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O plano de desenvolvimento tem o intuito de explicitar os objetos de conhecimento e as 

habilidades a serem trabalhados no bimestre e sua disposição no livro do aluno, bem como de 

sugerir práticas de sala de aula que contribuam para a aplicação da metodologia adotada. 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 6  
Formação territorial  
do Brasil 

(EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios  
de comunicação, ideias e estereótipos acerca das paisagens  
e da formação territorial do Brasil. 

Capítulos 4, 5 e 6  
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 6  
Formação territorial  
do Brasil 

(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as 
territorialidades dos povos indígenas originários, das comunidades 
remanescentes de quilombos, de povos das florestas e do cerrado, 
de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo  
e da cidade, como direitos legais dessas comunidades. 

Capítulos 4, 5 e 6  
Produção, circulação  
e consumo de mercadorias 

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

Capítulos 4, 5 e 6  
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. 
Desigualdade social e o trabalho. 

Capítulos 4 e 5 
Desigualdade social  
e o trabalho 

(EF07GE07) Analisar a influência e o papel das redes de transporte  
e comunicação na configuração do território brasileiro. 
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Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulos 4 e 5 
Desigualdade social  
e o trabalho 

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

Capítulos 4, 5 e 6  Mapas temáticos do Brasil 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, 
inclusive utilizando tecnologias digitais, com informações 
demográficas e econômicas do Brasil (cartogramas), identificando 
padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais. 

Capítulos 4, 5 e 6  Mapas temáticos do Brasil 
(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos  
de setores e histogramas, com base em dados socioeconômicos  
das regiões brasileiras. 

Neste bimestre, damos continuidade à análise dos fluxos socioeconômicos e populacionais 

na formação territorial brasileira, agora abordando o advento de uma economia interna no Brasil, 

que foi determinante para a configuração atual do espaço socioeconômico.  

Quando analisamos a complexa distribuição das atividades industriais e agrícolas, dos espaços 

urbano e rural ou das inovações no Brasil, percebemos que a transição do mercantilismo para o 

capitalismo não suplantou completamente algumas características do período colonial, e tampouco 

ocorreu ao mesmo tempo e da mesma maneira em todas as regiões. Essa complexidade resulta da 

compreensão do espaço como uma “acumulação desigual de tempos”, na expressão de Milton Santos, 

por meio de relações estabelecidas entre produção, consumo, impactos ambientais e vida cotidiana.  

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

O 2º bimestre trata da modernização do Brasil, seja pelo processo geral de transição do 

mercantilismo para o capitalismo, seja pela presença crescente das técnicas nos espaços físico e 

social brasileiros. O aporte tecnológico é demonstrado nos três capítulos que compõem a unidade 2, 

isto é, quando tratamos da industrialização, da urbanização e também da agropecuária – esta última, 

apesar de pertencer ao setor primário, sofreu adaptações quanto às exigências econômicas e políticas 

dos períodos subsequentes ao Brasil colonial. 

Os alunos são apresentados, em primeiro lugar, a modelos generalizados de evolução das 

indústrias e das cidades (do artesanato à indústria moderna e das vilas às metrópoles). Entretanto, o 

modo peculiar como ocorreu a modernização no país será entendido apenas ao verificarmos as 

influências da herança colonial e do lugar do Brasil na divisão internacional do trabalho. Por isso, a 

compreensão da singularidade da modernização brasileira passará por atividades de comparação 

com outros países ou atividades que mostrem a concentração do desenvolvimento industrial e 

urbano em algumas partes do território, especialmente por meio de mapas e estatísticas. 

As observações aqui colocadas são importantes porque, em algumas atividades do livro, os 

alunos precisam expor suas impressões ou opinar sobre assuntos de interesse comum, como os 
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impactos das tecnologias sobre o meio ambiente e na distribuição de riquezas, em consonância com a 

habilidade 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. 

Se a evolução tecnológica for considerada um processo unívoco, ideal, que algumas regiões 

experimentam e outras não, perder-se-á a dimensão das relações do Brasil no cenário internacional; 

a noção de desenvolvimento de um espaço não é absoluta, mas relativa a outros espaços concebidos 

como desenvolvidos. Nesse sentido, convide os alunos para uma reflexão sobre maneiras 

alternativas de desenvolvimento, que não são compreendidas em um ranking único de alguns países 

mais “evoluídos” do que outros. Ajude-os a perceber que o desenvolvimento pode ocorrer de 

diversas maneiras e que, atualmente, as atividades tradicionais hoje estão reinseridas em circuitos 

econômicos maiores, a exemplo da agricultura orgânica e do turismo em cidades religiosas. 

É por meio desse conjunto de atividades que temos um contato mais direto com os princípios 

do raciocínio geográfico descritos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), por envolver a 

espacialização dos fenômenos estudados. Variáveis como distribuição regional da indústria e da 

agricultura, espaços urbanos ou rurais, tipos de indústria, diferentes usos do espaço, funções da 

cidade na rede urbana e tipos de propriedade agrícola podem ser investigadas em suas extensões, 

suas relações, suas distribuições, seus padrões espaciais etc. O que se requer dos alunos nesses casos 

é, principalmente, o desenvolvimento de habilidades para a interpretação de dados espaciais e 

numéricos, como solicitam as habilidades EF07GE09 – Interpretar e elaborar mapas temáticos e 

históricos, inclusive utilizando tecnologias digitais, com informações demográficas e econômicas do 

Brasil (cartogramas), identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais – e 

EF07GE10 – Elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e histogramas, com base 

em dados socioeconômicos das regiões brasileiras. 

Nessa perspectiva, os alunos passam a pensar em algumas questões importantes, como: 

“Quais são os motivos da existência de uma população urbana maior que a rural? Por que as 

propriedades familiares, apesar de ocuparem áreas menores, produzem mais alimentos para a 

população brasileira do que as grandes propriedades? O que poderá ocorrer no município onde 

vivemos se houver um crescimento urbano desordenado?”. Mesmo sob um enfoque não temporal, 

estritamente espacial, os alunos devem investigar as conexões de cada espaço com os demais, a 

exemplo do conceito de situação, apresentado no livro do aluno. 

Depois que tiverem estudado os conteúdos relativos à produção de soja e à criação de gado 

bovino, apresente aos alunos os seguintes mapas (impressos ou no computador, caso a escola disponha 

de laboratório de informática): 

• Soja (em grão), com destaque para os dez principais municípios produtores – Brasil – 
2015. Disponível em: 
<https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/000000274221091
12016210223405721.pdf>. Acesso em: 30 set. 2018. 

https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000027422109112016210223405721.pdf
https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000027422109112016210223405721.pdf


 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

• Produtos de carne. Disponível em: 
<http://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_agroindustria.pdf>. 
Acesso em: 30 set. 2018. 

• Mapa do desmatamento, unidades de conservação e terras indígenas na Amazônia. 
Disponível em: <http://ipam.org.br/wp-content/uploads/2017/08/MAPA_TI_UC_2017-
1.jpg>. Acesso em: 30 set. 2018. 

Reunidos em duplas, oriente-os para a realização da atividade. Lembre-se de prosseguir para 

uma próxima etapa apenas quando a anterior tiver sido concluída. 

1. Descrevam a distribuição espacial dos fenômenos apresentados em cada mapa. 

2. Identifiquem coincidências entre esses padrões de distribuição. 

3. De acordo com os conteúdos aprendidos nas aulas, analisem como a monocultura de soja e a 
pecuária bovina utilizam o solo. 

4. Relacionem a prática de desmatamento com a forma como essas atividades econômicas usam o solo. 

5. Apresentem suas descobertas aos colegas e discutam sobre os problemas ambientais ou sociais 
identificados, levando em consideração a importância dessas atividades para a economia brasileira. 

Para um procedimento de caráter científico, é importante que os exercícios de análise e 

decomposição dos elementos no espaço sejam ressignificados por meio de uma síntese que 

reagrupe essas informações em interpretações da realidade, a fim de que os alunos consigam 

vislumbrar um sentido para aquilo que estão estudando. Esse é justamente o entendimento da 

competência específica 5 para a Geografia: “Desenvolver e utilizar processos, práticas e 

procedimentos de investigação para compreender o mundo natural, social, econômico, político e o 

meio técnico-científico e informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive 

tecnológicas) para questões que requerem conhecimentos científicos da Geografia”. Trata-se de 

permitir a apropriação do conhecimento pelos alunos, para que eles sintam que têm meios de 

representar uma voz ativa na própria realidade estudada. 

Em diversos momentos, os alunos são convidados a pensar sua realidade próxima como 

exemplo localizado de um aspecto do Brasil. Isso lhes permite estabelecer uma conexão entre seu 

cotidiano e outras escalas de análise, o que representa outra ferramenta útil de apropriação do 

conhecimento; por outro lado, atenua-se, nos alunos, o sentimento de alienação do espaço, pois eles 

são levados a reconhecer sua vida como parte daquela configuração geográfica e que suas atitudes e as 

dos outros são decisivas para o futuro. Na prática, essa abordagem implica levar os alunos a avaliar 

suas formas de consumo e as cadeias produtivas envolvidas nos produtos utilizados, observar como as 

atividades econômicas da cidade afetam o meio ambiente e o cotidiano, analisar sua situação 

socioeconômica e as opções disponíveis para quem pretende ter melhores condições de vida, 

relacionar as condições do município onde vivem com o fenômeno da violência, entre outras ações. 

Outro elemento que impacta nosso cotidiano é a tecnologia. Para ampliar essa noção, peça 

aos alunos que imaginem como ficaria a vida deles se uma ou mais tecnologias lhes fossem retiradas, 

http://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_agroindustria.pdf
http://ipam.org.br/wp-content/uploads/2017/08/MAPA_TI_UC_2017-1.jpg
http://ipam.org.br/wp-content/uploads/2017/08/MAPA_TI_UC_2017-1.jpg
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como celular, computador ou até mesmo algum meio de transporte. Em seguida, solicite-lhes que, 

individualmente, elaborem um texto para expor suas ideias e os desafie a criar hipóteses. Enfatize 

que eles podem descrever tanto pontos negativos quanto positivos dessa retirada, tomando como 

base as seguintes perguntas: 

• Como a retirada dessa tecnologia mudaria minha forma de utilizar o espaço? 

• De que modo eu poderia me deslocar no espaço? 

• Seria necessário buscar espaços novos ou diferentes usos do espaço? 

• Quais seriam os impactos dessa mudança para minha saúde física? 

• Como eu seria prejudicado por essa retirada? 

• Haveria problemas de comunicação? Se sim, que situações ruins poderiam acontecer?  

• De que maneira eu poderia ser favorecido? 

Vale ressaltar que essas questões estão sujeitas a alterações. Após avaliar os textos, comente 

algumas passagens interessantes e contextualize-as com os temas trabalhados no bimestre: “As 

indústrias, as cidades ou a produção agrícola tinham limitações comparáveis às descritas pelos 

alunos? Como, em um âmbito geral, determinada tecnologia muda o comportamento dos indivíduos 

no trabalho, nas atividades de lazer ou nas comunicações? Se, por um lado, a tecnologia apresenta 

soluções, por outro, traz novas necessidades e dependências (de importações, por exemplo)?”.  

Essa é uma boa oportunidade para propiciar o desenvolvimento da habilidade EF07GE07 – 

Analisar a influência e o papel das redes de transporte e comunicação na configuração do território 

brasileiro, abordada de maneira indireta no bimestre. 

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica  

e o desenvolvimento de habilidades 

Neste bimestre, a análise sobre a formação territorial do Brasil terá continuidade, por vezes, 

de maneira sequenciada (como no item “A industrialização no Brasil”, no capítulo 4) e, por outras, 

como habilidade diluída em abordagens não cronológicas. O que se pretende, em geral, é verificar 

permanências, transformações e ressignificações atuais de fenômenos de períodos pretéritos. É 

comum provocarmos os alunos a enxergar a atual distribuição territorial dos municípios brasileiros 

como resultado de uma história de concentração econômica nos polos regionais. Também podemos 

analisar as diversas formas culturais e de relações sociais que permaneceram no Brasil, como o 

nepotismo e o tráfico de influência, muitas vezes definidores do poder sobre o território e 

perpetuadores das condições socioeconômicas. A respeito das transformações, destacam-se aquelas 

que ocorreram na transição do período mercantilista para o capitalista, a qual alterou o mapa dos 

centros urbanos e provocou seu crescimento, concomitante ao êxodo rural. 
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Proponha uma análise da região onde os alunos vivem, estabelecendo um conjunto de 

municípios e indicando qual deles é o polo dessa rede. 

Na primeira etapa, peça aos alunos que se reúnam em grupos de três ou quatro integrantes e 

defina o município que cada grupo deverá investigar. As perguntas básicas são: “Quando surgiu o 

município e qual o contexto histórico desse surgimento? Historicamente, o município vem 

aumentando ou diminuindo sua participação no conjunto de cidades? Quais são suas principais 

atividades econômicas e para onde se escoa essa produção? De onde vêm os produtos principais 

consumidos no município? Como é sua dependência em relação ao polo? Como as outras cidades 

dependem dele (no caso do grupo encarregado do polo)?”. 

Na segunda etapa, solicite a cada grupo que exponha suas descobertas à turma. Todos 

deverão ficar atentos para coletar informações úteis à última etapa, que se concentrará nas 

conexões e similaridades entre os municípios estudados. 

Na terceira etapa, organize os alunos em círculo e, de maneira mais informal, peça-lhes que, 

com base nos relatos, respondam a questões como: “Quais relações em rede não aparecem, como 

aquelas permitidas por avanços tecnológicos, colocando as pessoas e as empresas do município em 

contato com lugares mais distantes? Que municípios apresentam maior ou menor desenvolvimento 

e o que poderia ser feito para equilibrar a relação entre eles? Quais são os problemas por trás das 

migrações entre as cidades, tanto no local de origem quanto no de destino?”. 

Com todas essas informações em mãos, cada grupo deverá elaborar um relatório com as 

conclusões a que chegou. 

Agora que os alunos têm uma consciência mais ampliada da rede na qual estão inseridos, 

certamente serão capazes de desenvolver opiniões sobre assuntos diversos, como os impactos dos 

modos de produção e consumo e da inovação tecnológica sobre o ambiente e a sociedade. Nessa 

primeira metade do ano letivo, principalmente, sugere-se que eles tenham espaço para se expressar 

nesse sentido, motivando-se, assim, a formação de um espírito participativo. Para isso, atue como 

provocador, utilizando não apenas seu conhecimento e sua experiência, mas também o livro didático 

como ferramenta para os alunos reverem esse posicionamento. O trabalho das habilidades 

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  – e 

EF07GE08 – Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação tecnológica com 

as transformações socioeconômicas do território brasileiro; podem ser mobilizadas nessas atividades.  

Ao mesmo tempo que parte da turma ressaltará a maneira desigual como se dá o 

desenvolvimento brasileiro, com ênfase nas injustiças sociais, outra certamente verá de maneira 

positiva a ampliação dos setores secundário e terciário, na medida em que criam novos empregos. 

Ao passo que alguns alunos se mostrarão mais sensíveis à questão ambiental, conscientes de que o 

desmatamento na Amazônia gera tanto o aumento da seca em certos lugares quanto o de enchentes 

em outros, haverá aqueles que argumentarão que o Brasil deveria utilizar mais terras para produção, 

como ocorre nos Estados Unidos. Encare essas controvérsias como oportunidades de os alunos 
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buscarem, de modo mais ativo, embasamento para suas posições e até mesmo de mudarem suas 

perspectivas perante as discussões. 

Nessa ótica, levante o máximo possível de questões controversas a respeito dos assuntos 

tratados no bimestre, dando preferência àqueles abordados em todo o período. Depois, na 

introdução aos objetos do bimestre, crie uma situação instigante para que os alunos manifestem 

suas posições. Naturalmente, quanto mais questões forem colocadas, maior a quantidade de alunos 

que conseguirão opinar. Ressalte a importância de eles respeitarem as posições alheias, sem ataques 

diretos, e que a possibilidade de haver mais momentos interessantes como esse depende do 

acolhimento à diversidade. 

Solicite-lhes, então, que escrevam um pequeno texto no caderno explicitando suas posições. 

Caso algum aluno não tenha uma opinião formada sobre o assunto, peça-lhe que, ao expor seu 

pensamento, deixe claro que tem dúvidas sobre este ou aquele aspecto. Avise-os de que, nas aulas 

seguintes, as questões definidas serão retomadas de alguma maneira e eles deverão atentar aos 

seguintes pontos: 

• Depois de tudo o que acompanhei nas aulas, ainda penso da mesma forma ou não? 

• Que argumentos tenho para reforçar minha opinião ou quais argumentos dos colegas e 
do professor me fizeram rever minha opinião? 

Ao final do bimestre, reserve um tempo para conversar individualmente com os alunos, 

avaliando suas atividades e suas relações com os demais. Além disso, eles poderão relatar suas 

aquisições e dificuldades no percurso de aprendizagem. 

Essa atividade é uma maneira consciente de praticar o respeito às diferenças dentro da 

própria sala e, simultaneamente, de desenvolver uma argumentação pautada em fatos e relações 

entre as informações, competências previstas pela Base Nacional Comum Curricular. 

Essa adaptação, mais enxuta, de um diário de aprendizagem pode ser definida desde o início 

do bimestre e concluída apenas no final do período, servindo como uma das formas de avaliação, se 

você julgar conveniente. Na verdade, a própria atividade é uma maneira de o aluno autoavaliar-se. 

 

4. Gestão da sala de aula 

Sabe-se que cada rede de ensino, escola ou professor trazem suas maneiras peculiares de 

aplicar o currículo em sala de aula e administrar a convivência no dia a dia. No entanto, podemos 

citar aqui algumas maneiras de se alinhar o ensino de Geografia a certas tendências na educação que 

visam se adequar ao perfil de comportamento que os alunos vêm apresentando nos últimos anos. 

Neste plano de desenvolvimento, sugerimos atividades que buscam a manifestação dos 

alunos a respeito de suas experiências e impressões pessoais em seu espaço vivido, entendido como 

as relações que eles estabelecem com o mundo por contatos com os meios físicos ou virtuais. Em um 
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primeiro momento, isso pode parecer uma forma pouco científica de abordar os objetos. No 

entanto, além de ser necessário ouvir essas impressões para entender as condições de aprendizado 

das quais os alunos partem, esse tipo de atividade serve de estratégia para conhecer a turma e suas 

particularidades. 

O estabelecimento de uma relação de confiança e cumplicidade entre as partes do processo 

educativo depende do interesse mútuo, e muitas vezes aquele adolescente alheio às aulas começa a 

participar delas mais ativamente quando são abertos canais para isso. Cabe ressaltar que, na escola, 

o desenvolvimento de habilidades emocionais e de cooperação não precisa estar separado das 

atividades cotidianas ligadas à Geografia. Por exemplo, é possível aplicar atividades em que os alunos 

reconheçam alguns conhecimentos geográficos necessários para atender a seus interesses ou 

propiciar, como sugerido anteriormente, situações de aprendizagem nas quais eles terão de 

aprender a lidar com a diversidade de ideias.  

Outras estratégias podem ser elencadas para incentivar o engajamento dos alunos no processo 

de ensino e aprendizagem. Entre outros fatores, a motivação depende de eles enxergarem um 

propósito naquilo que estão fazendo. Quanto menos puramente conteudista e mais coerente com os 

interesses sociais for a abordagem geográfica, mais provável será a adesão dos alunos ao que estão 

estudando. Durante as aulas, eles também percebem se você oferece ou não uma coerência 

metodológica interna ao componente, em que o desenrolar de um objeto de conhecimento se dá por 

meio de etapas inter-relacionadas. Nesse sentido, é interessante desenvolver atividades sequenciadas, 

em que um mesmo bloco de conteúdos seja trabalhado sob habilidades diversas a cada momento. 

Acredita-se que essa quebra na rotina escolar pode igualmente favorecer o interesse dos alunos. 

 

5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

No segundo bimestre, ainda mais do que no primeiro, a Geografia se debruça sobre temas que 

podem ser diretamente relacionados ao universo dos alunos. Graças à experiência não apenas escolar, 

mas principalmente de vida, eles trazem consigo saberes aplicáveis à Geografia, já solicitados nos livros 

do aluno e do professor e neste plano de desenvolvimento. Considerar seus saberes prévios, além de 

situá-los na aprendizagem e evitar a noção desmotivadora de que eles “não sabem nada”, resulta em 

novas ideias para atividades futuras, especialmente com relação ao uso de tecnologias. 

Evidenciamos, nas atividades apresentadas, que o foco da avaliação deve estar mais na 

aquisição de habilidades do que na de conteúdos. Em outras palavras, em vez da memorização de 

informações, prioriza-se a capacidade de se tratar qualquer tema a partir de um raciocínio 

geográfico. Nesse sentido, a busca de conteúdo servirá apenas como meio para se atingir um fim – 

geralmente a resolução de algum problema relevante –, até porque, nos dias atuais, as informações 

podem ser acessadas com mais facilidade. É fato que, muitas vezes, os produtos resultantes dos 

esforços dos alunos são os mesmos utilizados há tempos nas escolas (trabalhos escritos, 

apresentações orais, materiais gráficos etc.). Contudo, ao registrar as competências e as habilidades 
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envolvidas em cada atividade e verificar aquelas que não foram atingidas, você poderá adaptar suas 

ações futuras e exercitá-las sobre outros objetos de conhecimento. 

Desse modo, conclui-se que uma avaliação que visa à formação depende da flexibilidade na 

escolha das atividades e das metodologias de aplicação. Vale observar, ainda, que a utilização de 

sequências didáticas permite acompanhar os alunos por etapas, e não somente pelo produto final. 

Por causa desse objetivo, os materiais didáticos da coleção são férteis em sugestões. 

 

6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

• BRASILIANA. Série de documentários. Direção de Mário Kuperman.  

Essa série de 30 documentários, com aproximadamente 30 minutos de duração cada, aborda 

assuntos pertinentes às aulas de Geografia, como cidade e campo, problemas ambientais no Brasil e 

questões socioambientais em bacias hidrográficas. Além disso, há episódios inteiros sobre produtos 

agrícolas específicos. 

• Rede Escola Digital. Disponível em: <http://rede.escoladigital.org.br/>. Acesso em: 1º 
out. 2018. 

Plataforma de objetos digitais de aprendizagem para aplicação direta pelo professor, 

divididos por séries, componentes, temas e habilidades envolvidas. 

• Recursos de pesquisa. Disponível em:  
<http://www.alunos.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44>. 
Acesso em: 1º out. 2018.  

O repositório, desenvolvido por professores e dividido em categorias bem-definidas, é um 

ótimo ponto de partida para as pesquisas dos alunos. 

 

7. Projeto integrador 

Título: Energia positiva 

Tema Questão energética 

Problema central 
enfrentado 

Quais são os problemas relacionados à questão energética e como as experiências brasileiras 
podem ajudar a minimizá-los? 

Produto final Criação de um blog 

 

http://rede.escoladigital.org.br/
http://www.alunos.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
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Justificativa 

Se compararmos a matriz energética brasileira com a de outros países do mundo, 

perceberemos que nosso país é avançado nessa área, com largo uso de fontes renováveis de energia 

e redes bem-estruturadas. Não à toa, é destaque mundial em pesquisas nesse setor. A relativa 

autonomia quanto ao uso de tecnologias nacionais permite ao Brasil exportar conhecimento e a 

própria energia para países próximos. Por que, então, pensar em soluções para um setor nem tão 

problemático? Por um lado, justamente para contribuir com soluções para outros lugares do mundo, 

pois temos aqui amplo acesso a pesquisas e exemplos que inspiram iniciativas fora do país. Por 

outro, ainda há desafios internos a serem enfrentados, que ultrapassam a análise exclusiva da matriz 

energética e não devem ser ignorados, como a predominância excessiva da modalidade rodoviária 

no transporte, a subutilização da energia solar em comparação a outros países e certa insegurança 

quanto a blecautes, que, além de paralisarem quase todas as atividades humanas, eventualmente 

resultam em tragédias. 

Como se pode observar, a questão energética é relevante no Brasil, podendo interessar, 

inclusive, aos alunos dessa faixa etária que começam a definir um horizonte profissional.  

Competências gerais desenvolvidas 

• 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. 

• Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

• Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar 
e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os 
direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito 
local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 
dos outros e do planeta. 

• 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. 
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Objetivos 

• Trabalhar as habilidades de Geografia e Ciências de maneira integrada, prática e autônoma. 

• Propiciar um percurso sólido de aquisição do conhecimento inspirado no método 
científico, iniciando por impressões e dúvidas (autoconhecimento), passando por análises 
direcionadas e chegando ao controle de resultados por múltiplos processos de avaliação. 

• Promover habilidades sociais e emocionais para relacionamentos positivos entre equipes 
como requisito fundamental para a obtenção de resultados de excelência. 

• Incentivar o uso das tecnologias como ferramenta de difusão do conhecimento e 
transformação social. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de aprendizagem Habilidades 

Geografia 
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. 

Ciências 

Máquinas simples 
Formas de propagação  
do calor 
Equilíbrio termodinâmico  
e vida na Terra 
História dos combustíveis  
e das máquinas térmicas 

(EF07CI03) Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor 
para justificar a utilização de determinados materiais (condutores  
e isolantes) na vida cotidiana, explicar o princípio de funcionamento  
de alguns equipamentos (garrafa térmica, coletor solar etc.) e/ou 
construir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento. 
(F07CI05) Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas 
térmicas ao longo do tempo, para avaliar avanços, questões econômicas 
e problemas socioambientais causados pela produção e uso desses 
materiais e máquinas. 

Diversidade de ecossistemas 
Fenômenos naturais e 
impactos ambientais 
Programas e indicadores  
de saúde pública 

(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes 
naturais ou mudanças nos componentes físicos, biológicos ou sociais  
de um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou 
provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc. 
(EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade  
ou estado, com base na análise e comparação de indicadores de saúde 
(como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico  
e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) 
e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. 

Composição do ar 
Efeito estufa 
Camada de ozônio  
Fenômenos naturais (vulcões, 
terremotos e tsunamis) 
Placas tectônicas e deriva 
continental 

(EF07CI12) Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando 
sua composição, e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que 
podem alterar essa composição. 
(EF07CI13) Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel 
fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações 
humanas responsáveis pelo seu aumento artificial (queima dos 
combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e selecionar  
e implementar propostas para a reversão ou controle desse quadro. 
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Duração 

De quatro a seis semanas. 

Materiais necessários 

• Mural 

• Papeletas coloridas 

• Plataforma livre para blogs 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Sensibilização 

Prepare uma grande colagem com fotos, gráficos, tabelas, obras de arte e outros materiais 

ilustrativos sobre a questão energética no mundo e no Brasil, com destaque para os seguintes 

assuntos: produção de energia, formas de utilização na indústria, impacto ambiental ou transportes e 

cidades. Como se trata de uma etapa mais de sensibilização do que de descrição do problema, 

priorize o uso de imagens, investindo em texto apenas nas legendas. 

Em seguida, distribua aos alunos papeletas coloridas, em que cada cor representará um tipo 

de pergunta, como: 

O que eu vejo?           O que eu penso sobre isso?           Por que não...? 

Proponha aos alunos que, individualmente, respondam às perguntas, sendo que a última, 

“Por que não...?”, deve conter propostas e soluções para os problemas percebidos nas imagens. 

Depois, peça que afixem no mural os papéis preenchidos. 

Etapa 2 – Exposição do projeto 

Antes de expor suas considerações sobre as respostas dos alunos, convide-os a observar o 

mural novamente, concentrando-se, desta vez, nos comentários dos colegas. Promova um debate 

coletivo sobre as ideias apresentadas e preste muita atenção na fala dos alunos, pois ela pode ser 

definidora das questões-chave do projeto. 

Revele que a atividade faz parte de um projeto integrador e que eles já estão ajudando a 

defini-lo. Identifique as questões que mais chamaram a atenção da turma e verifique os comentários 

registrados nas papeletas verdes, antecipando para os alunos que, no decorrer do trabalho, eles 

deverão propor soluções para os problemas apontados. Alguns exemplos que podem surgir: apagões 

no abastecimento urbano de energia; aumento do preço da conta de luz; doenças respiratórias 

causadas pela poluição; problemas socioambientais ligados à instalação de hidrelétricas; alternativas 

para a obtenção de energia em locais inóspitos. 
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Peça aos alunos que se organizem em grupos de acordo com o problema a ser resolvido. Eles 

terão de formular por escrito suas dúvidas a respeito do problema, mas sem revelá-las no momento. 

Em outras palavras, o intuito é que tragam à consciência aquilo que ainda não sabem ou pontos 

sobre os quais gostariam de ouvir a opinião dos colegas.  

Informe aos alunos que, na aula seguinte, eles terão de estudar primeiramente os problemas 

levantados pelos outros grupos. É bem provável que isso lhes cause surpresa, mas o intuito é 

justamente romper com um padrão de trabalho centralizado nas equipes e promover a interação 

entre todos, já que o produto final é coletivo. 

Essa etapa do estudo pode ser realizada na aula de Ciências, componente que abarca as 

abordagens sobre o uso de fontes de energia, impactos nos ecossistemas e na saúde pública e 

alterações na composição do ar. 

Etapa 3 – Brainstorming de soluções e plano de pesquisa 

Pergunte aos alunos se eles já ouviram falar de brainstorming e explique como essa técnica 

será aplicada na aula. Defina um tempo-limite para os grupos exporem suas ideias. Peça a cada grupo 

que escolha um secretário, o qual ficará incumbido de anotar as sugestões apresentadas durante a 

atividade. Ressalte que o brainstorming não tem o compromisso de dar respostas exatas aos 

problemas; por isso, às vezes aparecem sugestões absurdas, mas, não raro, algumas das mais 

criativas soluções vêm desses “absurdos”. 

Ao final desta aula ou na seguinte, atenda aos grupos individualmente para revisar as 

anotações feitas pelo secretário elaborada pelo secretário. Portanto, nesta etapa, eles terão uma 

previsão de solução para o problema definido anteriormente. A partir daqui, ajude os alunos a 

estabelecer o que será pesquisado, para que possam fazer um estudo com direcionamento prévio e 

otimizar o tempo. 

Etapa 4 – Pesquisa detalhada 

De acordo com o que definiram nas etapas 2 e 3, agora os alunos terão de localizar o 

problema no espaço geográfico. O problema pode estar em qualquer parte do mundo, mas as 

soluções devem advir de pesquisas do Brasil, pois o país é referência mundial na área. 

Para se compreender, primeiramente, o contexto do problema em termos ambientais, 

sociais, econômicos e políticos, tanto em suas causas quanto em seus efeitos, é fundamental aplicar a 

habilidade 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. Esse enfoque, que também é previsto nas habilidades relativas à área de Ciências da 

Natureza, auxiliará os grupos a pensar na viabilidade das soluções propostas. 

Outra parte da pesquisa, contudo, precisará ser supervisionada pelo professor de Ciências, 

pois deverá conter uma análise estritamente técnica sobre as vantagens das soluções apresentadas 

em seus aspectos físicos, químicos ou biológicos. Para isso, peça aos alunos que demonstrem pelo 
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menos uma das vantagens por meio de dados numéricos ou em forma de gráfico, bem como que 

prevejam os benefícios que essa medida pode trazer para a população e o meio ambiente. 

Etapa 5 – Avaliação crítica da turma 

Para a apresentação dos resultados das pesquisas, organize os alunos em um grande círculo. 

As pesquisas serão aqui entendidas como resultado de um esforço coletivo, já que toda a turma 

influenciou a definição dos grupos de trabalho. Mostre que as dificuldades encontradas não foram 

exclusivas de um grupo ou de outro e permita aos alunos que as compartilhem, para juntos 

encontrarem soluções criativas. Há, enfim, duas ordens de resolução de problemas: uma referente 

ao tema em si e a outra relacionada à execução do projeto. 

Etapa 6 – Elaboração dos artigos e criação do blog 

As imagens, os dados e as informações apresentados nas etapas anteriores deverão ser 

organizados no formato de artigo para publicação no blog. Sua criação, em plataformas gratuitas 

como Wordpress ou Blogger, é uma boa oportunidade para envolver os alunos que ficaram mais à 

parte no processo. O blog mostrará os artigos de todas as turmas de 7º ano, sendo importante 

agrupá-los em categorias e permitir o recebimento de comentários. 

Etapa 7 – Divulgação, feedback e rediscussão dos temas 

Os alunos podem dar diversas ideias sobre como divulgar o blog nos meios eletrônicos, pois 

costumam ter contato com essa ferramenta. Apenas ajude-os a organizar esse processo e a ampliar as 

possibilidades de comunicação dos resultados, inclusive para instituições envolvidas com a questão 

energética. Essa comunicação deve ser acompanhada de um pedido de feedback sobre os artigos, 

considerando-se a possibilidade de crítica por parte dos leitores. Periodicamente, os resultados do 

projeto podem ser reavaliados e embasar futuras experiências com o mesmo blog – talvez, um segundo 

projeto a respeito de outra questão socioambiental. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

O projeto foi pensado de maneira que, quanto mais interação colaborativa houver, melhores 

serão os resultados de todo o trabalho. Demonstre isso à medida que as etapas se sucederem, 

a exemplo do brainstorming, que ficará mais rico se os alunos se dedicarem com afinco à reflexão 

sobre a questão energética antes da dinâmica. Assim como cada uma das etapas contribui para as 

outras, os grupos se ajudam entre si com sugestões ou até mesmo com informações que possam ser 

utilizadas em conjunto para os diferentes problemas abordados. Espera-se, assim, que esse 

engajamento transpareça nas etapas, e não apenas no resultado final. 

Mostramos também diferentes frentes de avaliação: além da observação dos professores, os 

alunos têm a oportunidade de se autoavaliarem e de avaliar os colegas, e o público externo também 

ajudará na avaliação contínua do projeto. Diversos elementos, portanto, devem ser considerados,  

os quais revelarão a eficácia não apenas dos alunos, mas também da proposta do projeto e dos 

docentes envolvidos. 
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Para saber mais – aprofundamento para o professor 

• Matriz Energética Brasileira (Parte I). Disponível em:  
<https://videos.ufrgs.br/ufrgstv/multiponto/matriz-energetica-brasileira-parte-i/view>. 
Acesso em: 1º out. 2018. 

• Matriz Energética Brasileira (Parte II). Disponível em:  
<https://videos.ufrgs.br/ufrgstv/multiponto/matriz-energetica-brasileira-parte-ii/view>. 
Acesso em: 1º out. 2018. 

Essas reportagens, produzidas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), abordam de maneira ampla, por meio de entrevistas com pesquisadores, o 

uso de energia no Brasil.  

• ANTUNES, Celso. Manual de técnicas de dinâmicas de grupo de sensibilização de 
ludopedagogia. 25. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 

Essa obra traz informações sobre a aplicação do brainstorming e de outras técnicas 

interessantes para a diversificação das ações pedagógicas. 

https://videos.ufrgs.br/ufrgstv/multiponto/matriz-energetica-brasileira-parte-i/view
https://videos.ufrgs.br/ufrgstv/multiponto/matriz-energetica-brasileira-parte-ii/view
http://www.ufrgs.br/

