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II – Competências e respectivas habilidades e valores 

Qualificação:  Auxiliar de Informática para Internet 

 

 

Habilitação Profissional: Técnico em informática para Internet Integrado ao Ensino Médio 

Professor: Anderson Marioto 

 

 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

 

 

1. Competência: 
Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação e de produção de espaços 

físicos e as relações da vida humana com a paisagem, em seus desdobramentos políticos, culturais, 

econômicos e humanos. 

 

 

1. Habilidades: 

1.1. Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar. 

1.2. Ler as paisagens analisando e percebendo os sinais de sua formação/transformação pela ação de 

agentes sociais. 

1.3. Relacionar criticamente os espaços físicos ocupados com a condição social e qualidade de vida de seus 

ocupantes. 

 

 

1.Valores e Atitudes 

1.1. Sentimento de pertencimento em relação às comunidades das quais faz parte. 
 

 

 

. 



 

2. Competência:  

Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus 

contextos, segundo diferentes aspectos: natureza; função; organização; estrutura; condições de 

produção/recepção (ou seja, intenção, época, local, interlocutores participantes da criação e propagação de 

ideias e escolhas, tecnologias disponíveis etc.). 

 

 

2. Habilidades: 

2.1. Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar. 

2.2. Identificar as funções da linguagem e as marcas de variantes linguísticas, de registro ou de estilo. 

2.3. Situar as diversas produções da cultura em seus contextos culturais. 

 

2. Valores e Atitudes: 

2.1. Gosto pela pesquisa e apreço pelo conhecimento. 

2.2 Interesse em conhecer a realidade. 



 III– Plano Didático 
 
 

Conhecimentos Procedimentos Didáticos Cronograma 

Dia / Mês 

1. Eixo Temático: Introdução ao estudo da Geografia. 
1.1. Espaço, lugar, paisagem, natureza, cultura e técnica; 

1.2.Localização e representação - o local e o global; 

1.3.Mapas, gráficos, índices, taxas, orientação (latitude e 

longitude); 

1.4.Teledetecção: satélites a serviço da questão ambiental; 

1.5.O mapa como instrumento ideológico; 

1.6.A produção cartográfica sobre a questão ambiental. 

Aulas expositivas; pesquisa/estudo em grupo, análise 

de textos, análise de imagens, filmes, análise de 

músicas, pesquisa na Internet, manuseio do GPS e 

exercícios de fixação. 

 

04/02 - 06/03 

 

 

 

 

12/03 – 03/04 

2. Eixo Temático: A natureza, a técnica e o Homem. 
2.1.Os diferentes ecossistemas da terra e o homem; 

2.2.A relação do homem dentro da biodiversidade e da 

homodiversidade; 

2.3.Uma diversidade técnica para uma natureza diversa; 

2.4.A fisionomia da superfície terrestre: tempo geológico e 

histórico; dinâmica da litosfera e da superfície hídrica e da biosfera; 

2.5.As conquistas tecnológicas e a alteração do equilíbrio natural: a 

cultura humana e suas conquistas; técnicas, tecnologia e alteração 

da paisagem; 

2.6.A utilização dos recursos naturais e o delineamento e a estrutura 

da questão energética no 

Brasil. 

Aulas expositivas; pesquisa/estudo em grupo, análise 

de textos, análise de filmes, análise de músicas, 

pesquisa na Internet, manuseio e exercícios de fixação. 

Aula de campo visita ao parque Varvito, localizado no 

município de Itu. 

 

10/04 – 08/05 

 

 

 

 

 

 

 

15/05 – 26/06 

3. Eixo Temático: O Homem cria seu espaço. 

3.1.O espaço como resultado da oposição diversidade-padrão; 
3.2.O papel da técnica e do trabalho na criação do espaço; 

3.3.Divisão internacional do trabalho e da produção; 

3.4.O espaço geográfico produzido/apropriado; 

3.5.Fluxos, estradas, redes de comunicação; 

3.6.A contradição: humanização-desumanização; 

3.7.A Geografia e o "espaço virtual": Necessidades espaciais para 

implantação de data center (impacto da emanação de calor, 

sistemas de telecomunicações, entre outros). 
 

Aulas expositivas; análise de mapas de ecossistemas. 

Localização dos ecossistemas no plano mundial, 

nacional e regional, exercícios de fixação. Análise de 

textos e gráficos, e comparação de artigos com vídeos 

relativos a diferentes ecossistemas e visitas a campo. 

 

30/07 – 04/09 

 

 

 

 

 

11/09 - 25/09 

 

 

 



4. Ações em defesa do substrato natural e da qualidade de 

vida: 
4.1.A fisionomia da superfície terrestre; 

4.2.Os interesses econômicos e a degradação ambiental; 

4.3.Os problemas ambientais e sua origem; 

4.4.Grandes catástrofes ambientais, suas causas e consciência 

ambiental; 

4.5.Recursos naturais disponíveis; 

4.6.Conferências e acordos internacionais e a resistência política; 

4.7.A questão ambiental no Brasil. 
 

  

Aula expositiva; Estudo dirigido, exercícios de fixação 

análise de gráficos, mapas e tabelas, pesquisa, debates, 

exercícios de fixação, trabalhos em grupo e avaliação. 

 

 

 

 

 

 

01/10 – 30/10 

 

 

 

 

 

05/11 – 11/12 



IV – Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 

Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 

Avaliação 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 

Desempenho 

1. Compreender o desenvolvimento da 

sociedade como processo de ocupação e 

de produção de espaços físicos e as 

relações da vida humana com a 

paisagem, em seus desdobramentos 

políticos, culturais, econômicos e 

humanos. 

 

 

 

2.  Analisar, interpretar e aplicar os 

recursos expressivos das linguagens, 

relacionando textos com seus contextos, 

segundo diferentes aspectos: natureza; 

função; organização; estrutura; 

condições de produção/recepção (ou 

seja, intenção, época, local, 

interlocutores participantes da criação e 

propagação de ideias e escolhas, 

tecnologias disponíveis etc.) 

1.Uso correto das linguagens 

geográficas de forma clara e 

precisa; 

1.1. Domínio básico dos conceitos 

básicos em geografia 

 

 

 

 

 

2. Conceito de ecossistema 

reconhecendo as diferentes 

técnicas e modos de produção; 

2.1. Reconheça diferentes formas 

de espaço, suas desigualdades; 

2.2. Reconheça a importância do 

Homem na construção dos 

espaços. 

2.3.Relacionar conhecimentos de 

diferentes naturezas e áreas numa 

perspectiva interdisciplinar. 

1. Avaliações individuais 

e coletivas com consulta, 

questionários, conclusão 

pessoal, avaliações 

escritas, participação em 

aula e assiduidade; 

 

 

 

 

2. Resenhas, pesquisas e 

estudo em grupo, análise 

de diferentes espaços. 

Análises cartográficas; 

Relatórios de pesquisas 

estudo em grupo, mapas; 

 

 

 

 

 

 

1.Clareza nas ideias, 

argumentação consistente; 

1.1. Clareza, conceitos 

formulados corretamente; 

1.2. Definir e estabelecer 

critérios para diferenciar 

espaços; 

 

 

 

 

2.Clareza nas ideias, 

argumentação consistente; 

2.1. Definir e estabelecer 

critérios para diferenciar 

espaços; 

 

1.Síntese da proposta de 

solução do problema com: 

fontes consultadas, 

informações selecionadas, 

organizadas e em ordem 

de relevância, formação 

de conceitos e localização 

precisa em representações 

cartográficas; 

 

 

 
 

2.Clareza, sequência 

lógica, formação de 

conceitos e localização 

precisa em representações 

cartográficas; 

 

 



 

 

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 

 Livro Didático. 

 

 Sites especializados.  

 

 FAUSTO, B. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2002. 660 p. 

 

 SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo. 

Hucitec, 1996 

 

 SANTOS, Milton. Metamorfose do espaço habitado. São Paulo. Hucitec, 1988. 

 

 SANTOS, M. O espaço dividido: os dois circuitos da economia urbana dos países 

subdesenvolvidos - São Paulo : EDUSP, 2008. 433 p. 

 

 SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 

Rio de Janeiro: Record, 2004. 174 p. 

 

 SOUZA, M. J. L. O Território: sobre espaço e poder, autonomias e desenvolvimento (in) 

Geografia: conceitos e temas (org) Iná Elias de Castro, Paulo Cesar da Costa Gomes e 

Roberto Lobato Corrêa. Rio de Janeiro: Bertrand, 2005. 352 p. 

 

 FERNANDES, Bernardo M. Formação e territorialização. São Paulo, Hucitec, 1996.   

 

 PEREIRA, Diamantino, Santos, Douglas. Geografia, Ciência e Espaço, 2004. Atual 

Editora Ltda. 

 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 

          rendimento/dificuldade de aprendizagem) 

 

 Diante das competências/habilidades não atingidas pelo(a) aluno(a), serão propostas atividades 

(leitura e interpretação de texto, imagens e documentos; atividade em equipe) de recuperação 

contínua e paralela, adaptadas às dificuldades apresentadas. 

 A recuperação contínua estará inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de 

aula, e decorre de avaliações diagnósticas do desempenho do aluno, constituindo intervenções 

imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas. 
 

VII - Outras Observações / Informações: 

Aula de Campo ao Parque do Varvito programado para o segundo bimestre de 2015. Trabalho 

interdisciplinar envolvendo as disciplinas de Geografia, História e Biologia. 
 



VIII – Assinatura do Professor Data 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX –  Atividades e/ou Alterações necessárias: (Durante o semestre letivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

X– Parecer do coordenador de área 

O Plano de Trabalho Docente após as correções necessárias está alinhado a proposta pedagógica da 

Unidade Escolar e foi elaborado de acordo com o plano de curso. 

 

 

 

 

 
    

  Coordenação do Ensino Médio 

 

Assinatura:                                                                            Data: 
 
 

 


