Planejamento Semestral – 1º ano – 2017
(Disciplina: Geografia – P1 à P4)

P1 (16/03)

P2(19/04)

Conteúdos

Objetivos do 1º Bimestre

. Paisagem natural e paisagem
modificada.
. Os espaços.
. Os elementos naturais e culturais.
. Paisagens de Campo Grande.

• Saber representar a paisagem natural e modificada;
• Saber caracterizar os aspectos da paisagem natural e da modificada;
• Valorizar a paisagem natural;
• Apreciar a paisagem natural;
• Apreciar o ambiente escolar enquanto espaço de construção do conhecimento e
formação da cidadania;
• Respeitar os diferentes espaços, suas dimensões e seus demais elementos;
• Conscientizar-se sobre a importância de cada paisagem geográfica;
• Trabalhar a preservação das paisagens geográficas por meio de desenhos;
• Reconhecer a si próprio nos diferentes espaços de vivência;
• Relacionar gravuras de diversas situações vivenciadas aos seus respectivos espaços;
• Valorizar os espaços de vivência;
• Identificar os usos e as especificidades das plantas, dos animais e dos espaços;
• Compreender a importância dos animais, das plantas e dos espaços.

. A pessoa e seus espaços de
vivência.
. Animais e plantas nos espaços.

Conteúdos

P3(18/05)

P4 (22/06)

. Espaços diferentes no mesmo
tempo.
. A casa.
. A escola.
. O trabalho.
. As cidades e suas diversidades.
. Meios de transporte dos espaços.
. Trânsito nos espaços.
. Meios de comunicação dos
espaços.
. Mesmo espaço ao longo do tempo.

Objetivos do 2º Bimestre
• Identificar os elementos que caracterizam os diferentes espaços;
• Apreciar os diferentes espaços que fazem parte de seu cotidiano;
• Distinguir um espaço geográfico do outro pelas diferenças que apresentam quanto
aos elementos que o compõem;
• Respeitar e preservar os espaços geográficos e seus elementos;
• Identificar utilidades e importância de uma casa;
• Valorizar a moradia;
• Analisar a localização da escola a partir dos pontos de referência;
• Ser consciente da importância de se ter uma moradia;
• Compreender a importância da escola na formação do indivíduo;

Continuação dos Objetivos do 2º Bimestre:
• Valorizar a localização de uma escola;
• Expressar conhecimentos sobre a escola;
• Desfrutar dos conhecimentos adquiridos;
• Reconhecer profissionais que trabalham para possibilitar o bom funcionamento de serviços em geral;
• Valorizar os tipos de trabalho desenvolvidos pelos profissionais;
• Conscientizar-se da importância de buscar seus direitos, participando ativamente das atividades sociais e contribuindo para a construção da
democracia.
• Reconhecer os aspectos que caracterizam um espaço geográfico;
• Classificar os espaços da cidade;
• Registrar dados sobre a cidade, explicando a ideia que compõe uma cidade;
• Identificar os diferentes tipos de meios de transporte;
• Distinguir os meios de transporte;
• Valorizar o meio de transporte e sua função;
• Reconhecer os espaços de tráfego, procurando respeitá-los;
• Perceber diferentes espaços de tráfego, apreciando as maneiras utilizadas para esses espaços;
• Identificar os sinais de trânsito;
• Reconhecer a necessidade do tráfego para o bom funcionamento da cidade;
• Valorizar os meios de comunicação;
• Compreender a utilidade e importância dos meios de comunicação, registrando os tipos de meio de comunicação;
• Analisar as influências do tempo na transformação dos espaços;
• Valorizar a importância do tempo na organização de vida das pessoas;
• Identificar as mudanças ocorridas na sociedade no decorrer do tempo;
• Respeitar as transformações do espaço ao longo do tempo.

