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Objetivos da área 

►O curso de Geografia do primeiro ano do ensino médio consiste em compreender os fenômenos 

naturais que constituem o espaço geográfico. 

Partindo de diferentes estudos do meio, e seu registro cartográfico, para que a estrutura planetária 

em suas variadas dimensões (solo, clima, vegetação, hidrografia e biomas ou domínios 

morfoclimáticos) possa ser mais bem compreendida. 

Uma vez que a abordagem das dinâmicas do meio físico faz parte de um intenso processo de 

transformação antrópica, embora nunca de modo homogêneo e constante, nem no tempo, 

tampouco no espaço. 

 

Conteúdo do 1º bimestre              Unidade 1  

 Coordenadas Geográficas,(Movimentos da Terra e Fuso Horário) 

 Representações cartográficas, (escalas e projeções) 

 Mapas temáticos e gráficos.  

 Tecnologias modernas utilizadas pela cartografia. 

 Estrutura geológica: (escudos cristalinos, dobramentos modernos, tipos de rocha) 

 

Conteúdo do 2º bimestre            Unidade2 

 Estrutura geológica (teoria da Deriva Continental) 

 Formas de relevo (fisionomia da paisagem, relevo brasileiro e relevo litorâneo) 

 Solo (formação e conservação do solo) 

 

Conteúdo do 3º bimestre            Unidade 2 

 Clima (tempo e clima, fatores climáticos) 

 Problemas ambientais urbanos (poluição atmosférica, efeito estufa, aquecimento global) 

 

Conteúdo do 4º bimestre             Unidade 2 

 Hidrografia. (águas subterrâneas e bacias hidrográficas) 

 Biomas e formações vegetais: (classificação e situação atual) 

 As conferências em defesa do ambiente. 

 

Avaliação 

►Todo processo de avaliação será focado na apropriação de habilidades e competências 

intelectuais e sociais. Dessa maneira, a proposta é criar situações para as(os) estudantes 

compreenderem que eles são sujeitos reflexivos e ativos na produção do conhecimento e 

capazes de relacionar e questionar as relações sociais atuais e a interação destas com meio 

físico existente. 

Neste primeiro ano, além das avaliações individuais, serão priorizados trabalhos em grupos de 

resolução de problemas socioambientais, assim como outras produções de modo a possibilitar o 

acompanhamento contínuo da aprendizagem. 

 

 
 


