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OBJETIVO GERAL
Desenvolver no aluno a capacidade de ter conhecimentos claros e sucintos do Espaço
Geográfico em que vive. 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.
São conteúdos significativos desse ano:







Os espaços da globalização.
Consumo, meio ambiente e desigualdades no espaço mundial.
América desenvolvida.
Europa desenvolvida.
Países ex-socialistas da Europa e da Ásia.
Países desenvolvidos da bacia do pacífico e regiões polares.

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 conceitos a respeito do desenvolvimento do capitalismo e Sua evolução
tecnológica e a criação de espaços interligados pela globalização econômica.
Contextualizar a dinâmica desses espaços, especialmente no que diz respeito aos fluxos
internacionais de mercadorias, pessoas, informações e capitais.
Contextualizar as diferenças entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos e como estão inseridos
no processo de globalização.
Ampliação do conhecimento geográfico acerca do quadro natural da América desenvolvida.
Destacar o espaço geográfico dos Estados Unidos e do Canadá.



























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.
Ampliação do conhecimento geográfico acerca do quadro natural da Europa Desenvolvida.
Destacar o espaço geográfico da Europa Desenvolvida.
Perceber as diferentes paisagens naturais do continente.
Entender que o continente europeu é marcado por grandes diferenças, não somente étnicas, mas
também econômicas e sociais.
Compreender a grande variedade étnica, linguística e cultural.
Analisar a econômica do continente europeu.
Pesquisar o nível de desenvolvimento do continente.
Perceber as diferença na organização do espaço geográfico europeu.
Discernir a importância, da União Europeia.
Diferenciar o grau de consolidação da União Europeia, quando comparada a outros blocos
econômicos.
Questionar a divisão do mundo por sistemas econômicos e O fim da União Soviética e a nova
geopolítica da região.
Analisar a luta pela hegemonia mundial após o fim da Guerra Fria.
Compreender o momento histórico que ainda produz reflexos na organização política e econômica
mundial.
Perceber as diferentes paisagens naturais da bacia do pacifico.
Perceber os níveis de desenvolvimento econômico da região, levando e consideração países
desenvolvidos como é o caso do Japão.
Reconhecer os principais conceitos a respeito do desenvolvimento do Japão e Sua evolução
tecnológica e a criação de espaços interligados pela globalização econômica.
Contextualizar a dinâmica desses espaços, especialmente no que diz respeito aos fluxos
internacionais de mercadorias, pessoas, informações e capitais.
Entender a colonização da Oceania.
Pesquisar os pontos turísticos do continente e o nível de desenvolvimento do continente.
Perceber as diferentes paisagens naturais do continente.
Analisar os efeitos e danos causados as regiões polares

Conteúdo
1º
A revolução tecnológica e os espaços da globalização.

X

A dinâmica dos espaços da globalização.

X

Fluxos populacionais: o caso das migrações internacionais.

X

O capitalismo e a sociedade de consumo.

X

Meio ambiente e problemática ecológica.

X

Globalização, desenvolvimento e subdesenvolvimento.

X

O quadro natural da América desenvolvida.

X

Trimestre
2º

Estados Unidos: superpotência mundial.

X

O espaço geográfico norte-americano.

X

Canadá; sociedade multicultural e potencia econômica.

X

O quadro natural da Europa.

X

Questões políticas, ideológicas e populacionais na Europa desenvolvida.

X

A organização do espaço geográfico europeu.

X

A União Europeia.

X

3º

Rússia: o retorno da potência mundial

X

A bacia do pacifico: aspectos naturais.

X

Japão: gigante do Oriente.

X

Austrália e Nova Zelândia.

X

As regiões polares.

X

