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Apresentação 
O ensino de Geografia se faz importante na medida em que permite aos estudantes a 
compreensão da realidade social e da natureza que os permeia, buscando interpretar o mundo 
e as relações sociais do planeta que habitamos. Dentro dessa perspectiva, é a área do 
conhecimento que tem como eixo norteador a observação dos fenômenos naturais e sociais, 
possibilitando uma reflexão de como e porque agir no plano individual e coletivo para 
transformar a realidade em que se vive. Assim, ao estudar Geografia, o estudante descobre seu 
lugar no mundo e desenvolve um olhar crítico e comprometido com questões socioambientais 
de grande relevância, bem como torna-se capaz de compreender os processos que formam o 
espaço geográfico, os lugares, as paisagens, as regiões e os territórios. 
 
 
Objetivos Gerais 
- Compreender o papel do ser humano como agente de transformações do mundo; 
- Compreender a relação entre o ser humano com os demais seres vivos e com os componentes 
ambientais; 
- Identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e condições de 
vida; 
- Compreender a utilização da tecnologia como meio de suprir necessidades humanas; 
- Colocar em prática conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidas no aprendizado escolar; 
- Compreender e utilizar conceitos científicos; 
- Combinar leituras, observações, experimentações e registros para coleta, comparação entre 
explicações, organização, comunicação e discussão de fatos e informações; 
- Valorizar a ação crítica e cooperativa para a construção coletiva do conhecimento; 
- Reconhecer a Ciência como uma forma de desenvolver o conhecimento sobre a natureza e 
que se relaciona com outras atividades humanas; 
- Valorizar a disseminação de informações socialmente relevantes aos membros de sua 
comunidade; 
- Elaborar, individualmente e em grupo, relatos orais e outras formas de registros sobre o tema 
em estudo; 
- Considerar informações obtidas por meio de observação, experimentação, textos e outras 
fontes para a elaboração dos relatos; 
- Confrontar diferentes explicações individuais e coletivas para reelaborar suas ideias e 
interpretações; 
- Elaborar perguntas e hipóteses, selecionando e organizando dados e ideias para resolver 
problemas; 
- Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/natureza e 
exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas; 
- Compreender como a linguagem cartográfica nos oferece a possibilidade de representar 
fenômenos espaciais e expandir o conhecimento dos temas abordados; 
- Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a 
importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como os seres humanos 
fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história; 
- Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico 
na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, 
conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem; 



- Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas, 
de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas que 
envolvam informações geográficas; 
- Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender 
o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-científico e informacional, avaliar 
ações e propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) para questões que requerem 
conhecimentos científicos da Geografia; 
- Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e 
pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à 
biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza; 
- Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais, com base em 
princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. 
 
Objetivos específicos 
-  Estudar a distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais. 
-  Analisar a diversidade e dinâmica da população mundial e local. 
-  Compreender a importância das corporações e organismos internacionais na economia. 
- Analisar as transformações do espaço na sociedade urbano-industrial do continente 
americano. 
-  Estudar identidades e interculturalidades regionais dos continentes americano e africano. 
-  Estudar a diversidade ambiental e as transformações da paisagem nos continentes americano 
e africano. 
-  Compreender os diferentes contextos americanos acerca dos meios técnico e tecnológico na 
produção. 
-  Compreender as formas de produção industrial e seu desenvolvimento histórico e geográfico. 
 
Avaliação 
A avaliação contínua contempla ações coordenadas entre professor, estudante e grupo, que 
propiciem a estes a construção e reconstrução dos objetivos e conteúdos, por meio de 
processos individuais ou em grupo que serão viabilizados em atividades em sala e em casa. As 
atividades avaliativas são realizadas por meio de diferentes estratégias que possibilitem o 
diagnóstico e a comunicação das dificuldades e potencialidades dos estudantes no processo 
ensino - aprendizagem. 
 
Exemplos: 
- Resolução de exercícios, individuais e em grupo; 
- Trabalhos de pesquisa e síntese; 
- Produção escrita e oral; 
- Atividades de verificação de aprendizagens; 
- Dinâmicas de formação de opinião e de comunicação de conhecimentos: seminários, debates, 
entrevistas, vídeos etc. 
 
Caderno 
O caderno é uma fonte importante de informação, pesquisa e conhecimento que deve estar 
completo e organizado para que seja instrumento efetivo no aprendizado. O caderno é um 
instrumento avaliativo de cada bimestre. 
 
Interação Acadêmica e Social 
São avaliadas a postura adequada a cada proposta, a autonomia, o material didático, a 
pontualidade, a prontidão para os estudos e as relações interpessoais do estudante.  



Conteúdo do 1° bimestre 
- As primeiras migrações 
- As sociedades em movimento 
- População mundial: aspectos demográficos 
- Regionalizações e instituições mundiais 
 
Conteúdo do 2° bimestre 
- África: aspectos físicos 
- África: sociedade e economia 
- África: regionalização 
- África: conflitos no continente 
 
Conteúdo do 3° bimestre 
- América: aspectos físicos 
- América: regionalização e integração 
- América Anglo-Saxônica: ambiente e recursos naturais 
- América Anglo-Saxônica: população e sociedade 
- América Anglo-Saxônica: economia e política externa 
 
Conteúdo do 4° bimestre 
- América Latina: aspectos econômicos e recursos naturais 
- América Latina: aspectos populacionais e conflitos sociais 
- América Latina: regionalizações. América Andina e Platina. 
- América Latina: México, América Central e Brasil. 
- Industrialização 


