Curso preparatório para ENEM e vestibular
Professor: Msc. Ramon de Oliveira Bieco Braga
Disciplina: Geografia
Curso: Tô Passada
Ano Letivo: 2018
Carga Horária: 10 horas
PLANO DE TRABALHO DOCENTE
ENCONTRO I
CONTEÚDOS – CARTOGRAFIA (09 de maio de 2018)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A representação do espaço geográfico;
Localização e orientação geográfica;
Coordenadas geográficas;
As coordenadas no globo e no planisfério;
Os movimentos da Terra e o Equinócio, Solstício, as quatro estações
climáticas, etc;
Diferentes formas de representação do espaço;
Informação e representação do espaço;
A importância da Cartografia;
Projeções cartográficas;
As diferentes escalas cartográficas;
Cartografia de base;
Cartografia Temática;
Construção e leitura de gráficos;
A ideologia dos mapas;

ATIVIDADES
•

•

Exercícios de fixação em sala de aula sobre cálculos de escala, distância
gráfica
e
distância
real.
Disponível
em:
https://ramonbieco.files.wordpress.com/2018/05/exercc3adcios-defixac3a7c3a3o-1-calculos-de-escala-distc3a2ncia-real-e-grc3a1fica.pdf
Exercícios de fixação das questões do ENEM e vestibulares, para ser feito
extraclasse.

SUGESTÕES DE VÍDEOS E LEITURAS
•
•
•
•
•

Vídeo
sobre
a
história
dos
mapas.
Disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=ARHogoT3WK8
Texto
sobre
Projeções
Cartográficas.
Disponível
em:
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaFisica/Cartografia/?pg=3
Texto
Fusos
horários.
Disponível
em:
http://www.ead.uepb.edu.br/ava/arquivos/cursos/geografia/leituras_cartografic
as/Le_Ca_A10_J_GR_270508.pdf
Texto
Coordenadas
UTM.
Disponível
em:
http://www.ead.uepb.edu.br/ava/arquivos/cursos/geografia/leituras_cartografic
as/Le_Ca_A09_J_GR_260508.pdf
Texto
sobre
Cartografia.
Disponível
em:
https://ramonbieco.wordpress.com/2013/02/17/cartografia/
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PLANO DE TRABALHO DOCENTE
ENCONTRO II
CONTEÚDOS – CLIMATOLOGIA E GEOMORFOLOGIA (16 de maio de 2018)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A teoria do ciclo geográfico ou o ciclo de Davis (juventude, maturidade e
selinidade);
Processos morfogênicos: endógenos e exógenos;
Distribuição das placas tectônicas;
A teoria da Deriva Continental de Alfred Wegener;
Discrepâncias conceituais entre terremoto e maremoto;
Tipos de abalos sísmicos: convergente, divergente e transformante;
Formação do planeta Terra;
Eras geológicas;
Noções básicas entre rochas magmáticas, sedimentares e ígneas;
Diferenças conceituais entre tempo e clima;
As camadas da atmosfera;
A relação entre temperatura, altitude e pressão;
Os tipos de nuvens: cirrus, stratus, cumulus e nimbus;
Os tipos de chuvas: orográficas, convectivas e frontais;
A teoria do Clima Urbano segundo Carlos Augusto Figueiredo Monteiro;
A chuva ácida e a corrosão de metais e contaminação de alimentos;
A inversão térmica e o efeito estufa, frente às ilhas de calor e frescor;
As contradições científicas do Aquecimento Global;

ATIVIDADE
•

Exercícios de fixação das questões do ENEM e vestibulares, para ser feito
extraclasse.

SUGESTÕES DE LEITURAS
•
•
•
•
•

Texto
sobre
Tipos
de
Chuvas.
Disponível
em:
https://ramonbieco.wordpress.com/2014/06/16/tipos-de-chuvas/
Texto
sobre
Equinócio
e
Solstício.
Disponível
em:
https://ramonbieco.wordpress.com/2013/07/20/estacoes-climaticas/
Texto
sobre
Atmosfera
Terrestre.
Disponível
em:
https://ramonbieco.wordpress.com/2013/03/23/atmosfera-terrestre/
Texto
sobre
Clima
Urbano.
Disponível
em:
https://ramonbieco.wordpress.com/2012/09/16/clima-urbano/
Texto
sobre
a
Formação
do
Planeta
Terra.
Disponível:
https://ramonbieco.wordpress.com/2013/03/14/formacao-do-planeta-terra/
Texto
sobre
Geomorfologia.
Disponível
em:
https://ramonbieco.wordpress.com/2013/08/17/geomorfologia-principios-da/
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PLANO DE TRABALHO DOCENTE
ENCONTRO III
CONTEÚDOS – GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO (23 de maio de 2018)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teoria do crescimento demográfico de Malthus;
Distribuição da população no mundo;
Indicadores demográficos: densidade demográfica; transição demográfica;
taxa de natalidade, fecundidade e mortalidade;
Movimentos migratórios nacionais e internacionais;
A urbanização em países desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos;
O crescimento urbano em países desenvolvidos, emergentes e
subdesenvolvidos;
Setores da atividade econômica;
O trabalho no Brasil e a atuação das mulheres no mercado de trabalho;
A segregação socioeconômica no espaço geográfico: leituras do IDH;

ATIVIDADE
•

Exercícios de fixação das questões do ENEM e vestibulares, para ser feito
extraclasse.

SUGESTÕES DE LEITURAS
•
•
•
•

Texto
sobre
Revolução
Industrial.
Disponível
em:
https://ramonbieco.wordpress.com/2012/09/30/revolucao-industrial/
Texto sobre países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes.
Disponível
em:
https://ramonbieco.wordpress.com/2012/09/18/qual-e-adiferenca-entre-paises-desenvolvidos-e-subdesenvolvidos/
Texto sobre a Divisão Internacional do Trabalho. Disponível em:
https://ramonbieco.wordpress.com/2013/02/17/divisao-internacional-dotrabalho-dit/
Texto
sobre
a
evolução
do
Capitalismo.
Disponível
em:
https://ramonbieco.wordpress.com/2013/02/26/evolucao-do-sistemacapitalista/
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ENCONTRO IV
CONTEÚDOS – GEOGRAFIA URBANA (06 de junho de 2018)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elementos geográficos e conceituais de Urbano, Cidade, Metrópole e
Município;
O surgimento das cidades e o processo de urbanização mundial;
A urbanização quantificada – taxa de crescimento da população urbana;
Noções de Paisagens Urbanas e Morfologia do Espaço Urbano;
Sistema Viário e Mobilidade Urbana sustentável;
Fontes Sustentáveis de Energia – Eólica, Solar e Hídrica;
Habitações urbanas sustentáveis;
Elementos acerca da Produção e Transformação do Espaço Urbano;
O Planejamento urbano de Curitiba: Macrocefalia Urbana e Região
Metropolitana;
O processo de urbanização no Brasil: hierarquia e rede urbana;
Desigualdades espaciais nas metrópoles;

ATIVIDADE
•

Exercícios de fixação das questões do ENEM e vestibulares, para ser feito
extraclasse.

SUGESTÕES DE LEITURAS
•
•
•

Texto
sobre
Planejamento
Urbano.
Disponível
https://ramonbieco.wordpress.com/2013/10/18/planejamento-urbano/
Texto
sobre
sustentabilidade
urbana.
Disponível
https://ramonbieco.wordpress.com/2013/10/18/cidades-sustentaveis/
Texto
sobre
Geografia
Urbana.
Disponível
https://ramonbieco.wordpress.com/2013/10/18/geografia-urbana/
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PLANO DE TRABALHO DOCENTE
ENCONTRO V
CONTEÚDOS – GEOGRAFIA AMBIENTAL E RURAL (13 de junho de 2018)
• Relação entre poluição ambiental e doenças humanas no sistema digestivo e
respiratório;
• Pobreza urbana e as políticas públicas voltadas à economia;
• A teoria do circuito superior e inferior (espaço dividido) de Milton Santos;
• A expansão das comunidades humanas pretéritas, frente a uso e ocupação dos
recursos naturais;
• A relação do poder, sob a perspectiva de Michael Foucault, frente à organização
das sociedades modernas;
• A teoria dos colapsos socioambientais de Jared Diamond, frente aos maias,
império romano, chineses e comunidades pretéritas;
• Os processos de desregramento socioambientais de Morin;
ATIVIDADE
•

Exercícios de fixação das questões do ENEM e vestibulares, para ser feito
extraclasse.

SUGESTÕES DE VÍDEOS E LEITURAS
•
•
•
•
•

Documentário
O
lixo
extraordinário.
Disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=61eudaWpWb8
Texto
sobre
Revolução
Industrial.
Disponível
em:
https://ramonbieco.wordpress.com/2012/09/30/revolucao-industrial/
Texto sobre impactos socioambientais das sociedades pretéritas e modernas.
Disponível
em:
https://ramonbieco.wordpress.com/2014/06/23/impactossocioambientais-de-sociedades-preteritas-e-modernas/
Texto
sobre
impactos
ambientais.
Disponível
em:
https://ramonbieco.wordpress.com/2014/11/11/impactos-ambientais-urbanos/
Texto
sobre
choque
das
civilizações.
Disponível
em:
https://ramonbieco.wordpress.com/2015/04/30/choque-das-civilizacoes/
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