
 

Colégio Estadual Tatuquara – Ensino Fundamental e Médio 
Professor: Msc. Ramon de Oliveira Bieco Braga 

Disciplina: Geografia Curso: Ensino Médio 

Ano Letivo: 2019 Carga Horária: 80 horas  

Ano: 1 Turmas: A, B e C (matutino) 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE 

 
1º Trimestre (14/02/2019 até 31/05/2019) 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

 

• Dimensão Econômica do espaço geográfico; 

• Dimensão Política do espaço geográfico; 

• Dimensão Cultural e Demográfica do espaço geográfico; 

• Dimensão Socioambiental do espaço geográfico; 
 

CONTEÚDOS BÁSICOS 

 

• As implicações espaciais do processo de mundialização; 

• A nova ordem mundial, os territórios supranacionais e o papel do Estado; 
 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

 

• 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; 

• As novas tecnologias e as suas aplicações na Cartografia; 

• O Sensoriamento Remoto e as suas aplicações sociais; 

• O processo técnico no levantamento aéreo de fotografias do relevo; 

• Estrutura das imagens de sensoriamento remoto; 

• O sistema de posicionamento global; 

• Os sistemas de informações geográficas e o geoprocessamento; 
 

OBJETIVOS 

 

• Compreender as categorias de análises geográficas espaço, paisagem, 
região, território, lugar, natureza e sociedade; 

• Espacializar os fenômenos físicos e não físicos conforme os produtos 
cartográficos mapa, planta e carta; 

 



ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

• Aulas expositivas dialogadas, com base na apresentação de slides e leituras 
de textos previamente definidos; 

• Interpretação de gráficos, tabelas e mapas temáticos presentes no livro 
didático e em sítios online previamente orientado pelo docente; 

• Estudos de casos com base em reportagens de revistas e jornais publicados 
on-line; 

• Tradução e interpretação, sob orientação do docente, da letra de músicas1 
nos idiomas inglês e/ou espanhol (a critério do/a discente); 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

• Entenda o processo da mundialização e suas repercussões nas diferentes 
escalas do espaço geográfico; 

• Compreenda as relações de poder em seus aspectos econômicos, políticos e 
culturais no mundo globalizado; 

• Compreenda o papel das novas potências e dos países emergentes na 
configuração do espaço geográfico mundializado; 

• Identifique os conflitos étnicos e religiosos existentes e a repercussão deles 
na configuração do espaço mundial; 

• Compreenda o papel das organizações supranacionais na resolução de 
conflitos, crises econômicas e suas contradições; 

• Compreenda a formação dos territórios supranacionais decorrente das 
relações culturais, econômicas e de poder na nova ordem mundial; 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E PESOS 

 
As avaliações ocorrerão seguidas da retomada de conteúdo e reavaliações 

concomitantes. 
 

• 1 Exercício de fixação (2,0 pontos) 

• 1 Pesquisa e/ou Seminário Temático (2,0 pontos) 

• 1 prova com questões dissertativas e/ou objetivas (6,0 pontos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Em conformidade com a Lei n. 11.769 que dispões sobre a obrigatoriedade do ensino de música na educação básica 
(BRASIL, 2008). 
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PLANO DE TRABALHO DOCENTE 

 
2º Trimestre (03/06/2019 até 27/09/2019) 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

 

• Dimensão Econômica do espaço geográfico; 

• Dimensão Política do espaço geográfico; 

• Dimensão Cultural e Demográfica do espaço geográfico; 

• Dimensão Socioambiental do espaço geográfico; 
 

CONTEÚDOS BÁSICOS 

 

• As implicações espaciais do processo de mundialização; 

• A nova ordem mundial, os territórios supranacionais e o papel do Estado; 

• As manifestações espaciais da diversidade cultural; 
 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

 

• A produção do espaço no capitalismo; 

• A formação do mundo capitalista; 

• O renascimento comercial e urbano; 

• As grandes navegações; 

• O desenvolvimento industrial e financeiro; 

• Características do sistema capitalista; 

• A dificuldade de classificar os países em desenvolvidos, emergentes e 
subdesenvolvidos; 

• A ocupação colonial africana2; 

• A DIT e a organização do espaço mundial; 

• A Primeira Revolução Industrial; 

• A Segunda Revolução Industrial; 

• A Terceira Revolução Industrial; 

• As condições de trabalho e os trabalhadores na Primeira e na Segunda 
Revolução Industrial; 

• O papel do comércio mundial; 

• A globalização e o comércio mundial; 

• A rede mundial de transportes; 

• Atividades ilegais e a globalização; 

• Grandes blocos comerciais; 

• Protecionismo agrícola e abertura comercial; 

• As nações e o nacionalismo no novo século; 

• A inserção do Brasil na economia mundial; 

• A ocupação do território brasileiro; 

• A industrialização e a integração do território; 

                                                      
2 Em conformidade com a Lei n. 11.645 sobre Educação das relações étnico-raciais e ensino de 
História e Cultura Afro brasileira e Africana (BRASIL, 2008). 



• Características regionais do Brasil; 

• A circulação de mercadorias e os transportes; 

• Os tipos de transportes: marítimo, hidroviário, ferroviário, rodoviário e aéreo; 
 

OBJETIVOS 

 

• Compreender as categorias de análises geográficas espaço, paisagem, 
região, território, lugar, natureza e sociedade; 

• Reconheça a dinâmica socioeconômica e a relação entre os países 
desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos; 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

• Aulas expositivas dialogadas, com base na apresentação de slides e leituras 
de textos previamente definidos; 

• Interpretação de gráficos, tabelas e mapas temáticos presentes no livro 
didático e em sítios online previamente orientado pelo docente; 

• Estudos de casos com base em reportagens de revistas e jornais publicados 
on-line; 

• Tradução e interpretação, sob orientação do docente, da letra de músicas3 
nos idiomas inglês e/ou espanhol (a critério do/a discente); 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

• Reconheça as influências das manifestações culturais dos diferentes grupos 
étnicos e sociais no processo de configuração do espaço geográfico; 

• Entenda o processo da mundialização e suas repercussões nas diferentes 
escalas do espaço geográfico; 

• Compreenda as relações de poder em seus aspectos econômicos, políticos e 
culturais no mundo globalizado; 

• Compreenda o papel das novas potências e dos países emergentes na 
configuração do espaço geográfico mundializado; 

• Identifique os conflitos étnicos e religiosos existentes e a repercussão deles 
na configuração do espaço mundial; 

• Compreenda a formação dos territórios supranacionais decorrente das 
relações culturais, econômicas e de poder na nova ordem mundial; 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E PESOS 

 
As avaliações ocorrerão seguidas da retomada de conteúdo e reavaliações 

concomitantes. 
 

• 1 Exercício de fixação (2,0 pontos) 

• 1 Pesquisa e/ou Seminário Temático (2,0 pontos) 

• 1 Prova com questões dissertativas e/ou objetivas (6,0 pontos) 
 
 
                                                      
3 Em conformidade com a Lei n. 11.769 que dispões sobre a obrigatoriedade do ensino de música na educação básica 
(BRASIL, 2008). 
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PLANO DE TRABALHO DOCENTE 

 
3º Trimestre (30/09/2019 até 18/12/2019) 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

 

• Dimensão Econômica do espaço geográfico; 

• Dimensão Política do espaço geográfico; 

• Dimensão Cultural e Demográfica do espaço geográfico; 

• Dimensão Socioambiental do espaço geográfico; 
 

CONTEÚDOS BÁSICOS 

 

• A distribuição espacial das atividades produtivas e a (re) organização do 
espaço geográfico; 

• A formação, localização, exploração e utilização dos recursos naturais; 
 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

 

• A dinâmica da natureza; 

• Estrutura geológica da Terra; 

• Eras geológicas; 

• Teoria da tectônica de placas; 

• Movimentos das placas tectônicas: transformantes, divergentes e 
convergentes; 

• Abalos sísmicos (terremotos e maremotos) e vulcanismo; 

• A estrutura geológica brasileira e a formação rochosa e mineral; 

• Agentes internos ou endógenos na formação do relevo; 

• Agentes externos ou exógenos na formação do relevo; 

• Formas do relevo; 

• Classificação do relevo brasileiro; 

• Processos de vertentes: erosão e movimentos de massa; 

• A ação humana no relevo; 

• Prevenção de riscos de deslizamentos em encostas; 

• Fatores de formação dos solos; 

• Tipos de intemperismos e fertilidade dos solos; 

• Ciclo hidrológico; 

• Bacias hidrológicas no mundo e no Brasil; 

• Visões distintas sobre a transposição do rio São Francisco; 

• Oceanos e mares; 

• Poluição das águas; 
 

OBJETIVOS 

 

• Compreender as categorias de análises geográficas espaço, paisagem, 
região, território, lugar, natureza e sociedade; 



• Relacionar a dinâmica física da crosta terrestre com a exploração dos 
recursos minerais; 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

• Aulas expositivas dialogadas, com base na apresentação de slides e leituras 
de textos previamente definidos; 

• Interpretação de gráficos, tabelas e mapas temáticos presentes no livro 
didático e em sítios online previamente orientado pelo docente; 

• Estudos de casos com base em reportagens de revistas e jornais publicados 
on-line; 

• Tradução e interpretação, sob orientação do docente, da letra de músicas4 
nos idiomas inglês e/ou espanhol (a critério do/a discente); 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

• Conheça e relacione a distribuição das atividades produtivas brasileiras e 
internacionais; 

• Entenda como a agropecuária atua na organização do espaço geográfico; 

• Analise o papel desempenhado pelo comércio, indústria e serviços na 
organização do espaço geográfico; 

• Conheça e localize as principais regiões que concentram e exploram os 
diferentes recursos naturais; 

• Entenda o processo de formação dos recursos naturais, e sua importância 
nas atividades produtivas; 

• Relacione a exploração dos recursos naturais e o uso de fontes de energia 
pela sociedade; 

• Identifique os problemas ambientais decorrentes da forma de exploração e do 
uso dos recursos naturais em diferentes escalas; 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E PESOS 

 
As avaliações ocorrerão seguidas da retomada de conteúdo e reavaliações 

concomitantes. 
 

• 1 Exercício de fixação (2,0 pontos) 

• 1 Pesquisa e/ou Seminário Temático (2,0 pontos) 

• 1 Prova com questões dissertativas e/ou objetivas (6,0 pontos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 Em conformidade com a Lei n. 11.769 que dispões sobre a obrigatoriedade do ensino de música na educação básica 
(BRASIL, 2008). 
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