
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

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 as 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 pesquisa para uso em sala de aula ou como sugestão para os alunos; 

• Projeto integrador. 

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

O quadro a seguir apresenta as habilidades e os objetos de conhecimento previstos no texto 

da BNCC para o segundo bimestre do 9º ano, indicando, além isso, onde tais conteúdos podem ser 

encontrados no livro do aluno. 

Vale lembrar que o quadro é uma ferramenta à disposição do professor, não um receituário 

pré-ordenado, que pode ser utilizado para a construção de seu planejamento ou para a organização 

de suas práticas pedagógicas. 

Como é possível observar, em alguns casos, as habilidades aparecem combinadas ou então 

perpassando diferentes conteúdos. Por essa última razão, em especial, priorizou-se o enfoque do 

“saber fazer” das habilidades.  
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Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Unidade 2 
Capítulo 6 

A hegemonia europeia  
na economia, na política  
e na cultura 

(EF09GE01) Analisar criticamente de que forma a hegemonia 
europeia foi exercida em várias regiões do planeta, notadamente 
em situações de conflito, intervenções militares e/ou influência 
cultural em diferentes tempos e lugares. 

Unidade 2 
Capítulos 4 e 5 

Corporações e organismos 
internacionais 

(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais  
e das organizações econômicas mundiais na vida da população  
em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade. 

Unidade 2 
Capítulos 4, 5 e 6 

As manifestações culturais  
na formação populacional 

(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias 
étnicas como forma de compreender a multiplicidade cultural na 
escala mundial, defendendo o princípio do respeito às diferenças. 

Unidade 2 
Capítulos 4, 5 e 6 

As manifestações culturais  
na formação populacional 

(EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens aos modos  
de viver de diferentes povos na Europa, Ásia e Oceania, 
valorizando identidades e interculturalidades regionais. 

Unidade 2 
Capítulos 4 e 5 

Integração mundial e suas 
interpretações: globalização  
e mundialização 

(EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender  
a integração mundial (econômica, política e cultural), comparando 
as diferentes interpretações: globalização e mundialização. 

Unidade 2 
Capítulos 4 e 5 

Intercâmbios históricos  
e culturais entre Europa,  
Ásia e Oceania  

(EF09GE07) Analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e os 
determinantes histórico-geográficos de sua divisão em Europa e Ásia. 

Unidade 2 
Capítulos 4, 5 e 6 

Intercâmbios históricos  
e culturais entre Europa,  
Ásia e Oceania  

(EF09GE08) Analisar transformações territoriais, considerando  
o movimento de fronteiras, tensões, conflitos e múltiplas 
regionalidades na Europa, na Ásia e na Oceania. 

Unidade 2 
Capítulos 5 e 6 

Intercâmbios históricos  
e culturais entre Europa,  
Ásia e Oceania 

(EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países 
europeus, asiáticos e da Oceania em seus aspectos populacionais, 
urbanos, políticos e econômicos, e discutir suas desigualdades 
sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico-naturais. 

Unidade 2 
Capítulos 4, 5 e 6 

Transformações do espaço na 
sociedade urbano-industrial 

(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização 
na produção e circulação de produtos e culturas na Europa,  
na Ásia e na Oceania. 

Unidade 2 
Capítulo 4 

Transformações do espaço na 
sociedade urbano-industrial 

(EF09GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes 
do processo de industrialização com as transformações no trabalho 
em diferentes regiões do mundo e suas consequências no Brasil. 

Unidade 2 
Capítulo 6 

Cadeias industriais e inovação 
no uso dos recursos naturais  
e matérias-primas 

(EF09GE12) Relacionar o processo de urbanização às 
transformações da produção agropecuária, à expansão do 
desemprego estrutural e ao papel crescente do capital financeiro 
em diferentes países, com destaque para o Brasil. 

Unidade 2 
Capítulo 4 

Leitura e elaboração  
de mapas temáticos, croquis  
e outras formas de 
representação para analisar 
informações geográficas 

(EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras  
e de setores, mapas temáticos e esquemáticos (croquis)  
e anamorfoses geográficas para analisar, sintetizar e apresentar 
dados e informações sobre diversidade, diferenças e desigualdades 
sociopolíticas e geopolíticas mundiais. 

Unidade 2 
Capítulos 4 e 5 

Leitura e elaboração de 
mapas temáticos, croquis  
e outras formas de 
representação para analisar 
informações geográficas 

(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões  
do mundo com base em informações populacionais, econômicas  
e socioambientais representadas em mapas temáticos  
e com diferentes projeções cartográficas. 
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Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Unidade 2 
Capítulos 5 e 6 

Diversidade ambiental  
e as transformações  
nas paisagens na Europa,  
na Ásia e na Oceania 

(EF09GE16) Identificar e comparar diferentes domínios 
morfoclimáticos da Europa, da Ásia e da Oceania. 

Unidade 2 
Capítulos 4 e 6 

Diversidade ambiental  
e as transformações  
nas paisagens na Europa,  
na Ásia e na Oceania 

(EF09GE17) Explicar as características físico-naturais e a forma  
de ocupação e usos da terra em diferentes regiões da Europa,  
da Ásia e da Oceania. 

Unidade 2 
Capítulos 4 e 5 

Diversidade ambiental  
e as transformações nas 
paisagens na Europa,  
na Ásia e na Oceania 

(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais  
e de inovação e as consequências dos usos de recursos naturais  
e das diferentes fontes de energia (tais como termoelétrica, 
hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países. 

Unidade 2 
Capítulos 5 e 6 
  

Diversidade ambiental e as 
transformações nas paisagens 
na Europa, na Ásia e na Oceania 

(EF09GE16) Identificar e comparar diferentes domínios 
morfoclimáticos da Europa, da Ásia e da Oceania. 

Unidade 2 
Capítulos 4 e 6 

Diversidade ambiental e as 
transformações nas paisagens 
na Europa, na Ásia e na Oceania 

(EF09GE17) Explicar as características físico-naturais e a forma  
de ocupação e usos da terra em diferentes regiões da Europa,  
da Ásia e da Oceania. 

Unidade 2 
Capítulo 5 

Diversidade ambiental e as 
transformações nas paisagens 
na Europa, na Ásia e na Oceania 

(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais  
e de inovação e as consequências dos usos de recursos naturais  
e das diferentes fontes de energia (tais como termoelétrica, 
hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países. 

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

Neste segundo bimestre do 9º ano, os alunos são convidados a estudar espaços geográficos 

distantes, como a Oceania e a região que compreende a Comunidade dos Estados Independentes (CEI). 

Procure fazer uma sondagem prévia, para averiguar os saberes prévios dos alunos relacionados aos 

temas deste bimestre, sejam eles conhecimentos formais, adquiridos na escola, ou influência de mídias 

sociais e meios de comunicação, que atualmente exercem um significativo papel na formação dos 

jovens. Realize atividades capazes de resgatar o que eles sabem e/ou pensam a respeito desses 

espaços, notadamente sobre a Rússia e a Austrália.  

Podem ser utilizadas imagens durante essas atividades de sondagem e de sensibilização, bem 

como nas de interpretação, a fim de auxiliar os estudos geográficos. 

Considerando o eixo temático que perpassa o currículo do 9º ano, o trabalho com charges 

revela-se altamente recomendável. Os alunos podem traduzir em palavras as imagens analisadas, 

descrevendo o que veem, extraindo informações a respeito do que é dito e buscando significado para 

o que é apenas sugerido.  

Procure descobrir que opiniões a respeito dos espaços geográficos em foco neste segundo 

bimestre os alunos trazem consigo, especialmente aquelas capazes de gerar e embasar discussões sobre 

a gestão do território. Por exemplo: O que eles sabem e/ou pensam sobre o modo de produção socialista? 
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Economia planificada, produção estatizada, sociedade burocratizada... Há outras “imagens” , além 

dessas, no repertório deles? Ou apenas “opiniões”, exaltadas ou não, a respeito desse modo de produção? 

Visando o desenvolvimento de uma visão crítica mais ampla, seguimos com o questionamento: 

O que justifica a planificação de uma economia? O que essa medida tenta combater? Há, portanto, 

perdas e ganhos, certo? E quando não há qualquer tipo de restrição às atividades econômicas, o que 

acontece? Quais são os ganhos? E as perdas? 

A questão da sustentabilidade, aqui relacionada à caracterização das atividades econômicas 

desenvolvidas na região que corresponde à CEI, também se destaca neste segundo bimestre. Vale dizer 

que a análise do conceito aponta para duas possíveis frentes de investigação: uma pelo viés econômico 

e outra, pelo ambiental, embora ambas envolvam a ideia de que ações presentes resultam em riscos 

futuros. É possível, desse modo, sensibilizar os alunos para o tema a partir da identificação de 

problemas ambientais locais, estimulando-os a estabelecer relações entre os problemas identificados 

e eventuais ações passadas.  

Também é possível levar os alunos a refletir sobre princípios gerais de sustentabilidade, a partir 

de exemplos que serão estudados no bimestre, trazendo à tona, por exemplo, as políticas de caráter 

mais predatório adotadas na Rússia em oposição a ações mais favoráreis ao meio ambiente que se 

destacam na Austrália e na Nova Zelândia. Ao chegar a princípios como “não depender de poucas ou de 

apenas uma fonte de renda” ou “promover medidas para reduzir a emissão de gases estufa”, é importante 

que os alunos assumam uma perspectiva mais madura sobre o assunto, evitando a percepção de que a 

sustentabilidade depende exclusivamente de atitudes individuais. Tal perspectiva contribuirá, inclusive, 

para a construção de uma visão mais crítica direcionada a ações governamentais e empresariais.  

Por fim, vale destacar a série de atividades com que os alunos já devem estar mais habituados, 

as quais, em geral, exploram a aplicação dos princípios do raciocínio geográfico. Trata-se de atividades 

de localização de fenômenos no espaço geográfico e de observação da distribuição espacial de tais 

fenômenos; do estabelecimento de relações entre os espaços geográficos estudados e do registro  

de semelhanças e/ou diferenças entre eles, por meio de dados estatísticos e/ou cartográficos etc.  

Além de oferecerem oportunidades de projetos integrados com outras disciplinas, mobilizando a 

interdisciplinaridade em sala de aula, muitas dessas atividades auxiliam os alunos a se situar no espaço 

geográfico, situando também os fenômenos estudados.  

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica  

e o desenvolvimento de habilidades 

Visando contribuir para o desenvolvimento de um aprendizado significativo, procurou-se 

estabelecer uma continuidade entre os bimestres e também entre os anos letivos, em um esforço para 

delinear seus nexos temáticos e metodológicos.   
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A possibilidade de continuar a desenvolver o que já vinha sendo tratado não implica, porém, 

a repetição das mesmas práticas pedagógicas. As singularidades dos estudos de caso deste bimestre 

- CEI e Oceania - propiciam novas situações de aprendizagem, favorecendo a adoção de outras 

práticas em sala de aula. 

Os estudos colocam em prática diferentes habilidades para analisar as formas de integração e, 

neste bimestre, estão voltados para os resultados da desintegração do bloco socialista com o fim da 

Guerra Fria. Espera-se que os alunos compreendam que a necessidade de manutenção do regime 

socialista, capitaneado pelo Partido Comunista da União Soviética (PCUS), levou à integração, pela 

força militar, do bloco socialista, que hoje corresponde, em grande parte, à Comunidade de Estados 

Independentes (CEI). Por isso, em diversos momentos do livro do aluno, diz-se que, embora com o fim 

da URSS a Rússia tenha assumido o papel de potência regional do Leste Europeu, muitos países da CEI, 

que ainda não se dissociaram dessa organização, preferem estabelecer alianças fora dela.  

Nesse sentido, quando são trabalhadas as habilidades EF09GE02 e EF09GE05, procurando 

analisar a atuação de organizações internacionais sobre a vida da população, assim como fatos e situações 

para compreender a integração mundial, o que se vê é uma integração problemática, dada, sobretudo, 

a multiplicidade étnica da região e a consequente falta de identidade cultural intrarregional. 

É possível aproximar os alunos desse contexto por meio, por exemplo, de atividades que retomem 

os princípios dos modos de produção capitalista e socialista e os contraponha nos seguintes termos: tipo 

de economia, forma de trabalho, papel do Estado etc. Uma prática como essa seria útil, inclusive, para 

desconstruir a percepção do senso comum, crescente nos últimos tempos, segundo a qual governos que 

criam políticas de bem-estar social seriam governos de cunho socialista. É importante identificar como 

os itens citados se inserem na contemporaneidade, de modo a perceber a questão em sua complexidade 

e, ao mesmo tempo, em sua concretude. Quanto à experiência soviética, recomenda-se a avaliação de 

seu fracasso em atingir os princípios do socialismo em um exercício comparativo.  

Outra prática pedagógica que poderia ser adotada, mobilizando também a habilidade EF09GE08, 

consiste na realização de um inventário de diferentes formas de controlar o uso do espaço, incluindo 

situações cotidianas, como barreiras físicas, definição de leis mais restritivas e imposição pela força 

militar, entre outros exemplos. Você pode avaliar a melhor maneira dos alunos realizarem essa tarefa: 

por meio de registros fotográficos próprios, de leitura de matérias de jornais e/ou revistas locais etc. A 

ideia é que, após a realização de um inventário das formas de controle e uso do espaço, os alunos estejam 

aptos a discutir experiências que demonstram até que ponto essas formas de controlar o espaço são 

eficazes; ou, pelo contrário, contribuem ainda mais para a intensificação de conflitos. Depois dessa 

sensibilização, é possível discutir com os alunos sobre os diversos métodos adotados pelo governo russo 

para manter os países da CEI em sua esfera geopolítica, abafando os movimentos separatistas. Quanto a 

conflitos de ordem mais local, como o de Nagorno-Karabakh, entre a Armênia e o Azerbaijão, cabe 

verificar os interesses que estão em jogo para em seguida entender por que o controle de certos 

territórios naquela região ainda não está definido, sendo, portanto, a causa de tensões constantes. 
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Grande parte dos conflitos citados será melhor compreendida se for aprofundado o estudo 

das diferenças de paisagens e dos modos de viver dos diferentes povos da Europa, da Ásia e da 

Oceania, como sugere o texto da habilidade EF09GE04. Nesse momento é possível retomar, inclusive, 

as causas de grande parte dos conflitos étnicos na África, estudadas no 8º ano. Tais exemplos, 

ressalvadas suas diferenças históricas, podem auxiliar os alunos a compreender as tensões existentes 

no interior de um Estado nacional ou entre diferentes Estados nacionais. É fundamental que eles 

compreendam que o espaço ocupado por uma determinada etnia não corresponde aos limites de um 

Estado. Para tanto, convide-os a criar um infomapa da região correspondente à CEI, indicando as 

diferentes etnias que habitam os países que a compõem. Esta é, também, uma oportunidade para 

mobilizar a habilidade EF09GE14.  

De modo geral, as estratégias aqui sugeridas visam aproximar os alunos da realidade dos países 

da CEI, por se tratar de uma região com a qual, possivelmente, tenham menos familiaridade. Se julgar 

interessante, desafie-os a compreender, por exemplo, por que a Austrália ou a Nova Zelândia, na 

Oceania, nos são mais familiares que os países da CEI, mobilizando, dessa forma, a habilidade 

EF09GE15. Espera-se que eles concluam, por exemplo, que, por serem países capitalistas, a Austrália 

e a Nova Zelândia estão mais integradas ao bloco capitalista, do qual também fazemos parte. Além 

disso, por serem nações desenvolvidas, tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia têm um papel 

relevante nas relações internacionais, sendo muitas vezes escolhidas como destino de emigrantes 

brasileiros na atualidade, por exemplo. O passado colonial que compartilhamos com esses países 

também pode ser mencionado pelos alunos. 

Em relação aos estudos culturais relacionados à Geografia, é possível dizer que contribuem 

para a reflexão sobre a necessidade da preservação das culturas locais. Os objetos de conhecimento 

em foco neste bimestre oferecem a oportunidade de assimilar a importância do respeito entre as 

diversas culturas para a melhoria das condições sociais, a efetivação das trocas econômicas, a promoção 

do conhecimento etc. 

O conhecimento de como ações de diferentes grupos sociais em prol de conflitos contribui para a 

permanência de impasses geopolíticos será aprofundado durante o estudo da região do Oriente Médio.  

Considerando o quanto as análises do território aqui propostas estão atreladas a determinações 

políticas, não seria a interação entre sociedade e natureza um objeto de estudo da Geografia tão relevante 

quanto as relações sociais? É recomendável, sempre que possível, investigar as determinações das 

condições naturais em quaisquer dos temas abordados: a prosperidade agrícola da Ucrânia devido 

a seu solo, a riqueza em minérios do subsolo australiano ou a beleza e a variedade paisagística da Nova 

Zelândia como favoráveis ao turismo, entre outros exemplos. 

Assim, quando investigamos o contexto das disputas pelos territórios que estudamos ou no 

que se baseiam as principais atividades econômicas que sustentam os países, analisar componentes 

físico-naturais e a localização dos territórios permanece como frente de investigação indispensável 

(ver habilidades EF09GE07, EF09GE12 e EF09GE17).  
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Conclusões interessantes também podem se originar de uma reflexão sobre o domínio de um 

territórios. As grandes distâncias que existem em territórios de grandes dimensões, por exemplo, 

podem ser uma desvantagem para o transporte de mercadorias, por um lado; mas, por outro, são o 

indício de uma autossuficiência em recursos naturais, como ocorre no caso da Rússia. 

Quanto aos recursos naturais, ao tratar do separatismo checheno, por exemplo, destaque a 

localização da Chechênia, região por onde passa um oleoduto fundamental para a economia russa. Do 

mesmo modo, ao tratar da recente anexão da Crimeia pela Rússia, ainda reconhecida pela ONU como 

um território ucraniano, destaque sua localização estratégica em termos geopolíticos. Deve-se ressaltar 

o papel da localização geográfica dos territórios e da oferta de recursos naturais que oferecem. 

 

4. Gestão da sala de aula 

Para uma gestão eficaz da sala de aula, compreendida como um, mas não o único, espaço de 

aprendizado, recomenda-se destinar tempo e dedicação à elaboração de práticas pedagógicas.  

Por essa e outras razões, os planos de desenvolvimento procuram destacar, além dos temas 

do bimestre, estratégias e métodos de ensino que visam contribuir para o desenvolvimento de 

competências e habilidades em torno das quais os currículos estão organizados atualmente.  

A aprendizagem significativa, em que professor e aluno atuam de modo colaborativo e ambos 

com protagonismo e autonomia, também foi objetivada aqui, sobretudo nas propostas de atividades 

sugeridas neste plano. É imprescindível aproximar os alunos, de forma efetiva e interessada, dos objetos 

de conhecimento, cuja apreensão, por meio de atividades práticas, contribuirá para o desenvolvimento 

de seu senso crítico. 

 

5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

A expectativa de que os alunos “esgotem” o conhecimento das regiões e/ou dos países 

estudados neste bimestre não faz parte da proposta desta coleção. Muito pelo contrário. A retomada 

de habilidades é constante nas práticas aqui propostas, o que permite assegurar a continuidade do 

ensino-aprendizagem, em meio ao percurso de investigação de espaços geográficos tão diversos.  

As conexões, além disso, ultrapassam o bimestre anterior. Por exemplo, as atividades que  

exploram as relações entre as dinâmicas naturais e seu uso pela sociedade retomam objetos de 

conhecimento trabalhados desde o 6º ano, priorizando, agora, o desenvolvimento de determinadas 

habilidades. Da mesma forma, as atividades que enfocam conflitos derivados da conjunção de  

diferentes etnias em um mesmo Estado retomam objetos de conhecimento do 8º ano. Em outros 

momentos, também é possível recuperar, de modo pontual, conceitos de demografia e ferramentas 

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

apresentar aos estudantes 

• The Tomorrow Children (jogo de videogame). 

O jogo se passa em um ambiente distópico, provavelmente de pós-guerra. O objetivo do 

jogador é, juntamente com o restante da população, reconstruir um território a partir dos materiais 

que encontrar enquanto explora o espaço, tendo sempre em vista o bem-estar comum. O jogo faz uma 

alusão ao regime socialista soviético e pode ser usado para discutir, com os alunos, as formas de 

organização de trabalho e cooperação entre os indivíduos. 

• TV Escola. 

Este canla de televisão pública do Ministério da Educação disponibiliza conteúdo também 

na internet. Possui uma vasta videoteca organizada por categorias e temas, cujo acervo pode ser 

consultado por meio de filtros de busca. 

Disponível em: <https://tvescola.org.br>. Acesso em 20 nov. 2018. 

 

7. Projeto integrador 

Título: Problemas ambientais: propondo soluções 

Tema Problemas ambientais (em âmbito local, regional e global) 

Problema central 
enfrentado 

Adaptar soluções sustentáveis desenvolvidas em outras partes do mundo à realidade local, ou 
inspirar-se nessas ao criar soluções para problemas ambientais enfrentados no local de vivência. 

Produto final Artigos para veiculação na internet. 

Justificativa 

Muitos são os problemas ambientais que chegam diariamente ao nosso conhecimento: poluição 

do ar, desmatamento, extinção de espécies, degradação dos solos etc. Há dias em que somos levados a 

acreditar que o futuro é uma tragédia anunciada, como se não houvesse mais nada que pudéssemos 

fazer. Mas também há dias em que novas descobertas e iniciativas, que contrariam a lógica da 

degradação, nos contagiam, desfazendo o mal-estar a respeito do futuro ambiental do planeta e nos 

impulsionando ao engajamento na luta pela preservação dos recursos e do meio ambiente.  

Este projeto pretende despertar o olhar dos alunos para a busca de soluções sustentáveis, 

capazes de conservar o meio ambiente e favorecer a manutenção da vida no planeta. 

 

 

https://tvescola.org.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. 

• 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. 

• 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. 

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

Objetivos 

• Pesquisar e conhecer iniciativas que defendem a preservação do meio ambiente e a 
sustentabilidade. 

• Identificar problemas ambientais locais e comparar propostas de solução para eles, avaliando 
a possibilidade de implementação em outros contextos. 

• Posicionar-se eticamente em relação ao cuidado com o planeta, promovendo a consciência 
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global.  

• Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular e defender 
ideias e pontos de vista. 
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Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Geografia 

Diversidade ambiental  
e as transformações nas 
paisagens na Europa,  
na Ásia e na Oceania 

(EF09GE17) Explicar as características físico-naturais e a forma de ocupação 
e usos da terra em diferentes regiões da Europa, da Ásia e da Oceania. 

(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação  
e as consequências dos usos de recursos naturais e das diferentes 
fontes de energia (tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica  
e nuclear) em diferentes países. 

Ciências da 
Natureza 

Preservação da 
biodiversidade 

(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução  
de problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base  
na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade  
bem-sucedidas. 

Língua 
Portuguesa 

Estratégia de produção: 
planejamento de textos 
informativos 

(EF89LP08) Planejar reportagem impressa e em outras mídias (rádio 
ou TV/vídeo, sites), tendo em vista as condições de produção do texto 
– objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. – 
a partir da escolha do fato a ser aprofundado ou do tema a ser focado 
(de relevância para a turma, escola ou comunidade), do levantamento 
de dados e informações sobre o fato ou tema – que pode envolver 
entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas a fontes 
diversas, análise de documentos, cobertura de eventos etc. –,  
do registro dessas informações e dados, da escolha de fotos ou 
imagens a produzir ou a utilizar etc., da produção de infográficos, 
quando for o caso, e da organização hipertextual (no caso a 
publicação em sites ou blogs noticiosos ou mesmo de jornais 
impressos, por meio de boxes variados). 

Estratégias e procedimentos 
de leitura em textos 
reivindicatórios ou 
propositivos 

(EF89LP20) Comparar propostas políticas e de solução de problemas, 
identificando o que se pretende fazer/implementar, por que 
(motivações, justificativas), para que (objetivos, benefícios  
e consequências esperados), como (ações e passos), quando etc.  
e a forma de avaliar a eficácia da proposta/solução, contrastando 
dados e informações de diferentes fontes, identificando coincidências, 
complementaridades e contradições, de forma a poder compreender 
e posicionar-se criticamente sobre os dados e informações usados  
em fundamentação de propostas e analisar a coerência entre  
os elementos, de forma a tomar decisões fundamentadas. 

Duração 

O projeto deve ter duração máxima de um bimestre.  

Material necessário 

• Artigos e/ou reportagens disponíveis na internet sobre situações de desperdício de 
recursos naturais, impactos predatórios das atividades humanas e catástrofes ambientais, 
possivelmente deles decorrentes, na região que corresponde à CEI. 

• Computadores conectados à internet (para a realização de pesquisas online). 

• Plataforma online para a divulgação de textos (e mídias). 
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Pesquisando soluções sustentáveis (CEI)  

De modo a sensibilizar os alunos para a pesquisa de soluções sustentáveis, sugerimos a retomada 

de alguns temas trabalhados ao longo do bimestre, como situações de desperdício de recursos naturais, 

impactos predatórios das atividades humanas e catástrofes ambientais possivelmente decorrentes deles, 

relacionadas, especialmente, à região que compreende a Comunidade dos Estados Independentes (CEI). 

Para tanto, compartilhe com os alunos, artigos e/ou reportagens a esse respeito disponíveis na internet.  

A seguir, convide os alunos a dirigir um outro olhar à região que compreende a CEI, pesquisando 

iniciativas para o uso sustentável de recursos naturais. A ideia é que, organizados em grupos, pesquisem 

e registrem: o nome das iniciativas encontradas, onde acontecem, quem as promove, quais são seus 

objetivos e quais suas justificativas, as dificuldades que enfrentam para atingi-los, eventuais resultados 

já alcançados etc.  

Se possível, reserve o laboratório de informática da escola para que os alunos possam realizar 

essa pesquisa e, por fim, socilite que compartilherm com os colegas as informações levantadas. Na 

última aula desta etapa, além de estimulá-los a relacionar as iniciativas pesquisadas às características 

físico-naturais das regiões em que acontecem, lance a seguinte questão para reflexão: Como as 

iniciativas para o uso sustentável de recursos naturais pesquisadas estão auxiliando as regiões em 

que elas são adotadas? 

Etapa 2 – Inventariando problemas ambientais locais 

Para dar início à segunda etapa do projeto, proponha uma reflexão que dê continuidade àquela 

desenvolvida ao final da etapa anterior: Quais problemas ambientais afetam a nossa vida? Enfrentamos 

localmente os mesmos problemas ambientais da região que compreende a CEI? De que modo as 

iniciativas pesquisadas para o uso sustentável de recursos naturais poderiam ser desenvolvidas na 

região onde moramos?  

A principal questão que os alunos devem responder durante esta segunda etapa do projeto é 

que problemas ambientais, observados no âmbito local, afetam a vida deles. Considerando que já 

estão no último ano do Ensino Fundamental, espera-se que sejam capazes de relacionar problemas 

ambientais com base na observação da paisagem que os cerca. 

Já em um segundo momento, espera-se que, organizados em grupos, os alunos relacionem, 

com base em fatos, dados e informações confiáveis, os três maiores problemas ambientais que afetam 

suas vidas, buscando notícias e informações que os “ilustrem”. Explique que esse registro pode ser 

uma reportagem extraída de um jornal local/regional, um artigo citado em um livro, um registro  

fotográfico realizado por eles, um vídeo encontrado na internet etc. O único pré-requisito é que os 

registros possam ser armazenados e replicados. 
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Etapa 3 – Analisando experiências já realizadas no município 

A etapa 3 visa mapear e descrever iniciativas para o uso sustentável de recursos naturais (ou 

em prol da sustentabilidade, de modo mais amplo) já em desenvolvimento no município (ou na região, 

igualmente de modo mais amplo) em que se localiza a escola.  

Sugerimos que os professores envolvidos no projeto realizem uma pesquisa prévia sobre tais 

iniciativas, compartilhando com os alunos, em sala de aula, seus resultados mais significativos. Uma 

forma de apresentá-los é construindo, na lousa, um quadro com três colunas. A primeira coluna deve 

ser preenchida, pelos alunos, com os problemas ambientais locais pesquisados e identificados na etapa 

anterior. A segunda, por sua vez, deve ser completada por você, com os resultados mais significativos 

da pesquisa feita, considerando, é claro, as iniciativas relacionadas aos problemas mencionados pelos 

alunos. Caso não haja na região, iniciativas em desenvolvimento para a resolução de algum dos 

problemas ambientais relacionados por eles na primeira coluna, a linha correspondente na segunda 

coluna deve permanecer em branco. A terceira coluna deve ser preenchida, de modo coletivo, com as 

informações coletadas na pesquisa da primeira etapa deste projeto, a respeito de iniciativas desenvolvidas 

para o uso sustentável de recursos naturais na região que compreende a CEI. A ideia é que os alunos 

relacionem as iniciativas adotadas naquela região aos problemas ambientais locais por eles identificados, 

comparando as iniciativas ou, então, vislumbrando possibilidades de adaptar aquilo que é realizado 

em um outro local ao seu lugar de vivência.  

Uma vez preenchido, o quadro deve ser registrado no caderno para poder ser retomado nas 

etapas subsequentes. 

Etapa 4 – Criando artigos para a internet   

Explique para os alunos que as etapas anteriores desse projeto serviram de preparação para 

a redação de um artigo que eles construirão nesta penúltima etapa (a última é dedicada à sua 

veiculação na internet). Isso significa que os artigos devem abordar os problemas ambientais locais, 

argumentando, com base em fatos, dados e informações confiáveis, para defender as iniciativas em 

prol da sustentabilidade identificadas na região ou, então, para sugerir soluções, considerando as 

iniciativas em desenvolvimento em outras regiões do planeta. 

Comente que, por expressarem opiniões pessoais, os artigos devem ser escritos individualmente 

e cada aluno deve escolher o problema ambiental que deseja abordar em seu artigo.  

Não deixe de comentar, também, que os artigos não devem ser muito extensos, mas sim 

apresentarem quatro a cinco parágrafos, já que a proposta da próxima e última etapa do projeto é 

veiculá-los na internet.  

Etapa 5 – Divulgando os artigos na internet 

Após a avaliação dos artigos dos alunos, e eventuais “edições” e/ou “reedições”, converse com 

eles sobre a plataforma online mais indicada, na opinião deles, para a divulgação desses textos. Seria 

interessante que a plataforma escolhida fornecesse suporte para veicular mídias, como imagens e/ou 

vídeos, e também permitisse comentários dos leitores.  
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Após a escolha da plataforma e da divulgação dos artigos, estimule os alunos a compartilharem 

o resultado não apenas com a comunidade escolar, mas também com familiares, amigos, vizinhos etc.   

Se julgar interessante, apresente aos alunos a plataforma de campanhas populares do  

Greenpeace (sugerida em Para saber mais).   

Proposta de avaliação das aprendizagens 

É importante que os professores acompanhem os alunos durante o desenvolvimento de todas 

as etapas do projeto, e que a avaliação se baseie em sua evolução ao longo das atividades. A adoção 

desse tipo de avaliação permite aferir o desenvolvimento deles ao longo do processo. Sugerimos que 

a avaliação não recaia apenas no produto final do projeto, no caso, no artigo destinado à veiculação 

na internet, mas considere a participação, a colaboração e o envolvimento dos alunos ao longo de 

todas as etapas do projeto. 

Além disso, recomendamos que o professor, após uma leitura prévia da proposta do projeto, 

realize as adaptações que julgar necessárias a seu contexto escolar. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

O Bugio, ou Crie sua própria campanha. Disponível em: 

<www.greenpeace.org/brasil/participe/crie-sua-propria-campanha >. Acesso em: 15 

nov. 2018. 

Trata-se de uma plataforma online, vinculada à ONG Greenpeace, para a criação de campanhas 

populares. É possível denunciar problemas ambientais locais, mobilizando outros usuários para  

sua solução. 

Pesquisa e ensino: o lugar da sabedoria na profissão docente , de Alberes de  

Siqueira Cavalcanti e Francisco Cristiano da Silva Macêdo. Disponível em: 

<http://portaldeperiodicos.ifma.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/actatecnologic

a/article/view/283/210> . Acesso em: 15 nov. 2018. 

Além de explorar o papel da pesquisa na construção da profissão docente, esse artigo discorre 

sobre a função do trabalho de pesquisa, que confere responsabilidade e autonomia ao sujeito, seja 

docente ou discente. 

http://www.greenpeace.org/brasil/participe/crie-sua-propria-campanha
http://portaldeperiodicos.ifma.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/actatecnologica/article/view/283/210
http://portaldeperiodicos.ifma.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/actatecnologica/article/view/283/210

