
TURMA: 3º ano Matutino - 20201.3.75.1D PERÍODO: 2020.2
CURSO: Eletrônica Integrado CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA (Hora-relógio): 67
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA AULAS MINISTRADAS ANTES DA PANDEMIA (Aulas): 0
PROFESSOR(A): LUCIANO SCHAEFER PEREIRA CARGA HORÁRIA NAS ANP'S (h/a): 40

TÓPICO UNIDADE/(SEMESTRE) AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICOS 
- PEDAGÓGICOS

INSTRUMENTO DE 
AVALIAÇÃO PERÍODO

ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/PONTUAÇ

ÂO

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/PON

TUAÇÃO
CARGA - 

HORÁRIA (h/a)

1

3° bimestre / 2° semestre

1 Regionalização brasileira

Entender a evolução do espaço 
brasileiro e suas desiguladades 
regionais/ Identificar a gênese e 

evolução da divisão político-
administrativa, através de 

conceitos, métodos e realidades/ 
Conhecer a proposta das regiões 

geoeconômicas e suas 
características

Atividades assincronas: 
Apostilas, slides e vídeos-

aulas sobre o tema.
Atividade síncrona: (1h 

resolução de exercícios e 
tira-dúvidas web).

Formulário de 
exercícios ou 
questionário; 
discussão de 

tópicos em fórum, 
elaboração de 

vídeos, podcasts

- - 8

2 3° bimestre / 2° semestre 2 Regionalização brasileira

Identificar as principais 
características das 5 regiões 

político-administrativas do IBGE 
e as 3 regiões geoeconômicas 

de Geiger (1969)

Atividades assincronas: 
animações/vídeos, filmes, 

podcasts.
Atividade síncrona: (1h 

resolução de exercícios e 
tira-dúvidas web).

Formulário de 
exercícios ou 
questionário; 

podcasts, 
infográficos, mapas 

mentais

100 pontos - 8

3 3° bimestre / 2° semestre 3 Balança comercial brasileira

Compreender os principais 
conceitos que envolvem uma 

balança comercial: saldo, déficit 
e superávit/ Anaisar a evolução 
do saldo da balnça nos últimos 
n60 anos/ Identificar os atuais 

grandes parceiros comerciais do 
Brasil e os produtos da pauta da 
balança/ Recuperar o 3° bimestre 

através de uma avaliação 
individual na forma de uma lista 

de exercícios

Atividades assincronas: 
Apostilas, slides e vídeos-

aulas sobre o tema.
Atividade síncrona: (1h 

resolução de exercícios e 
tira-dúvidas web).

Atividades de 
interpretação 

textual em grupo; 
podcasts, 
infográficos

- 100 pontos 8

4 4° bimestre / 2° semestre 4 Da União Soviética à Rússia

Conhecer a evolução histórica da 
União Soviética desde o período 

medieval e entender como se 
deu sua ascenção enquanto 
potência; Analisar o papel da 

União Soviética antes e depois 
da 2ª Guerra, assim como seu 

colapso nos anos e seu papel no 
mundo hoje.

Atividades assincronas: 
Apostilas, slides e vídeos-

aulas sobre o tema.
Atividade síncrona: (1h 

resolução de exercícios e 
tira-dúvidas web).

Formulário de 
exercícios ou 
questionário

100 pontos - 8

5 4° bimestre / 2° semestre 5 Índia

Analisar os aspectos físicos da 
Índia; Compreender o modelo de 
desenvolvimento e identificar os 

desafios da Índia e suas 
desigualdades sociais; 

/Recuperar o 4° bimestre através 
de uma avaliação individual na 
forma de uma lista de exercícios

Atividades assincronas: 
Atividades assincronas: 

animações/vídeos, filmes, 
podcasts.

Atividade síncrona: (1h 
resolução de exercícios e 

tira-dúvidas web).

Elaboração de texto 
sobre a temática; 

discussão de 
tópicos em fórum, 

elaboração de 
vídeos

100 pontos - 8

*Planejamento de 1 semestre Total de horas-aula 40

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no
Ambiente Virtual de Aprendizagem

Pontos

BIM3 =P1 + P2
                    2

BIM4 = P3 + P4
                2

100


