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Geografia – 9º ano 

4º 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. 

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

Ao se observar o quadro a seguir, é possível perceber que várias habilidades já foram requeridas 

em bimestres anteriores, exceto as que exploram, de modo mais concentrado, as situações locais e os 

modos de vida correspondentes. Isso se deve ao ponto para o qual os objetos de conhecimento do  

9º ano convergem: reconhecer o processo de globalização. Se antes vimos diversos indícios de uma 

integração mundial a partir das regiões, agora veremos as diferentes maneiras de o processo de 

globalização se espacializar. 

A respeito das questões ambientais, ainda que não haja abertura de certos Estados-nação a 

uma cooperação internacional, os impactos causados em seu espaço atingirão outros territórios, e 

vice-versa. Por isso, não apenas os fluxos de mercadorias e pessoas ocorrem em escala mundial, mas 

também os impactos ambientais, outra preocupação central no 4º bimestre. 

 

Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Unidade 4 
Capítulo 11 

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 4 
Capítulos 11 e 12 

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 4 
Capítulo 11 

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 4 
Capítulo 11 

A divisão do mundo  
em Ocidente e Oriente 

(EF09GE06) Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e 
Oriente com o Sistema Colonial implantado pelas potências europeias. 

Unidade 4 
Capítulos 11 e 12 

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 4 
Capítulo 11 

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 4 
Capítulo 11 

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 4 
Capítulo 11 

Transformações do  
espaço na sociedade 
urbano-industrial 

(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. 
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Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Unidade 4 
Capítulos 11 e 12 

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. 

Unidade 4 
Capítulo 12 

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. 

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 

À semelhança do que fizemos nos bimestres anteriores, dividiremos as atividades em 

categorias, de acordo com a operação realizada pelos alunos no processo de aprendizado. Ao 

explicitarmos essas categorias, torna-se mais fácil perceber as habilidades requisitadas nas ações 

pedagógicas. Esperamos que, assim, você reconheça no plano de desenvolvimento, algumas opções 

e ideias para organizar o currículo da maneira que achar mais pertinente e de acordo com as 

demandas apresentadas pelos alunos. 

Cada bloco de objetos de conhecimento é sugestivo de certas vias de aquisição do saber. Neste 

caso, a descrição e a interpretação do mundo globalizado serão o ponto de partida de nossas 

abordagens, já que a globalização também é uma forma de interpretar o mundo, além de um processo 

observável (EF09GE05). Os alunos já nascem imersos nesse processo e podem, com o auxílio do 

aparelhamento teórico da Geografia, reconhecê-lo no espaço. Nesse sentido, seria interessante 

verificar, primeiro, em quais pontos a temática afeta a vida de cada um deles. 

No início do bimestre, recomendamos um uso ativo do livro didático, propondo que os alunos 

leiam antecipadamente certos tópicos escolhidos por você, trazendo assinaladas as partes do texto 

que mais chamaram a atenção deles. Você, então, viria a interagir com esses trechos e, ao final das 

primeiras aulas, os alunos podem registrar no caderno as próprias interpretações sobre o fenômeno 

da globalização. Peça-lhes que comparem, no decorrer do bimestre, suas concepções iniciais com 

aquelas que vão sendo apresentadas. No final, cada um poderá descrever o que aprendeu e como 

mudou sua percepção sobre a globalização. 

É evidente que certas informações não admitem relativização na interpretação, como 

identificar em uma tabela quais são os países mais industrializados. Ainda assim, há diversas maneiras 

de se representar um mesmo fenômeno, dando margem a trabalhos conjuntos com a disciplina de 

Arte, como prevê a competência geral 3 (“Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e  

culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

cultural.”). Na representação artística está contido o entendimento da matéria, evocando, por vezes, 

alguns aspectos que uma resposta objetiva não conseguiria expressar. 

Assim como há diferentes formas de abordar o que os alunos estudam, cabe a você, professor, 

exercitar a interpretação de textos diversos sobre o meio ambiente, especialmente neste bimestre. 

Para tanto, sugere-se trabalhar com a comparação de textos de ambientalistas, de representantes do 

mercado financeiro e de marketing, por exemplo, identificando as intenções por trás de cada material, 

a começar pelas informações selecionadas.  

Mais importante do que apontar e registrar as dificuldades dos alunos em suas interpretações 

é permitir que eles mesmos identifiquem essas dificuldades e suas causas. Aqui entra um aspecto 

diferenciado no acompanhamento dos alunos, a autoavaliação, a fim de que cada um possa reportar 

a você, por exemplo, por que não entendeu determinado conteúdo. Assim, torna-se possível sanar as 

dúvidas de cada um deles com toda a turma ou, então, promover a colaboração recíproca entre eles 

quanto aos pontos críticos percebidos. 

Prezamos que os alunos avaliem a si mesmos e aos materiais estudados para descobrirem as 

melhores maneiras de fazer prospecções, aperfeiçoando práticas que tenham identificado como 

problemáticas. Certamente, eles já se depararam com afirmações em que as supostas verdades não 

são bem explicadas; muitas vezes, são apenas impostas. Por exemplo: “Ao usarmos os recursos 

naturais, estamos depredando a natureza”; “Investir na produção de matérias-primas é sinônimo de 

atraso econômico”; “O efeito estufa é maléfico ao ambiente”; “Ainda existem muitas áreas de mata 

nativa no Brasil”. Apresente a eles essas e outras afirmações contendo verdades relativas estimulando-

os a substituí-las por explicações mais precisas e claras. 

Com relação às projeções, parece válido usar, em uma mesma atividade, o conhecimento empírico 

e a imaginação. Verifique um exemplo de proposta nesse sentido no projeto integrador, em que exploramos 

como as mudanças registradas estatisticamente nos levariam a certo cenário no futuro, caso essa 

tendência se mantivesse. Entretanto, primeiro, analise como algumas mudanças na legislação impediram 

processos predatórios anteriores, imaginando como seria hoje se não tivessem sido criadas restrições ao 

clorofluorcarboneto (CFC) ou, em um caso mais próximo, se o uso do cigarro ainda fosse liberado em 

quase todos os ambientes. As leis associadas ao ambiente variam de um país para o outro; portanto, 

sugere-se comparar como elas são aplicadas em outras partes do mundo e no Brasil, propiciando, assim, 

o exercício das habilidades EF09GE09 e EF09GE15. Por fim, discuta com a turma o que pode ser considerado 

como regulação interna de cada território e o que deve ser tratado como assunto de amplitude global, 

não sendo, por esse motivo, apenas uma questão de perspectiva cultural sobre o que é certo ou errado. 

Com maior capacidade de interpretação, descrição, explicação e previsão, estamos mais preparados 

para manifestar posições e sugestões a respeito da globalização e da questão ambiental. Esclareça aos 

alunos a importância de todo esse preparo e os riscos de nos fundamentarmos apenas em nossas 

posições quando se trata de questões como: “Quais os prós e os contras da globalização?”, “Por que 

se preocupar com o aquecimento global?” ou “Que medidas podem ser adotadas hoje para mitigar os 

problemas ambientais, pensando-se a longo prazo?”. 
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3. Relação entre a prática didático-pedagógica  

e o desenvolvimento de habilidades 

No processo histórico entendido por globalização, o aspecto mais notável talvez não seja sua 

característica definidora (a constituição de um mercado global), mas a velocidade com que ocorrem 

as transformações no espaço e nas relações sociais. Assim, quando pensamos nas influências da 

industrialização na produção e na circulação de produtos e culturas, entendemos que as mais 

contundentes se dão no âmbito da Terceira Revolução Industrial, a exemplo da evolução tecnológica 

ocorrida nas redes de transporte, energia e comunicação. A partir dessa reflexão, é possível desenvolver 

a habilidade EF09GE10. 

Para uma etapa de sensibilização e para a análise dos impactos da globalização, uma opção é 

utilizar números presentes no livro do aluno ou em outras fontes, evidenciando a aceleração das 

mudanças. É possível pensar, por exemplo, na diminuição do tempo para uma informação chegar a outro 

lugar e no aumento do comércio exterior, sobretudo nas últimas duas décadas. Se as informações forem 

inseridas em gráficos, ficará ainda mais evidente como as variações dos dados referentes aos meios de 

transporte e de comunicação estão relacionadas ao crescimento das transações.  

O que a globalização faz com os lugares e as pessoas? Retome esse questionamento ao longo 

de todo o bimestre, a fim de identificar tendências à homogeneidade ou à diferenciação. Aproveite 

para desenvolver as habilidades EF09GE02 e EF09GE09. 

A começar pela homogeneidade, teóricos como o sociólogo Zygmunt Bauman apontam para 

alguns traços comuns da globalização: uma cultura global em torno do que ele chama de identidade 

cosmopolita. Peça ajuda aos alunos para identificar traços dessa personalidade ou algumas de suas 

variações. Para isso, proponha um exercício criativo, em que, por meio de um desenho à mão ou no 

computador, eles criem um perfil, como nos games, acompanhado de algumas descrições, como 

profissão, rotina e passatempos favoritos. Alguns traços de consumismo verificados nos perfis criados 

podem ensejar uma reflexão sobre os impactos desse modo de vida no meio ambiente. 

Quanto à homogeneidade na paisagem, uma sugestão de atividade é exibir, em um datashow, 

fotos de lugares distintos, mas muito parecidos em seus aspectos estéticos, em um jogo de adivinhação 

cujo nível de dificuldade vai aumentando cada vez mais. 

Ainda por meio de fotos e também de uma pesquisa sobre diferenças profundas em leis e 

hábitos da população, exponha a diversidade que permanece a despeito da globalização ou que, em 

certos casos, é reforçada por essa. Instigue os alunos a responderem por que vemos a continuidade 

de culturas de forte traço local mesmo em um mundo globalizado. Desafie-os a identificar quais países 

são mais ou menos abertos ao capital estrangeiro e, como consequência, mais ou menos propensos à 

entrada de seus produtos e ideias.  

Neste bimestre, o intuito é pensar a hegemonia econômica, perante a qual o poderio militar 

tem uma função mais de suporte que de poder direto. Peça aos alunos que elaborem um texto sobre 

como as condições econômicas obrigam um cidadão a fazer determinadas escolhas ou a criar certos 
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laços de dependência. Selecione alguns trechos dessas produções e utilize as ideias deles para 

promover uma investigação sobre países estudados em diferentes bimestres. Ou seja, aquilo que 

mencionaram sobre a condição econômica do cidadão, como dependência financeira e endividamento, 

servirá para fazerem uma analogia com um país que passa ou passou por situação semelhante. Haverá, 

assim, um processo de aprendizagem em que se aborda a realidade próxima para, depois, refletir sobre 

os processos em nível macro. Por fim, discorra sobre as principais corporações da atualidade, o papel 

do mercado financeiro nos rumos dos países e as ideias mais difundidas pelos meios de comunicação, 

apenas para apontar alguns fenômenos mais representativos da globalização.  

Se, por um lado, vemos tendências concentradoras e monopolizantes em virtude da 

globalização, por outro, vemos o surgimento de novas potências, interagindo dialeticamente com os 

atores hegemônicos antes estabelecidos. Embora de maneira bastante incipiente, o contexto 

sugerido na habilidade EF09GE06, tende a mudanças e a novas relações internacionais; por exemplo, 

do Brasil com a China. Solicite aos alunos que identifiquem alguns traços da influência econômica  

e cultural do chamado mundo “oriental” no Brasil. 

Com a globalização e a interconexão de pessoas, objetos e informações, emergiu, no século 

XX, a consciência ambiental de que nossa relação não é somente com os espaços que diretamente 

manipulamos, mas com todo o sistema natural do planeta. Em um momento à parte, revise com os 

alunos as dinâmicas naturais estudadas, com mais detalhes no 6º e no 7º anos, para que se possa 

dimensionar os impactos ambientais globais e, depois, se preocupar com os esforços de regulação 

internacional e as questões éticas envolvidas. 

Mais uma vez, parta da realidade próxima para pensar tanto os impactos sofridos quanto os 

provocados. Os alunos podem fazer um inventário dos resíduos (sólidos, líquidos ou gasosos) que 

chegam mais facilmente a seus ambientes, atingindo-os pelo tato, pelo olfato, pela visão ou pela 

audição. É possível comparar essa lista com as características dos principais problemas ambientais 

globais, a fim de identificar os que mais ultrapassam os territórios locais. Assim como nos damos conta 

dos conflitos que podem ser gerados em escala local, passamos a imaginar as consequências de 

grandes emissões de poluentes em países vizinhos, por exemplo.   

Talvez seja mais fácil percebermos os impactos que sofremos do que aqueles que provocamos; 

portanto, vale a pena ter uma dimensão mais exata deste último dado. Há diversas maneiras de se 

calcular a pegada ecológica, a exemplo do teste presente no site Sua pegada ecológica (disponível em: 

<www.suapegadaecologica.com.br/>. Acesso em: 20 nov. 2018.), criado pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (Inpe). Seria interessante que cada aluno propusesse o teste a diferentes pessoas 

de seu círculo social e levasse os resultados para análise em sala de aula, resguardando o anonimato 

dos participantes. Além dos exercícios contidos no material didático para se pensar em maneiras de 

consumo mais conscientes, pode-se ampliar a atividade pedindo a eles que citem alguns dados que 

não aparecem no teste, mas que estão associados à pegada ecológica, como as práticas agrícolas de 

empresas alimentícias, a procedência dos minérios extraídos para a fabricação de um eletrodoméstico 

e a quantidade de terras necessárias para o volume de carne consumido. 

http://www.suapegadaecologica.com.br/


 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Isso permitiria, posteriormente, uma reflexão sobre questões conflituosas ligadas à liberdade e 

à responsabilidade no uso e na gestão dos recursos naturais. Para que os alunos tenham noção desses 

conflitos, sugira-lhes que realizem em casa uma pesquisa sobre a Amazônia, o efeito estufa, a poluição 

dos oceanos, entre outros assuntos. Em sala de aula, divida a turma em dois grandes grupos e promova 

rodadas de argumentação sobre os temas pesquisados. Por exemplo: enquanto um grupo defende que 

“somente o Brasil pode decidir o que fazer com a porção da Amazônia que se encontra em território 

brasileiro”, o outro precisa encontrar um contra-argumento, como “a Amazônia tem um papel 

fundamental no clima global, o que exige gestão internacional”, e assim consecutivamente. Quando um 

dos grupos ficar sem argumentos, continue a exposição a partir do ponto em que pararam. Esta também 

é uma oportunidade para ilustrar as diferentes vertentes intelectuais que trabalham a questão. 

 

4. Gestão da sala de aula 

Procuramos sugerir ações pedagógicas em que os alunos sejam protagonistas de seu 

aprendizado. O objetivo das atividades práticas é que aprendam enquanto as executam. Um exemplo 

que nos parece eficiente é propor atividades que possam ser realizadas em diferentes momentos do 

bimestre. Para tanto, frisamos a necessidade de você ter uma visão global do que é trabalhado nesse 

período letivo, uma vez que, ao fazê-lo, o processo de ensino e aprendizagem se torna significativo 

também para os alunos. 

Os objetos de conhecimento abordados no bimestre apenas reforçam o que foi aprendido 

anteriormente, já que o enfoque relacional com o mundo também é fundamental à geografia regional. 

Por esse motivo, vale investir na diversificação das práticas pedagógicas e realizar novas experiências. 

É provável que os alunos respondam bem à quebra de rotina no fim do ano, sem, no entanto, prescindir 

do rigor metodológico presente nas propostas. 

 

5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

Durante o ano letivo, inspiramo-nos nas competências e nas habilidades mencionadas na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) para elaborar as propostas de ensino, certos de que a apreensão 

dos conteúdos depende, em grande parte, da maneira como os abordamos. Neste bimestre, não seria 

diferente. Procuramos valorizar os conhecimentos prévios dos alunos e também o que eles ainda não 

descobriram como uma oportunidade para propor novos desafios. Além disso, incluímos nas 

atividades a autoavaliação, sem separar os momentos pedagógicos dos avaliativos, o que torna a 

experiência educativa mais interessante para o professor e para o aluno. 

Com relação às habilidades, exploramos, por vezes, formas de exercitá-las em um contexto 

mais próximo do dos alunos, para, em seguida, passarmos às interpretações e às análises dos demais 

objetos de estudo. Acreditamos que isso os auxiliará na passagem do Ensino Fundamental para o 

Médio, pois lhes será exigido desenvolver operações mais complexas de raciocínio geográfico, como 

estabelecer relações, tratar os fenômenos em sua complexidade e fazer análises mais extensas.  
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6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

• BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução de Marcus 
Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999. 

Conhecido como um dos sociólogos que melhor sintetizam a complexa realidade atual, 

Bauman mostra como se dá a dissociação dos poderes que determinam os espaços geográficos da 

responsabilidade sobre as consequências locais de suas ações. A tensão entre o local e o global 

também aparece em exemplos de homogeneização dos espaços sobre aqueles construídos pela 

relação histórica entre os povos e seus territórios. 

• GOUVERNEUR, Cédric. A globalização explicada pelos salmões. Le Monde Diplomatique, 
ed. 134, ago. 2018. Disponível em: <https://diplomatique.org.br/a-globalizacao-explicada-
pelos-salmoes/>. Acesso em: 20 nov. 2018. 

O artigo evidencia o assombroso avanço da aquicultura de salmões, atividade cujo monopólio e 

falta de regulamentação são uma mostra dos processos econômicos da globalização. Suas consequências 

se dão sobre alguns dos ecossistemas mais frágeis do mundo, com grande dificuldade de restituição. 

• FOER, Franklin. Como o futebol explica o mundo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. 

Esta obra serve tanto para mostrar fenômenos de resistência à uniformidade, levada a cabo 

pela globalização, quanto para propor uma janela particular ao mundo global. 

 

7. Projeto integrador 

Título: Daqui em diante 

Tema Projeções para os principais problemas ambientais globais 

Problema central 
enfrentado 

Meio ambiente 

Produto final Fórum de discussão on-line 

Justificativa 

Apesar de sua degradação ameaçar a existência da espécie humana, o meio ambiente nem 

sempre aparece entre as pautas mais relevantes de discussão do cidadão comum. Há escassez de 

debates também nos meios de comunicação. Em um mundo de informações velozes, características 

da globalização, a temática ambiental sai de cena por representar uma preocupação de longo prazo e, 

muitas vezes, por contrariar interesses econômicos. 

No entanto, é preciso que as novas gerações estejam preparadas para o futuro e reflitam a 

respeito, inclusive, para poder agir, construindo o mundo que desejam.  

https://diplomatique.org.br/a-globalizacao-explicada-pelos-salmoes/
https://diplomatique.org.br/a-globalizacao-explicada-pelos-salmoes/
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Neste projeto, propomos uma reflexão sobre a atualidade dos problemas ambientais e o 

desenvolvimento de competências de comunicação para abordar o assunto. 

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 cr iar 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. 

Objetivos 

• Compreender a atualidade dos principais problemas ambientais do mundo. 

• Elaborar projeções de médio e longo prazo acerca da questão ambiental. 

• Promover uma discussão pública, com o auxílio da tecnologia, sobre o meio ambiente. 
  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Geografia  

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. 

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. 

Diversidade ambiental  
e 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. 

Matemática 

Leitura, interpretação e 
representação de dados de 
pesquisa expressos em tabelas 
de dupla entrada, gráficos de 
colunas simples e agrupadas, 
gráficos de barras e de setores 
e gráficos pictóricos 

(EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais adequado  
(colunas, setores, linhas), com ou sem uso de planilhas eletrônicas,  
para apresentar um determinado conjunto de dados, destacando 
aspectos como as medidas de tendência central. 

Ciências 

Hereditariedade 

Ideias evolucionistas 

Preservação da 
biodiversidade 

(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a 
preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando 
os diferentes tipos de unidades (parques, reservas e florestas nacionais), 
as populações humanas e as atividades a eles relacionados. 

(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 
Inglesa 

Informações em ambientes 
virtuais 

(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais de informação e socialização, 
analisando a qualidade e a validade das informações veiculadas. 

Duração 

O projeto deve ser organizado para que sua duração não ultrapasse um bimestre.  

Material necessário 

Aplicativo ou software on-line para os fóruns de discussão. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Apresentação 

Monte uma apresentação com algumas cenas de alterações ambientais significativas. Procure 

mostrar como os impactos ambientais ameaçam a vida humana e animal. O objetivo não é impressionar 

os alunos, mas trabalhar com a ideia de causalidade das cenas apresentadas. Muitas pessoas não 

imaginam que certos problemas podem ocorrer, até que uma catástrofe se concretiza. Mas, na realidade, 
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boa parte dos problemas ambientais decorrentes da ação humana poderiam ser evitados, porque não 

se trata de acaso, mas de falta de planejamento, gestão e responsabilidade sobre o meio ambiente. 

Explique aos alunos que a tomada de consciência a respeito de um problema é o primeiro 

passo para uma futura intervenção, ao passo que ignorá-lo é o princípio de seu agravamento.  

Etapa 2 – Formação de grupos, pesquisa de temas e elaboração de relatório 

Nesta etapa, será necessário o auxílio do professor de Língua Inglesa. Explicite aos alunos o 

objetivo e as etapas do projeto, especialmente como será a montagem dos fóruns e a escolha dos 

temas de discussão. Organize a turma em pequenos grupos e proponha-lhes o primeiro desafio: listar 

os assuntos mais comentados e publicados na internet relativos a impactos ambientais globais. Por se 

referir à escala global, é interessante que a busca seja feita também por termos e expressões em inglês. 

Peça aos alunos que registrem todas as informações consideradas válidas, pois a definição 

dos futuros temas para os fóruns será baseada nesses relatórios de pesquisa. Esses assuntos podem 

ser pesquisados diretamente nas ferramentas de busca ou em notícias e vídeos. Porém, para  

aprofundar a pesquisa, incentive-os a utilizar ferramentas que lidem com dados mais complexos, 

como o Google Trends e o BuzzSumo (ver seção “Para saber mais”). Nesse momento, eles exercitarão 

a habilidade EF09MA21. 

Será preciso, além disso, que o professor de Língua Inglesa os acompanhe na exploração dos 

ambientes virtuais e os auxilie na tradução de termos, expressões, títulos de matérias etc. 

Etapa 3 – Apresentação dos relatórios e definição dos temas 

Esta apresentação não tem caráter de um trabalho formal, mas de compilação das informações, 

o que será útil para listar os temas que serão abordados no fórum. Também estamos preocupados com 

a repercussão que a questão ambiental tem na sociedade. É essencial que os alunos apresentem 

informações organizadas e claras ao restante da turma. Depois da obtenção dos tópicos mais relevantes, 

verifique se os grupos preferem determinado assunto e veja como essa distribuição pode ser ajustada. 

Ainda nesta etapa, converse com os alunos sobre controvérsias públicas que podem aparecer 

acerca dos temas, uma vez que é o conflito de ideias que faz as postagens de um fórum prosseguirem. 

Lembre-os de que deverão responder aos fóruns dos demais grupos com respeito e seriedade.  

Nesse momento você já deve ter definido (com a coordenação/direção da escola) se o fórum 

será aberto ao público em geral – permitindo que os alunos interajam com outros usuários da 

internet – ou se apenas os alunos envolvidos no projeto poderão acessá-lo. 

Etapa 4 – Elaboração dos textos introdutórios dos fóruns 

Os fóruns on-line quase sempre são iniciados com um texto introdutório, com uma exposição 

do problema e uma provocação. Duas diretrizes devem pautar essa introdução: a adequação científica 

e a comunicação com o público. 

Os alunos precisarão utilizar, exclusivamente, argumentos científicos. Após uma breve introdução 

sobre o problema, e com base nos dados obtidos em pesquisas, peça aos grupos que construam, com 
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a ajuda do professor de Matemática, um gráfico que mostre a tendência numérica do fenômeno que 

será discutido, projetando o que vai ocorrer daqui a 20, 50 ou 100 anos, por exemplo. 

Posteriormente, sugira aos alunos que pensem como seria o mundo, certas regiões ou 

determinados países se essas projeções se cumprissem. Não se trata do uso isolado da imaginação: 

eles precisarão discutir com você e com o professor de Ciências para explicitar esse cenário, por meio 

de texto, ilustrações, mapas ou outras representações gráficas. 

No caso da Geografia, o futuro será imaginado de acordo com as caraterísticas físico-naturais 

e o uso do solo; as pressões sobre os ambientes em cada país ou região e as consequências das  

atividades industriais e de geração de energia sobre os recursos naturais. Já o professor de Ciências 

ajudará os alunos a pensar sobre os impactos nas dinâmicas que permitem a vida, as alterações físico-

químicas do solo e da água etc. 

É importante que os alunos tomem alguns cuidados na hora de expor as informações. Apesar 

de toda a pesquisa, o texto precisa ser breve e objetivo. Para finalizar esta etapa, solicite aos grupos 

que apresentem problematizações ao leitor, como: “A população está disposta a pagar mais por 

produtos orgânicos que por produtos comuns e com agrotóxicos, já que estes contaminam solos e 

rios?”; “Você trocaria um carro movido a gasolina, que é um combustível com maior poder calorífico, 

por outro que usa energia limpa, mas deixa o veículo menos potente?”; “Em vista da quantidade de 

terras utilizadas para a pecuária, pode-se dizer que o consumo de carne prejudica o planeta inteiro?”. 

Essas questões são provocativas e geram debates, e trazê-las à tona é justamente a função do fórum. 

Etapa 5 – Planejamento para a construção dos fóruns 

Ajude os grupos a encontrar uma plataforma on-line adequada aos propósitos do fórum. O 

aplicativo precisa ser gratuito e, de preferência, funcionar tanto em smartphones quanto no computador. 

É necessário verificar também as condições de segurança e privacidade dos dados, bem como a possibilidade 

de inclusão de recursos multimídia, para a inserção do gráfico elaborado na etapa anterior, além de 

imagens, áudios e vídeos que contribuam para a discussão. Além disso, é preciso pensar no público 

participante do fórum, que pode contemplar, além dos alunos envolvidos no projeto, os de outras turmas, 

pessoas da comunidade, convidados dos professores ou do restante da equipe escolar, etc (de acordo 

com a definição da escola). De todo modo, deve ficar claro no convite que se trata de um debate popular 

e, portanto, os participantes não precisam esbanjar conhecimento sobre o tema. As regras podem ser 

definidas pelos professores responsáveis pelo projeto, sem excluir eventuais sugestões dos alunos. 

Após a definição da plataforma, dos convidados e das regras para a participação no fórum, 

peça aos alunos que publiquem o texto introdutório e comecem a mediação. 

Etapa 6 – Participação e mediação nos fóruns 

Além do cumprimento das regras estabelecidas, ressalte que os participantes devem respeitar, 

sobretudo, as diferenças e os saberes dos demais. Opiniões conflitantes certamente surgirão, até 

mesmo quando embasadas em argumentos científicos.  

Os mediadores devem utilizar uma comunicação clara e eficiente, dialogando com os participantes 

de maneira imparcial; por outro lado, podem inserir novas provocações com base na problemática 
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ambiental abordada naquele fórum. Caso o grupo perceba que as posições do seu fórum estão divergindo 

do objetivo do tópico – explorar o tema e pensar em soluções para ele –, caberá aos mediadores 

intervir, sem, contudo, inibir a espontaneidade dos participantes. Oriente os alunos a participarem dos 

fóruns de todos os grupos, garantindo que a atividade seja dinâmica e as discussões, frutíferas.  

Etapa 7 – Análise das reações do público 

As interações no fórum podem ser finalizadas por data, exaustão do assunto ou, até mesmo, 

dificuldade na obtenção de retornos. Peça aos grupos que levantem o número total de intervenções e 

identifiquem os perfis populacionais dos que mais interagiram. É possível verificar a relevância dos 

temas na sociedade de acordo com as participações em cada fórum.  

Pergunte aos alunos como foi essa experiência e o que aprenderam, tanto sobre os temas 

quanto sobre a comunicação com as pessoas. Procure evidenciar ações sociais em prol do meio 

ambiente obtidas pela promoção da comunicação e sugira links relacionados a questões ambientais. 

Esta atividade pode ser bastante enriquecedora, pois, além de abordar temas do bimestre, 

traz à tona questões que têm impacto direto na vida dos alunos e que eles nem sempre têm a 

oportunidade de debater. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

O foco do projeto não é o resultado em si, mas o desenvolvimento das etapas, as quais  

ultrapassam o conteúdo da disciplina. Cada uma delas traz algum tipo de aprendizagem: conhecer 

problemas ambientais, pesquisar os temas mais debatidos na internet, comunicar-se adequadamente 

em um fórum etc. Dessa forma, é possível avaliar o engajamento dos alunos e sua interatividade com 

os colegas, não para fins de conceito numérico, mas para verificar tanto as dificuldades individuais 

quanto as coletivas. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

XAVIER, Francielle Nunes et al. O despertar da consciência ecológica. Pedagogia em 

ação, v. 3, n. 2, p. 72-98, 2011. Disponível em: 

<http://periodicos.pucminas.br/index.php/pedagogiacao/article/view/5801/5579>. 

Acesso em: 20 nov. 2018. 

Neste artigo, procura-se compreender a educação ambiental como uma área do conhecimento 

que não está à parte das outras áreas da educação, nem da vida cotidiana dos educandos. 

BuzzSumo. Disponível em: <https://buzzsumo.com>. Acesso em: 20 nov. 2018. 

Essa ferramenta da internet identifica os links mais vistos, comentados e curtidos em redes 

sociais sobre os temas pesquisados. Há diversas opções de mecanismos de busca e os resultados são 

de fácil visualização. 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/pedagogiacao/article/view/5801/5579
https://buzzsumo.com/

