
 

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: 3 Turmas: A (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 

 

• O sistema político e econômico neoliberal internacional; 

• O papel do Estado como um organismo a subsidiar o planejamento e 
ordenamento territorial; 

• A intervenção da ONU nos territórios neoliberais; 

• Geografia do poder mundial; 

• A ordem bipolar da Guerra Fria; 

• A corrida armamentista durante a Guerra Fria; 

• A nova ordem mundial; 

• Países de primeiro, segundo e terceiro mundo; 

• Países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes; 

• Doutrina Monroe estadunidense; 

• O Corolário Roosevelt e a política do Big Stick; 

• As intervenções dos Estados Unidos na América; 

• A Doutrina Truman e o período da Guerra Fria; 

• O poder de fogo da economia estadunidense; 

• A economia contemporânea dos Estados Unidos; 

• A dinâmica agrícola estadunidense; 

• Recursos naturais e energia estadunidense; 

• A sociedade estadunidense; 

• A formação espacial dos Estados Unidos da América; 

• Comportamentos xenofóbicos nos Estados Unidos da América; 

• A globalização como um fenômeno e um processo social, político e 
econômico; 

• Globalização informacional, cultural, geográfica, política e econômica; 

• O comércio mundial contemporâneo; 

• O Brasil na globalização; 

• Regionalização econômica, a luz da globalização; 

• Blocos econômicos – União Europeia e Mercosul; 



OBJETIVOS 

 

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

• Identificar os comportamentos sociais na consolidação do espaço 
estadunidense, no contexto político e econômico; 

• Relacionar o fenômeno da globalização na manifestação neoliberal das 
economias internacionais e nacionais; 

 

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 

 

• Compreenda as ações adotadas pelas organizações econômicas 
internacionais, FMI e Banco Mundial, e suas implicações na organização do 
espaço geográfico mundial; 

• 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 manifestações espaciais da diversidade cultural; 
 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

 

• A construção política da China; 

• O jugo colonial e a Revolução Chinesa; 

• O período geopolítico de Mao Tsé-Tung; 

• A Revolução cultural chinesa; 

• Deng Xiaoping e as reformas econômicas; 

• A geografia física e humana na China; 

• O império URSS – apogeu e declínio; 

• O Japão como uma potência econômica; 

• A gênese do Japão moderno; 

• O imperialismo japonês; 

• O Japão no pós-guerra; 

• A reconstrução do espaço japonês; 

• A Índia como uma potência econômica, atômica e demográfica; 

• O peso demográfico e a geopolítica interna; 

• A pujante economia indiana; 

• O espectro geopolítico do Oriente Médio; 

• Regionalização geoestratégica; 

• O separatismo curdo; 

• Território da cipriota; 

• O conflito israelo-palestino; 

• A criação de Israel e a primeira guerra árabe-israelense; 

• A Guerra dos Seis Dias e as implicações territoriais; 

• Os acordos de Oslo; 

• O Oriente Médio no século XXI; 

• O território do golfo pérsico; 

• Mundo árabe e a territorialização do Cáucaso e Ásia Central; 

• A primavera árabe no contexto político e econômico; 
 
 



OBJETIVOS 

 

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

• Reconheça a dinâmica espacial chinesa, japonesa e do Oriente Médio, a luz 
do contexto político, econômico e histórico; 

 

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 músicas2 
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; 

• Identifique as marcas culturais deixadas nos diferentes lugares, pelos 
diversos grupos sociais; 

 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 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 morfoclimática do continente africano; 

• Imperialismo e neocolonialismo na África; 

• Geopolítica africana – guerras civis, conflitos étnicos, religiosos e o Apartheid; 

• Crescimento populacional africano; 

• Dilemas sociais na África – HIV/AIDS e o papel da mulher; 

• A agricultura africana; 

• Os recursos naturais africanos; 

• As relações entre a África e o Brasil3; 

• As fronteiras mexicanas; 

• O narcotráfico e os fluxos transfronteiriços; 

• A geopolítica na América Central e Andina; 

• Território e política no Brasil; 

• As ações geopolíticas brasileiras; 

• Geopolítica da Amazônia; 

• A construção de Brasília e a integração regional; 

• Geopolítica platina; 

• O Brics e Unasul; 
 

OBJETIVOS 

 

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

• Relacionar os problemas sociais vivenciados entre o Brasil e a África; 

• Compreender a geopolítica interna e externa do Brasil; 
 

                                                      
3 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). 



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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