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5ª SÉRIE
1º BIMESTRE
Geografia
Unidade Temática

Objetos de conhecimento/conteúdos

O sujeito e seu lugar
no mundo

Identidade sociocultural
● Diferentes povos formadores de Goiás
● Características da ocupação do território
goiano
● Diferenças étnico-raciais e étnico-culturais
brasileiras
● Formação e dinâmica populacional de Goiás e
suas influências culturais

Formas
de
representação
e
pensamento espacial

Fenômenos naturais e sociais representados de
diferentes maneiras
● Interpretação e letramento Cartográfico
● Cartografia social e mapa mental

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento
(EAJAGE0401) Reconhecer e valorizar seu próprio saber sobre o meio natural e social
e suas normas de convivência em cada espaço.
(EAJAGE0402) Identificar elementos estruturadores da formação sociocultural do
espaço vivido valorizando os aspectos regionais.
(EAJAGE0403) Compreender as diferenças étnico-raciais e étnico-culturais brasileiras.
(EAJAGE0501) Reconhecer as modificações nas paisagens de acordo com as
diferentes dinâmicas sociais nos diversos contextos históricos.
(EAJAGE0502) Analisar as formações dos espaços geográficos em Goiás a partir a
ocupação
humana.
(EAJAGE0404) Compreender as características dos fluxos migratórios internos nos
últimos séculos e a dinâmica populacional no estado de Goiás.
(EAJAGE0405) Analisar os fluxos migratórios nacionais e regionais e suas influências
na formação da sociedade goiana
(EAJAGE0512) Compreender a sistematização de informações contidas nos mapas.
(EAJAGE0513) Trabalhar diferentes aspectos e maneiras de se utilizar os mapas,
gráficos e outras representações cartográficas.
(EAJAGE0514) Produzir e apresentar mapas cartográficos, racionados ao seu
cotidiano.

2º BIMESTRE
Geografia
Unidade Temática

Natureza, ambiente e
qualidade de vida

Formas
de
representação
e
pensamento espacial
2

Objetos de conhecimento/conteúdos
Atividades humanas e dinâmica climática
● Conceituação e tipos de Clima
● Dinâmica atmosférica
● Modificações climáticas e suas consequências
para a sociedade e para a natureza
● Caracterização dos principais fenômenos
naturais locais
● Componentes físico-naturais do Cerrado
Fenômenos naturais e sociais representados de
diferentes maneiras
● Interpretação e letramento Cartográfico

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento
(EAJAGE0517) Analisar e problematizar as causas e consequências das práticas
humanas na dinâmica climática em diferentes níveis de escala.
(EAJAGE0518) Identificar fenômenos naturais que influenciam no cotidiano e suas
contribuições par a formação do Cerrado goiano.
(EAJAGE0519) Entender o processo formativo dos componentes físico-naturais do
Cerrado
(EAJAGE0512) Compreender a sistematização de informações contidas nos mapas.
(EAJAGE0513) Trabalhar diferentes aspectos e maneiras de se utilizar os mapas,
gráficos e outras representações cartográficas.
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● Cartografia social e mapa mental

(EAJAGE0514) Produzir e apresentar mapas cartográficos, racionados ao seu
cotidiano.

3º BIMESTRE
Geografia
Unidade Temática

Mundo do trabalho

Formas
de
representação
e
pensamento espacial

Objetos de conhecimento/conteúdos
Transformação das paisagens naturais e
antrópicas
● Tipos de trabalho e as modificações nas
paisagens naturais
● Impactos dos processos de industrialização
na relação homem-natureza
● Industrialização e urbanização
● Trabalho e inovação tecnológica
● Setores da atividade econômica
● Tipos de trabalho nos setores de atividade
econômica

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento
(EAJAGE0504) Entender a influência dos processos produtivos em diferentes
momentos históricos na modificação das paisagens locais e nas dinâmicas naturais.
(EAJAGE0505) Identificar impactos causados pelo uso e apropriação do espaço
natural em larga escala.
(EAJAGE0506) Entender a influência dos processos produtivos em diferentes
momentos históricos na modificação das paisagens locais e nas dinâmicas naturais.
(EAJAGE0507) Identificar impactos causados pelo uso e apropriação do espaço
natural em larga escala.
(EAJAGE0508) Conhecer as especificidades das formações urbanas a partir a do
processo de industrialização.
(EAJAGE0509) Identificar os setores de atividades econômicas.

Fenômenos naturais e sociais representados de
diferentes maneiras
● Interpretação e letramento Cartográfico
● Cartografia social e mapa mental

(EAJAGE0512) Compreender a sistematização de informações contidas nos mapas;
(EAJAGE0513) Trabalhar diferentes aspectos e maneiras de se utilizar os mapas,
gráficos e outras representações cartográficas;
(EAJAGE0514) Produzir e apresentar mapas cartográficos, racionados ao seu
cotidiano.

4º BIMESTRE
Geografia

3

Unidade Temática

Objetos de conhecimento/conteúdos

Formas
de
representação
do
pensamento espacial

Fenômenos naturais e sociais representados de
diferentes maneiras
• Interpretação e letramento cartográfico
• Cartografia social e mapa mental

Natureza, ambiente e
qualidade de vida

Biodiversidade e ciclo hidrológico
• Características e classificação dos diferentes
recursos hídricos

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento
(EAJAGE0512) Compreender a sistematização de informações contidas nos mapas.
(EAJAGE0513) Trabalhar diferentes aspectos e maneiras de se utilizar os mapas,
gráficos e outras representações cartográficas.
(EAJAGE0514) Produzir e apresentar mapas cartográficos, racionados ao seu
cotidiano
(EAJAGE0515) Correlacionar a expansão econômica com a exploração desmedida de
recursos hídricos em diferentes escalas.
(EAJAGE0516) Identificar os impactos ambientais ao longo da ocupação e exploração
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• Tipos de usos dos recursos hídricos
• Impactos urbanos e rurais gerados a partir da
exploração dos recursos hídricos

dos recursos hídricos nos espaços urbano e rural.

6ª SÉRIE
1º BIMESTRE
Geografia
Unidade Temática

Objetos de conhecimento/conteúdos

Formas
de
representação
do
pensamento espacial

Fenômenos naturais e sociais representados de
diferentes maneiras
• Interpretação e letramento cartográfico;
• Cartografia social e mapa mental

Natureza, ambiente e
qualidade de vida

Biodiversidade e ciclo hidrológico
• Características e classificação dos diferentes
recursos hídricos
• Tipos de usos dos recursos hídricos
• Impactos urbanos e rurais gerados a partir da
exploração dos recursos hídricos

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento
(EAJAGE0512) Compreender a sistematização de informações contidas nos mapas.
(EAJAGE0513) Trabalhar diferentes aspectos e maneiras de se utilizar os mapas,
gráficos e outras representações cartográficas.
(EAJAGE0514) Produzir e apresentar mapas cartográficos, racionados ao seu
cotidiano.

(EAJAGE0516) Identificar os impactos ambientais ao longo da ocupação e exploração
dos recursos hídricos nos espaços urbano e rural.

2º BIMESTRE
Geografia
Unidade Temática

O sujeito e seu lugar
no mundo

4

Objetos de conhecimento/conteúdos
Ideias e concepções sobre a formação territorial
do Brasil
• Diferentes territorialidades e relações com o
espaço cotidiano
• Lutas sociais contemporâneas urbanas e
rurais

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento
(EAJAGE0601) Analisar as diferentes territorialidades nacionais a partir da
contextualização no cotidiano.
(EAJAGE0602) Analisar as lutas sociais contemporâneas urbanas e rurais.
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3º BIMESTRE
Geografia
Unidade Temática

Mundo do trabalho

Formas
de
representação
do
pensamento espacial

Objetos de conhecimento/conteúdos
Produção,
circulação
e
consumo
de
mercadorias
• Conceito de trabalho e modelos de produção
• Estruturações sociais e suas relações de
consumo de mercadorias
Mapas temáticos do BrasiL
• Letramento cartográfico
• Espacialização de informações e dados

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento
(EAJAGE0606) Compreender as diferentes divisões do trabalho desde a as primeiras
normatizações sociais no Mercantilismo até o atual modelo capitalista.
(EAJAGE0609) Interpretar diferentes mapas temáticos do Brasil, de Goiás e locais.
(EAJAGE0611) Analisar aspectos econômicos, dinâmicas populacionais
territorialidades especifica a partir das diferentes representações cartografias.

e

4º BIMESTRE
Geografia
Unidade Temática
Escalas e Conexões

Escalas e Conexões

Objetos de conhecimento/conteúdos
Formação territorial do Brasil
• Caracterização das diferentes divisões
político-administrativas nacionais e locais
• Reforma agrária e lutas por habitação no meio
urbano
Características da população brasileira
• Formação étnica da população brasileira
• Espacialização da população brasileira no país
• Indicadores sociais brasileiros
• Letramento cartográfico

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento
EAJAGE0603) Compreender os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas
que influenciaram na divisão territorial nacional, com ênfase em Goiás.
(EAJAGE0604) Entender questões vinculadas ao direito territorial do cidadão.
(EAJAGE0605) Analisar a distribuição espacial da população brasileira, considerando
os indicadores socioeconômicos e os aspectos étnico-culturais nas regiões brasileiras
e em Goiás.
(EAJAGE0611) Analisar aspectos econômicos, dinâmicas populacionais e
territorialidades especificas a partir das diferentes representações cartografias.

7ª SÉRIE
1º BIMESTRE
Geografia
Unidade Temática
Mundo do trabalho
5

Objetos de conhecimento/conteúdos
Desigualdade social e trabalho
•
Características
dos
processos
de
industrialização

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento
(EAJAGE0607) Compreender a relação entre desenvolvimento industrial e
desenvolvimento social.
(EAJAGE0608) Entender as modificações espaciais a partir do processo de
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•
Consequências
industrialização

socioambientais

da

industrialização e suas consequências sociais.

Formas
de
representação
e
pensamento espacial

Mapas temáticos do Brasil
• Letramento cartográfico
• Espacialização de informações e dados
• Confecção de mapas temáticos

(EAJAGE0609) Interpretar diferentes mapas temáticos do Brasil, de Goiás e locais.
(EAJAGE0610) Entender o processo de construção e elaboração dos mapas
temáticos.
(EAJAGE0611) Analisar aspectos econômicos, dinâmicas populacionais e
territorialidades especificas a partir das diferentes representações cartografias.

Natureza, ambiente e
qualidade de vida

Biodiversidade brasileira
• Caracterização dos componentes físiconaturais
dos
domínios
morfoclimáticos
brasileiros
• Especificidades do domínio morfoclimático do
Cerrado
• Caracterização das diferentes unidades de
conservação no Brasil

(EAJAGE0612) Compreender diferentes aspectos e componentes físico-naturais dos
domínios morfoclimáticos brasileiros, especialmente o Cerrado.
(EAJAGE0613) Entender o papel de preservação e manutenção ambiental das
diferentes unidades de conservação.

2º BIMESTRE
Geografia
Unidade Temática
O sujeito e seu lugar
no mundo

O sujeito e seu lugar
no mundo
Conexões e escalas
6

Objetos de conhecimento/conteúdos
Distribuição
da
população
mundial
e
deslocamentos populacionais
• Tipos de migração
• Consequências dos processos migratórios nas
dinâmicas de formação espacial
• Espacialização e fixação humana no globo
Diversidade e dinâmica da população mundial e
local
• Causas e consequências dos fluxos
migratórios internos e externos em Goiás e no
Brasil
• Políticas de migração nos países americanos
Corporações e organismos internacionais e do

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento

(EAJAGE0703) Entender a estruturação e distribuição populacional em diferentes
escalas a partir dos diferentes tipos de migração.

(EAJAGE0704) Correlacionar os diferentes tipos de migração e a formação espacial,
social e cultural do local de vivência.
(EAJAGE0705) Analisar as contribuições do migrante nas estruturas socioculturais
brasileiras.
(EAJAGE0706) Identificar as políticas nacionais e internacionais que norteiam dos
movimentos migratórios.
(EAJAGE0707) Compreender conceitos vinculados a territorialidades político-
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Brasil na ordem econômica mundial
• Conceituação de nação, nacionalidade, país,
Estado e outros
• Regionalizações mundiais e seus aspectos
formativos
• Principais conflitos na América e África
• Políticas intervencionistas dos países
desenvolvidos

administrativas.
(EAJAGE0709) Entender os principais conflitos territoriais na América e África, suas
motivações e consequências.
(EAJAGE0710) Identificar o papel das principais nações e países desenvolvidos nas
políticas locais dos demais países, principalmente no Brasil.

3º BIMESTRE
Geografia
Unidade Temática

O mundo do trabalho

O mundo do trabalho

7

Objetos de conhecimento/conteúdos
Os diferentes contextos e os meios técnico e
tecnológico na produção
• Meios de produção e introdução das
tecnologias nos processos industriais em
diferentes níveis
• As novas tecnologias e a produção industrial
na globalização excludente
Transformações do espaço na sociedade
urbano industrial na América latina
• Ciclo da água e sua importância para
sociedade rural e principalmente a urbana
• Reservas e exploração dos recursos hídricos
na América Latina

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento
(EAJAGE0711) Analisar a inserção das tecnologias nos processos e meios de
produção industriais na perspectiva da Globalização excludente.
(EAJAGE0712) Compreender as diferentes formas de industrialização e a economia
do Brasil no contexto global.
(EAJAGE0713) Compreender qual o papel da água na sociedade moderna e como ela
está presente no cotidiano.
(EAJAGE0714) Identificar atividades que mais modificaram as paisagens latino
americanas nos últimos tempos.
(EAJAGE0715) Entender a dinâmica das energias usadas no cotidiano desde o
processo de geração até o fornecimento, especificamente na América Latina.
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4º BIMESTRE
Geografia
Unidade Temática
Formas
e
representação
do
pensamento espacial

Objetos de conhecimento/conteúdos
Cartografia: anamorfose, croquis e mapas
temáticos da América e da África
• Tipos de representação cartográficas
• Principais representações cartográficas da
América e da África

Natureza e qualidade
de vida

Identidade e interculturalidades dos Estados
Unidos da América, América espanhola e
portuguesa, e África
• Características das colonizações americanas
• Antártida no cenário mundial

Natureza e qualidade
de vida

Diversidade ambiental e as transformações nas
paisagens na América latina
• Agentes formadores e transformadores das
paisagens latinas e africanas

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento
(EAJAGE0716) Interpretar e relacionar diferentes representações cartográficas do
continente africano e americano.
(EAJAGE0717) Localizar e identificar aspectos físicos e sociais em mapas temáticos
da América e da África.
(EAJAGE0718) Compreender o continente americano e africano e as
interculturalidades originadas pelo processo histórico de ocupação continentais.
(EAJAGE0719) Entender a relação da Antártida com a América do Sul e sua
importância como local de pesquisas cientificas.
(EAJAGE0720) Identificar as consequências das mudanças ambientais,
principalmente climáticas na dinâmica das zonas polares.
(EAJAGE0721) Caracterizar os aspectos físico-naturais da América Latina e da África
e os processos formativos das paisagens.
(EAJAGE0722) Analisar os recursos naturais e sua importância para estruturação
econômica na América Latina.

8ª SÉRIE
1º BIMESTRE
Geografia
Unidade Temática
Natureza e qualidade
de vida

O mundo do trabalho

8

Objetos de conhecimento/conteúdos
Transformações do espaço na sociedade
urbano industrial na América latina
• Ciclo da água e sua importância para
sociedade rural e principalmente a urbana
• Reservas e exploração dos recursos hídricos
na América Latina
Cadeias industriais e inovação no uso dos
recursos naturais e matérias-primas
• Conceito de cadeia produtiva e suas
características

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento
(EAJAGE0713) Compreender qual o papel da água na sociedade moderna e como ela
está presente no cotidiano.
(EAJAGE0714) Identificar atividades que mais modificaram as paisagens latino
americanas nos últimos tempos.
(EAJAGE0715) Entender a dinâmica das energias usadas no cotidiano desde o
processo de geração até o fornecimento, especificamente na América Latina.
(EAJAGE0818) Analisar os níveis da produção de alimentos no contexto do
agronegócio e suas consequências socioambientais.
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• Agronegócio e agricultura familiar e suas
consequências socioambientais
Natureza e qualidade
de vida

Identidade e interculturalidades dos Estados
Unidos da América, América espanhola e
portuguesa, e África
• Características das colonizações americanas
• Antártida no cenário mundial

Natureza e qualidade
de vida

Diversidade ambiental e as transformações nas
paisagens na América latina
• Agentes formadores e transformadores das
paisagens latinas e africanas

(EAJAGE0718) Compreender o continente americano e africano e as
interculturalidades originadas pelo processo histórico de ocupação continentais.
(EAJAGE0719) Entender a relação da Antártida com a América do Sul e sua
importância como local de pesquisas cientificas.
(EAJAGE0720) Identificar as consequências das mudanças ambientais,
principalmente climáticas na dinâmica das zonas polares.
(EAJAGE0721) Caracterizar os aspectos físico-naturais da América Latina e da África
e os processos formativos das paisagens.
(EAJAGE0722) Analisar os recursos naturais e sua importância para estruturação
econômica na América Latina.
(EAJAGE0801) Compreender a Globalização e seus aspectos como agentes
colaboradores nas diferentes divisões mundiais no século XX.

2º BIMESTRE
Geografia
Unidade Temática

Conexões e Escalas

O sujeito e seu lugar
no mundo

O sujeito e seu lugar
no mundo
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Objetos de conhecimento/conteúdos
A divisão do mundo em Ocidente e Oriente
• Classificação “Oriente e Ocidente”
• Aspectos organizacionais dos países
classificados como Orientais e Ocidentais
• Conflitos fronteiriços e seus desdobramentos
A hegemonia europeia na economia, na política
e na cultura
• Características da Globalização
• Mundos Unipolar, Bipolar e Multipolar
Corporações e organismos internacionais
• Caracterização dos blocos econômicos
mundiais
• ONU e outras organizações mundiais e suas
atribuições

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento
(EAJAGE0810) Identificar aspectos organizacionais na diferenciação conceitual de
Oriente e Ocidente e dos conflitos fronteiriços e seus desdobramentos.
(EAJAGE0811) Contextualizar historicamente a formação da denominação Oriente e
Ocidente.
(EAJAGE0812) Compreender o papel da Europa na divisão mundial entre países
Orientais e Ocidentais.
(EAJAGE0802) Identificar as características das espacialidades e territorialidades do
mundo nos pós Segunda Guerra Mundial e o papel da Europa.
(EAJAGE0803) Analisar as características dos principais blocos e grupos econômicos
mundiais na atualidade.
(EAJAGE0804) Entender o papel de grandes organizações e corporações mundiais na
dinâmica organizacional dos países.
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Natureza, ambiente e
qualidade de vida

Diversidade ambiental e as transformações nas
paisagens Europa, na Ásia e na Oceania
• Características dos Domínios Morfoclimáticos
da Europa, Ásia e Oceania
• Uso e apropriação dos recursos naturais e
desenvolvimento econômico e tecnológico da
Europa, Ásia e Oceania

(EAJAGE0821) Identificar e correlacionar as características e apropriações dos
domínios morfoclimáticos da Europa, da Ásia e da Oceania e do Brasil.
(EAJAGE0822) Analisar o desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico com
as características dos componentes físico-naturais e suas potencialidades como
recurso natural.

3º BIMESTRE
Geografia
Unidade Temática
Conexões e Escalas

O sujeito e seu lugar
no mundo

10

Objetos de conhecimento/conteúdos
Intercâmbios históricos e culturais entre Europa,
Ásia e Oceania
• Dinâmicas organizacionais de limites e
fronteiras
• A natureza e as inter-relações socioculturais
As manifestações culturais na formação
populacional
• Principais manifestações da cultura tradicional
da Europa, Ásia e Oceania e sua relação com o
Brasil
• Aspectos culturais dos países ricos e seus
meios de expansão

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento
(EAJAGE0813) Compreender as demarcações de limites e fronteiras na Europa, Ásia
e Oceania segundo os diferentes momentos históricos e características naturais.
(EAJAGE0814) Correlacionar a formação sociocultural e econômicos com os aspectos
naturais.
(EAJAGE0805) Correlacionar as diferentes manifestações das culturas regionais na
Europa, Ásia e Oceania no mundo com a paisagem.
(EAJAGE0806) Identificar a relação entre expansão cultural e o desenvolvimento
econômico dos principais povos relacionando sua influência no Brasil.
(EAJAGE0807) Compreender a importância das culturas regionais diante da
ampliação e massificação cultural de países ricos.
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4º BIMESTRE
Geografia
Unidade Temática

11

Objetos de conhecimento/conteúdos

O mundo do trabalho

Transformações do espaço na sociedade
urbano-industrial
•
Processos
de
industrialização
e
transformações nas sociedades e nos espaços

Formas
de
representação
e
pensamento espacial

Diferentes
representações
para
analisar
informações geográficas
• Meios de representação e espacialização de
dados e informações da Europa, Ásia e Oceania

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento
(EAJAGE0815) Analisar os impactos socioeconômicos e ambientais da
industrialização na produção e na circulação de produtos e culturas na Europa, Ásia e
Oceania.
(EAJAGE0816) Correlacionar os meios de produção utilizados na Europa, Ásia e
Oceania com os modelos efetivados no Brasil e em Goiás.
(EAJAGE0819) Especializar cartograficamente informações geográficas acerca da
diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais.
(EAJAGE0820) Compreender aspectos sociais e naturais da Europa, Ásia e Oceania
representados em diferentes cartografias.

