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Plano de Estudos – 9º anos 

Componente Curricular: Geografia 

Professor (a): Victor Machado Neto 

Turma (s): 91/92/93 

Trimestre: 1º trim/2022 

Conteúdos Nucleares Material Didático Atividades Avaliativas Peso Data de entrega - 
Formato 

 
- Simulado trimestral (conteúdos 
abordados em sala de aula, livro 
didático e atividades do turno 
inverso); 
- participação dos debates durantes 
as aulas; 
- Pontualidade e sincronização com 
o sinal sonoro da escola; 
- Assiduidade;  
- Entregar os trabalhos no prazo; 
- Fazer e corrigir os temas; 
- Usar linguagem formal; 
-Respeitar os colegas e funcionários 
da escola; 
- Ser proativo. 

 
- 9ºano, Geografia, 
1.ed.- FTD,2020. 
 - material extra 
disponível no MV 3.0; 
exercícios, tarefas. 
- participação em sala 
de aula. 
 

 
 
 
 
Avaliação formativa 

  
 
 
 
 1,0 

 
 
 
 
Durante as aulas do 
trimestre 

 
 
Capítulo 1- (p.8 até 27) 

- 9ºano, Geografia, 
1.ed.- FTD,2020. 
- Material com o roteiro 
disponível no MV 3.0. 

 
Atividades domiciliares 
(criação de uma canção 
abordando a Guerra 
Fria). 

 
 

2.0 

 
 

04/04/2022 
(segunda – feira) 

 

 
Capítulo 1 - Regionalização 
mundial, página 8; 
Capítulo 2 – O fenômeno da 
globalização, página 28; 
Capítulo 3 – Conflitos e desafios 
políticos na Europa, página 54; 
Capítulo 4 – Conflitos e desafios 
políticos na Ásia, página 84. 
  
 (Obs.: Caso algum dos conteúdos 
listados acima não possa ter sido 
desenvolvido em aula, será avisado 
em aula e retirado do conteúdo de 
estudos para a avaliação) 

 

 
- 9ºano, Geografia, 
1.ed.- FTD,2020; 
- Caderno de geografia. 

 
 

Prova por componente 
curricular – P1 

 
 
 
 4,0 

 
 
 

12 a 30/04/2022 
(3ª feira- 4º e 5º 

períodos) 

- Questões sociais debatidas em 
sala de aula (conteúdos a serem 
divulgados). 

   - 9ºano, Geografia, 
1.ed.- FTD,2020; 
- Caderno de geografia. 

Avaliação de Área das 
Humanas e suas 
Tecnologias – P2 

 
3,0 

 
9 a 13/05/2022 

(2º feira – 4º e 5º 
períodos) 

Todo conteúdo desenvolvido e 
estudado para a P1 e para a P2 

Livro didático e 
caderno 

Prova de Recuperação 7,0 23 a 30/05/2022 
(3º feira – 3º e 4º 

períodos) 
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Trabalhos em atraso não serão aceitos. 

Orientações gerais do professor(a) 

       A seleção de estudos neste trimestre estará disponível nas unidades 1,2, 3 e 4 do livro didático e tem como pontos 
principais a regionais mundial com suas formas de agrupamentos e distinção do mundo desenvolvido com o mundo 
subdesenvolvido.  
      O estudo da formação da globalização e suas facetas positivas e negativas. A participação cidadã no universo global e 
propagação do meio técnico-científico-informacional. 
      Os estudos dos conflitos e desafios dos governos da Europa e Ásia serão abordados e debatidos em sala de aula com 
discussões e narrativas. Abordagem das origens dos conflitos geopolíticos e estudos das relações internacionais. 
      Acompanhe sempre as postagens no Marista Virtual, pois ali estarão indicados vídeos e sites (se necessário) que podem 
ajudar a entender melhor o conteúdo, assim como estará ali o material para a realização de trabalhos.  
    
       É IMPORTANTE REALIZAR TODAS AS TAREFAS, ESTAR ATENTO EM AULA, REGISTRAR PEQUENAS ANOTAÇÕES DURANTE 
AS EXPLICAÇÕES DA PROFESSORA.  

 


