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Competências gerais X Competências do componente



DIFERENÇAS V2 X V3 - Geografia

V3 – Referência ao Pensamento espacial, raciocínio 

geográfico, conceitos e princípios geográficos e a 

linguagem cartográfica. 

V2 – Referência à temas geográficos, lugar de vivência e

impactos ambientais. O mapa é um objeto imagético como outros

igualmente importantes.



DIFERENÇAS ENTRE V3 E V2- CONTEÚDOS

• V3: HÁ UM SALTO COGNITIVO NO DOMÍNIO DE CONEXÕES E ESCALAS PARA A ANÁLISE DE 

PADRÕES PRÁTICAS ESPACIAIS. É POR ISSO QUE O ESTUDO DO BRASIL NÃO ESTÁ APENAS 

NO 7O ANO, ASSIM COMO O ESTUDO DAS DIVERSAS REGIÕES DO MUNDO SÃO

REFERENCIADAS NA ANÁLISE SOCIOESPACIAL E ARRANJOS ESPACIAIS EM DIFERENTES TEMPOS 

E LUGARES. MANTÉM AS DIVISÕES: PAÍSES DIVIDIDOS EM CONTINENTES (AMÉRICA E ÁFRICA –

8O ANO; EUROPA, ÁSIA E OCEANIA – 9O ANO)

• V2: MANTÉM O LUGAR DE VIVÊNCIA COMO TEMA PRINCIPAL DESCREVENDO E 

RECONHECENDO OS PAÍSES DIVIDIDOS EM CONTINENTES (AMÉRICA E ÁFRICA – 8O ANO; 

EUROPA, ÁSIA E OCEANIA – 9O ANO). O FOCO CENTRAL É A CULTURA, AS CARACTERÍSTICAS 

AMBIENTAIS E A GEOPOLÍTICA BUSCANDO COMPREENDER AS SINGULARIDADES, ESTABELECER 

DIFERENÇAS ENTRE AS DIVERSAS REGIÕES DO SISTEMA MUNDIAL.



DIFERENÇAS V2 X V3 – unidades temáticas

V3 – Unidades temáticas comuns que estruturam a proposta

verticalmente, do 1o ao 9o ano: o sujeito e seu lugar no mundo,

conexões e escalas, mundo do trabalho, formas de representações

e pensamento espacial, natureza, ambiente e qualidade de vida.

. Os temas integradores oriundos da 2a versão foram diluídos no

decorrer da proposta.

. Há preocupação em integrar com outros componentes das Ciências

Humanas (história) e de outras as áreas de conhecimento (Ciências da

natureza)

V2 – Foi organizada com base em temas integradores: economia,

educação financeira e sustentabilidade; cultura indígena e africana;

culturas digitais, direitos humanos e cidadania; educação

ambiental.
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Unidades Temáticas Principais Categorias e Conceitos Situação Geográfica

O sujeito e seu lugar no mundo Identidade, pertencimento, 

alteridade, cultura e lugar, vida na

cidade e no campo

Espaço vivido

Conexões e escalas Local, regional, mundial, nação, 

Estado-nação, território, região e 

configuração geohistórica

Redes e interações espaciais. 

Mundo do trabalho Indústria, agricultura, mão de obra, 

condições de trabalho e tecnologia

Meio técnico-científico e 

informacional

Formas de Representações e 

pensamento espacial

Mapas topográficos e temáticos, 

escalas e coordenadas

geográficas/cartográficas

Espaço representado e concebido

Natureza, ambiente e qualidade de 

vida

Dinâmica Físico Natural, Sistema 

Terra, geoecologia, domínios

morfodinâmicos, biomas e 

ecossistemas.

Sistema Terra 



DIFERENÇAS V2 X V3
Revisão das habilidades (objetivos de aprendizagem) : 

Critérios:

Na V3, as habilidades contêm : 

. Um verbo que define o processo cognitivo ; 

. Um objeto (conteúdo) 

. Modificadores que explicitam contexto, nível de complexidade,

desempenho aceitável ou maior especificação da

aprendizagem esperada. 



DIFERENÇAS V2 X V3 - Geografia
Número de habilidades (objetivos de aprendizagem)

Variação no número de habilidades/objetivos de 
aprendizagem 

ANO V2 V3
Variação

N %

1º 5 18 13 260

2º 6 18 12 200

3º 7 20 13 185,7

4º 5 18 13 260

5º 8 20 12 150

6º 10 25 15 150

7º 10 23 13 130

8º 10 28 18 180

9º 10 30 20 200

TOTAL 71 200 129 181,7



Por que ampliamos o número de habilidades?

. Apesar da relevância dos temas propostos na 2a versão, em grande
parte incorporados na atual versão, foi preciso incorporar elementos
fundamentais da educação geográfica: o aprendizado de conceitos,
raciocínio espacial e linguagem cartográfica. Estes elementos fazem
parte da geografia escolar brasileira e das principais experiências
curriculares no contexto internacional.

. Foi necessário acrescentar muitas habilidades de cartografia que
contribuem para o raciocínio geográfico, assim como a análise de
práticas socioespaciais, articulações escalares e padrões espaciais.

Buscou-se a integração com outras áreas do conhecimento (Ciências
da natureza, por exemplo), acrescentando-se 17 novas habilidades.



PERGUNTAS
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Qual a ponte entre as competências gerais e as habilidades específicas dos componentes?

•As habilidades de identificar e analisar, tanto em geografia quanto em história, abrangem em torno de 50% de todas as 
habilidades. É possível só com identificar e analisar favorecer o desenvolvimento de todas as unidades temáticas e as 
dimensões do desenvolvimento humano?

•Nos anos finais do ensino fundamental o estudo da Geografia se concentra no espaço mundial e há conteúdos (objetos de 
conhecimento) que poderiam estar diluídos em outras temáticas, por exemplo: (EF08GE24)analisar as principais características 
produtivas dos países latino-americanos. Evidenciar esse conteúdo (objeto de conhecimento) na habilidade é garantir para que 
ele seja contemplado?

•Como poderíamos construir documentos que realmente favorecessem as práticas docentes?
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A BNCC nos passa a impressão de ser cronológica. Isso se confirma? Se sim, quando a Geografia propuser
interdisciplinaridade com História, devemos observar o bimestre letivo em que cada assunto será tratado.

No 9º ano, a BNCC fala de "identificar Domínios Morfoclimáticos da Europa, Ásia e Oceania". Ocorre que o conceito de
Domínio Morfoclimático diz respeito a uma classificação brasileira, apenas, proposta pelo professor Aziz Ab'Saber. Como
cumprir essa habilidade? Devemos entender "Domínios Morfoclimáticos" como "Biomas", nesse caso?

Não há nenhuma habilidade que trate especificamente do Oriente Médio. Espera-se que suas questões sejam
contempladas nas habilidades sobre a Ásia?

Como devem ser abordados os princípios do raciocínio geográfico nos livros didáticos de Geografia?

Uma das alterações que o edital agora consolidado (17/07) trouxe foi o destaque à dimensão afetiva. Gostaria que os
professores comentassem quais competências e habilidades específicas de Geografia podem auxiliar nessa abordagem e
de que forma.

Eis o trecho do edital consolidado, constante no Anexo III:

“2.1.3 Coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica

d. Contribuir para a apreensão das relações que se estabelecem entre os conhecimentos propostos e suas
funções socioculturais, considerando a dimensão afetiva dos indivíduos.”



DIFERENÇAS V2 X V3
4. Um balanço das alterações nas habilidades da V2 

ANO
V2 . Número 

de habilidades

Mantidas no ano Transferidas para 
outros anos

Excluidas  
V3 - Número de 

habilidadesSem 
alteração 

Com 
alteração 

sem 
alteração 

com 
alteração 

1º 12 12

2º 11 14

3º 12 14

4º 11 15

5º 12 16

6º 10 17

7º 10 17

8º 11 17

9º 10 17

TOTAL 99 139

Vamos atualizar  – a FCAV vai elaborar para todos os componentes 


