário para que construam 
suas maquetes. Auxilie os grupos na escolha dos materiais a serem utilizados. 

Etapa 5 

• Após a confecção das maquetes, organize uma exposição dos trabalhos para a 
comunidade escolar. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Cabe ao professor criar e definir formas de acompanhamento e de registros da aprendizagem 

dos seus alunos, à luz de suas próprias experiências em sala de aula, tendo em vista a avaliação 

formativa. Todavia, lançamos algumas reflexões para ajudá-lo nessa tarefa. 

Para avaliar as aprendizagens dos alunos no decorrer do projeto, é importante levar em conta 

todas as suas produções, considerando o comprometimento com as tarefas propostas, o envolvimento 

com o projeto, a criatividade e a qualidade dos trabalhos. Considere, também, a participação de todos 

os alunos nas tarefas individuais, coletivas e em grupos. Verifique se houve evolução dos alunos no 

que diz respeito às habilidades selecionadas para serem desenvolvidas ao longo do projeto. Reflita se 

os alunos conseguiram atingir os objetivos aqui propostos. 

Ao avaliar o trabalho com o projeto, inclua também uma autoavaliação dos alunos. Isso pode 

ser feito por meio de questões. Veja alguns exemplos: 

• O que aprendi sobre as escalas cartográficas?  

• O que entendo por modelo tridimensional? 

• Quais atividades foram mais difíceis de realizar? 

• Quais atividades foram mais fáceis? 

• Como foi o meu desempenho individual? 

• Como foi a minha participação no grupo? Colaborei com os colegas? 

• O que eu elogio no projeto? O que eu critico? 

• O que poderia ser feito para melhorar o andamento do projeto e a minha participação? 

• Como se deu a coordenação dos professores? 

Por último, sugerimos alguns questionamentos que podem contribuir para avaliar e refletir sobre 

as suas práticas em sala de aula, já que a avaliação é um processo de mão dupla. Veja alguns exemplos: 

• Os alunos se aproximaram dos objetivos propostos no projeto? 

• Os alunos se aproximaram da construção de conceitos, habilidades e competências gerais 
e específicas da Geografia e da Matemática? 

• O projeto promoveu o desenvolvimento das habilidades propostas? 

 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

• CASTROGIOVANNI, A. C. (Org.); CALLAI, H. C.; KAERCHER N. A. Ensino de Geografia: práticas 
e textualizações no cotidiano. Porto Alegre: Mediação, 2001. 

• TONINI, I. M. et al. (Org.). O ensino de Geografia e suas composições curriculares. Porto 
Alegre: Mediação, 2014. 


