
REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR RME- 2018

Formação para 
Professores de 

Geografia 

04 de julho de 2018
Manhã e Tarde



Pauta

 Acolhida

 1º Momento: Apresentação BNCC (UCS)

 Intervalo: 20 minutos 

 2º Momento:

- Socialização dos movimentos pedagógicos 
desencadeados pela Smed até o momento

- Apresentação dos estudos BNCC / Referenciais RME

- Chamamento para contribuições da rede



Março Início do processo a nível nacional
Dia D / BNCC com Coordenadores Pedagógicos da RME
Proposta de trabalho com os professores (leitura e textos introdutórios)

Abril Análise dos documentos da CONAE e PME
Estudos internos nas escolas

Maio    Realização dos Conselhos de Classe nas escolas
   Formação da Comissão Integrada de Implementação da BNCC

Junho I Encontro da Comissão Integrada de Implementação da BNCC por componentes curriculares
Formação de Coordenadores Pedagógicos da RME sobre as 10 Competências Gerais da BNCC
Formação Reestruturação Curricular para professores da RME

Julho    Formação Reestruturação Curricular com professores da RME
   Formação de Coordenadores Pedagógicos (Bases Epistemológicas e Pressupostos Pedagógicos da 
BNCC e dos Referenciais)
   II Encontro da Comissão Integrada de Implementação da BNCC (Bases Epistemológicas e 
Pressupostos Pedagógicos da BNCC e dos Referenciais)
   Disponibilização on-line do documento preliminar para contribuições até 14.09.2018

BNCC  -  Cronograma de estudos



 
CONEXÃO 

Um fenômeno geográfico nunca acontece 
isoladamente, mas sempre em interação com outros 
fenômenos próximos ou distantes.

ANALOGIA
um fenômenos geográfico é comparável a outros. A 
Identificação das semelhanças entre fenômenos 
geográficos é o início da compreensão da unidade 
terrestre. 

DISTRIBUIÇÃO 
Exprime como os objetos se repartem pelo espaço.

 DIFERENCIAÇÃO
 É a variação dos fenômenos de interesse da 
geografia pela superfície terrestre (por exemplo, o 
clima), resultando na diferença entre as áreas.

ORDEM  
Ordem ou arranjo espacial é o principio geográfico 
de maior complexidade. Refere-se ao modo de 
estruturação do espaço de acordo com as regras da 
própria sociedade  que o produziu.

EXTENSÃO  
Espaço finito e contínuo delimitado pela ocorrência 
do fenômeno geográfico.

LOCALIZAÇÃO 
Posição particular de um objeto, na superfície 
terrestre. A localização pode ser absoluta (definida 
por um sistema de coordenadas geográficas) ou 
relativa (expressa por meio de relações espaciais 
topológicas ou interações espaciais).

PRINCÍPIOS DO RACIOCÍNIO GEOGRÁFICO



            
A BNCC está organizada com base nos principais  

conceitos da Geografia contemporânea, diferenciados 
por níveis de complexidade. 

ESPAÇO

TERRITÓRIO LUGAR  REGIÃO     NATUREZA     PAISAGEM

BNCC e a Geografia



     Conceito de ESPAÇO é inseparável do conceito de TEMPO

TEMPO COMO CONSTRUÇÃO SOCIAL

BNCC e a Geografia



Competências  específicas de Geografia 
para o Ensino Fundamental 

1. Utilizar os conhecimentos geográficos para 
entender a interação sociedade/ natureza e 
exercitar o interesse e o espírito de 
investigação e de resolução de problemas.



Competências  específicas de Geografia 
para o Ensino Fundamental 

2. Estabelecer conexões entre diferentes 
temas do conhecimento geográfico, 
reconhecendo a importância dos objetos 
técnicos para a compreensão das formas 
como os seres humanos fazem uso dos 
recursos da natureza ao longo da história.



Competências  específicas de Geografia 
para o Ensino Fundamental 

3. Desenvolver autonomia e senso 
crítico para compreensão e aplicação do 
raciocínio geográfico na análise da 
ocupação humana e produção do espaço, 
envolvendo os princípios de analogia, 
conexão, diferenciação, distribuição, 
extensão, localização e ordem.



Competências  específicas de Geografia 
para o Ensino Fundamental 

4. Desenvolver o pensamento espacial, 
fazendo uso das linguagens cartográficas 
e iconográficas, de diferentes gêneros 
textuais e das geotecnologias para a 
resolução de problemas que envolvam 
informações geográficas.



Competências  específicas de Geografia 
para o Ensino Fundamental 

5. Desenvolver e utilizar processos, práticas e 
procedimentos de investigação para compreender 
o mundo natural, social, econômico, político e 
o meio técnico-científico e informacional, 
avaliar ações e propor perguntas e soluções 
(inclusive tecnológicas), para questões que 
requerem conhecimentos científicos da Geografia.



Competências  específicas de Geografia 
para o Ensino Fundamental 

6. Construir argumentos com base em 
informações geográficas, debater e defender 
ideias e pontos de vista que respeitem e 
promovam a consciência socioambiental e 
respeito à biodiversidade e ao outro, sem 
preconceitos de qualquer natureza.



Competências  específicas de Geografia 
para o Ensino Fundamental 

7. Agir pessoal e coletivamente com 
respeito, autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, 
propondo ações sobre as questões 
socioambientais, com base em princípios 
éticos, democráticos, sustentáveis e 
solidários.



 Unidades temáticas 
do 1º ao 9º ano 

O sujeito e o seu lugar no mundo

Conexões e escalas

Mundo do Trabalho

Formas de representação e pensamento espacial

Natureza, ambientes e qualidade de vida



BNCC e a Geografia



BNCC e a Geografia

Referenciais da RME de Caxias do Sul

 7 Competências específicas de Geografia

7 Competências específicas de Ciências Humanas

10 Competências Gerais da Educação Básica



/media/mmsantos/NED/2018/Apresentacao BNCC _GEOGRAFIA.odp

Geografia

HABILIDADES As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que 
devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos 
escolares. Para tanto, elas são descritas de acordo com uma 
determinada estrutura, conforme ilustrado no exemplo a 
seguir, de Geografia (EF06GE07).

Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do surgimento das cidades.

Verbo(s) que explicita(m) 
o(s) processo(s)  

cognitivo(s) 
envolvido(s) na habilidade.

Complemento do(s) verbo(s), que explicita o(s) objeto(s) 
de conhecimento mobilizado(s) na habilidade.

Modificadores do(s) verbo(s) 
ou do complemento do(s) 
verbo(s), que explicitam o 
Contexto e/ou uma maior

especificação da
aprendizagem esperada.



LEGENDA:

Preto: Texto da BNCC na íntegra

Vermelho: Texto dos Referenciais da Educação da RME 
de Caxias do Sul já contemplados na BNCC

Azul: Texto dos Referenciais da Educação da RME de 
Caxias do Sul não contemplados na BNCC

Verde: Texto sugerido pela SMED

Geografia



BNCC e a Geografia – 6º ano

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

HABILIDADES

O sujeito e 
seu lugar 
no mundo

Identidade 
sociocultural

(EF06GE01) Comparar modificações das 
paisagens nos lugares de vivência e os usos 
desses lugares em diferentes tempos.

Comparar as diferenças da paisagem ao longo 
do tempo .

Sugestão:
Justificativa:

Sugestão:
Justificativa:

Sugestão:
Justificativa:



BNCC e a Geografia – 6º ano
UNIDADES 

TEMÁTICAS
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
HABILIDADES

Mundo do 
trabalho

 
Transformação 
das paisagens 
naturais e 
antrópica

 (EF06GE06) Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho 
humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização.

• Identificar e compreender os problemas ambientais gerados pela ação do homem no 
espaço geográfico (erosão, queimada, uso inadequado de fertilizantes,...)  

•Reconhecer e compreender a relação de trabalho no mundo contemporâneo 

•Reconhecer e caracterizar tipos de comércio (interno e externo) 

•Compreender a terceirização como uma atividade do mundo contemporâneo.

Sugestão:
Justificativa:

Sugestão:
Justificativa:

Sugestão:
Justificativa:



BNCC e a Geografia – 6º ano

UNIDADES 
TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Conexões 
e escala

Características da 
população brasileira

 (EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população 
brasileira, considerando a diversidade étnico-cultural 
(indígena, africana, europeia e asiática), assim como 
aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras.

Características da 
morfologia do 

território  brasileiro

 
•Identificar, localizar, reconhecer, representar e compreender 
os aspectos morfológicos do território brasileiro (clima, 
relevo, vegetação e hidrografia)  

Sugestão:
Justificativa:

Sugestão:
Justificativa:

Sugestão:
Justificativa:



➔ Cada escola poderá fazer as contribuições que considerar pertinentes, 
referentes aos objetos de conhecimento, às unidades temáticas e às 
habilidades de cada ano, utilizando as linhas em destaque (cor cinza).

➔ As contribuições dependerão das discussões realizadas em cada escola.

➔ Só serão aceitas as contribuições que apresentarem o texto na íntegra, 
digitado no espaço próprio, seguido da justificativa para a contribuição.

➔ Os documentos serão disponibilizados na capa do Portal da Educação.

➔ Após o preenchimento, o conjunto dos documentos deverá ser enviado, 
por um dos coordenadores pedagógicos da escola, para o e-mail 
smedpedagogico@caxias.rs.gov.br, até o dia 14 de setembro de 2018.

Orientações para o 
Preenchimento / Contribuições

mailto:smedpedagogico@caxias.rs.gov.br
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