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PLANO DE AULA 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

 Compreender dinâmica da migração e os seus principais motivos; 

Objetivos Específicos: 

 Aprender a calcular saldo migratório; 

 Praticar leitura de tabela; 

 Construir gráfico. 

CONTEÚDO 

 Conceito de migração; 

 Diferença entre Emigração e Imigração; 

 Alguns motivos de migração: Migração sazonal; Refugiados; Mão-de-obra x população idosa; 

 Xenofobia. 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro, datashow, pincel, 05 (cinco) cartolinas, lápis de cor, fita adesiva e 05 (cinco) tabelas impressas. 

Vídeos sugeridos a serem escolhidos pelo professor para aplicação em uma das aulas: 

 Refugiados Sírios - Documentário SBT. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=iWmTb8cnATk>.  

 A Liga - Refugiados no Brasil - COMPLETO HD - 1080p. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Vto0UhZCbsE>.  

Tabela contendo dados do IBGE utilizada na atividade: 

  IBGE. Censo demográfico 2010: Resultados gerais da amostra. Disponível em: 

<ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Resultados_Gerais_da_Amostra/errata_

migracao.pdf>. 

METODOLOGIA 

1ª aula – Introduzir o assunto de migração para a turma de forma tradicional. Com auxílio do quadro o 

professor deverá resumir o assunto de migração e explicar para a turma todo o conteúdo, que terá foco nas 

migrações internas, principalmente no momento de aplicação da ativiadade. O professor deverá reforçar a 

explicação e tirar dúvidas nas demais aulas.  

2ª aula – Utilizar o datashow para passar o documentário “Refugiados Sírios” (SBT) em sala de aula. 

Este vídeo tem duração de 34 minutos, portanto acumulará todo o tempo de uma aula. 



3ª aula – Dividir a turma em 05 (cinco) grupos e sortear uma região administrativa pra cada um. Pedir 

para que analisem a tabela com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  (IBGE) sobre a 

migração brasileira (entregue pelo professor) e os valores referentes aos estados de sua região. Com os 

dados de emigração e imigração em mãos, os alunos deverão calcular o saldo migratório de 1995/2000 e 

de 2005/2010.  Na cartolina, todos os grupos serão orientados a construir um gráfico de sua região, 

contendo os dados de emigração, imigração e saldo migratório de cada estado de sua região, somente do 

período de 2005/2010. 

4ª aula – Com os gráficos prontos, promover uma conversa, onde cada grupo terá um momento de expor 

seu gráfico. O professor deverá ajudar o grupo nesta apresentação. Durante as apresentações, todos terão 

acesso a todos os dados podendo fazer uma análise e comparação da migração nas regiões brasileiras.  

AVALIAÇÃO 

 Participação em sala de aula com entrega e apresentação do gráfico; 

 Exercício avaliativo sobre o conteúdo e vídeo dado em sala de aula. 

REFERÊNCIAS 
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IBGE. Censo demográfico 2010: Resultados gerais da amostra. Disponível em: 

<ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Resultados_Gerais_da_Amostra/errata_migraca

o.pdf>. Acesso em 13/01/2017.  

SBT. Refugiados Sírios - Documentário SBT. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=iWmTb8cnATk>. Acesso em: 13/01/2017. 

ANEXOS 

Tabela 1 - Imigrantes e emigrantes, segundo as Unidades da Federação - 1995/2000 e 2005/2010 

 

 



 

Tabela 7 - Imigrantes, emigrantes e saldo migratório, segundo as Unidades da Federação - 

1995/2000 e 2005/2010 

 

 
 


