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Objetivos da área 

►No 2º ano do Ensino Médio a ênfase da disciplina de Geografia consiste em compreender como 

a sobrevivência humana foi demandando organizações socioespaciais cada vez mais complexas. 

Ao longo do ano, diferentes aspectos da realidade brasileira serão abordados. No entanto 

começaremos com alguns assuntos que foram possíveis abordar no primeiro ano, devido ao 

momento de atual de pandemia, tais como os fenômenos climáticos e a interferência humana no 

meio ambiente e no espaço geográfico. 

Posteriormente, iremos abordar as problemáticas atuais (moradia, trabalho, alimentação e 

saúde) para investigarmos o processo de organização do espaço brasileiro que propiciou a 

existência de tão profunda desigualdade socioeconômica até hoje, já século XXI. 

Portanto, tem-se como objetivo tratar da formação territorial brasileira e das dinâmicas 

migratórias, para abordar a organização urbana e rural em meio à estruturação das redes de 

transporte, energia e comunicação. 

 

Conteúdo do 1º bimestre              Unidade 1 

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

 Biomas e formações vegetais: (classificação e situação atual.) 

 As conferências em defesa do ambiente. 

 Industrialização brasileira (Origens, governo Vargas, J.K, período militar, Collor.) 

 

Conteúdo do 2º bimestre            Unidade 2 

 Matriz energética do Brasil e do mundo. (carvão mineral, gás natural, biomassa, petróleo, o 

consumo de energia no Brasil) 

 População mundial (diversidade, fluxos migratórios e estrutura da população) 

 Diversidade cultural da população brasileira 

 

Conteúdo do 3º bimestre                     Unidade 3 

 Migrações internas e externas no Brasil; (tipos de migrações) 

 Crescimento vegetativo e transição demográfica (composição étnica da população) 

 Estrutura da população brasileira. (taxas de mortalidade, natalidade e IDH) 

 

Conteúdo do 4º bimestre                     Unidade 4/5 

 O processo de urbanização (contexto histórico) 

 Problemas sociais urbanos (desigualdades sociais) 

 As cidades (formação das cidades região metropolitana) 

 O espaço agropecuário brasileiro (sistema de produção agrícola, modernização e conflitos 

no campo) 

Avaliação 

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

intelectuais e sociais. Dessa maneira, a proposta é criar situações para 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 segundo ano, além das avaliações individuais, serão priorizados trabalhos em 

grupos de interpretação de materiais audiovisuais relacionando com textos avulsos, bem como o 

levantamento e análise de dados estatísticos e cartográficos, assim como outras produções de 

modo a possibilitar o acompanhamento contínuo da aprendizagem. 



Todo processo de ensino é acompanhado pelo uso de diversos recursos metodológicos, 

na perspectiva que a escolaridade é norteada pela preparação de cada estudante para a 

autonomia intelectual e acadêmica. 
 


