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OBJETIVO GERAL
Desenvolver no aluno a capacidade de...
Perceber questões relacionadas aos aspectos sociais, políticos, históricos, econômicos e
ambientais precisam ser compreendidas de maneira a fazer com que o aluno esteja envolvido em toda
a sua realidade, buscando a formação de cidadãos críticos e questionadores. Insere-se neste âmbito a
compreensão do processo de construção do espaço geográfico como resultante da ação antrópica por
meio do trabalho social.
O estudo da Geografia permite ao educando desenvolver a analise crítica do espaço geográfico
onde vive por meio da construção do conhecimento direcionado as práticas que estimulem o exercício
da cidadania.
As aulas de Geografia terão como principal objetivo despertar nos alunos a curiosidade quanto
às características naturais e humanas dos continentes bem como as atuais transformações no espaço.
1. Competências:
Desenvolver estudos que definam o entendimento dos principais conceitos relacionados à
espacialidade e territorialidade bem como os conflitos ocorridos que marcaram a História humana.
Perceber os principais aspectos dispostos na globalização e o desenvolvimento nas relações da
sociedade no que diz respeito à comunicação, distância e tecnologia, dentre outros.
Avaliar as consequências ocorridas em função da globalização, os benefícios e malefícios.
Identificando o papel que desempenham os países centrais, periféricos e semiperiféricos no
mundo globalizado. Regionalização mundial através da criação de blocos econômicos.
Compreender o processo de construção do espaço geográfico no mundo contemporâneo
comparando os vários processos de formação econômica, geopolítica, social nas distintas regiões do
mundo.
2. Habilidades:
 Reconhecer os principais fenômenos e processos relacionados à dinâmica natural e à interferência
da sociedade humana na construção do espaço geográfico.
 Analisar o mundo contemporâneo, destacando a diversidade de povos de culturas e as questões
territoriais.
 Contextualizar as principais transformações ocorridas no cenário mundial desde a Segunda Grande
Guerra até a atual fase da globalização.
 Ampliação do conhecimento geográfico acerca das regiões, destacando as principais maneiras de
regionalizar o espaço geográfico mundial na atualidade.
 Perceber as diferentes paisagens naturais do continente.
 Entender que o continente americano é marcado por grandes diferenças, não somente étnicas, mas
também econômicas e sociais.
 Compreender o momento histórico que ainda produz reflexos na organização política e econômica do
continente americano.
 Pesquisar o nível de desenvolvimento do continente e paisagens naturais do continente.
 Discernir a diversidade do continente asiático, observando o meio natural e cultural.

 Perceber os níveis de desenvolvimento econômico da região, levando em consideração países O
Oriente Médio; O Sudeste da Ásia; Índia e China.
 Compreender o crescimento econômico e tecnológico asiático.
 Destacar o crescimento econômico da Índia, sem esquecer as desigualdades sociais.
 Perceber as diferentes paisagens naturais do continente.
 Entender que o continente africano é marcado por grandes diferenças, não somente étnicas, mas
também econômicas e sociais.
 Compreender o momento histórico que ainda produz reflexos na organização política e econômica do
continente africano.
 Pesquisar o nível de desenvolvimento do continente

Conteúdo
1º
A natureza, e seus fenômenos e a transformação do espaço natural.

X

O trabalho e a transformação da natureza e do espaço geográfico.

X

Espaço, poder e territórios nacionais.

X

O cenário geopolítico mundial: do bipolar ao multipolar.

X

Um mundo fragmentado, porém globalizado.

X

Como regionalizar o espaço geográfico mundial.

X

O mundo desenvolvido e o Mundo subdesenvolvido.

X

América Latina: regionalização e quadro natural.

X

O espaço agrário da América Latina.

X

Trimestre
2º

A urbanização e a economia da América Latina.

X

América Latina: influências externas e problemas de integração.

X

O continente africano: características naturais, culturais e regionalização.

X

As raízes do subdesenvolvimento africano.

X

A apropriação do espaço geográfica na África.

X

Indústria, urbanização e movimentos populacionais na África.

X

3º

Ásia: quadro natural, cultura e regionalização.

X

O Oriente Médio.

X

O Sudeste da Ásia.

X

Índia e China: gigantes emergentes.

X

