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Objetivos da área 

►Neste 3º ano do Ensino Médio a ênfase da disciplina de Geografia reside em compreender 

como a Geopolítica está tanto relacionada ao acúmulo político historicamente constituído entre os 

países, assim como as possíveis consequências de pressões e interesses internos à cada nação. 

Deste modo, retomaremos conceitos que auxiliam melhor entendimento do primeiro 

sistema econômico em escala planetária, o capitalismo, e suas implicações e contradições, como 

o fato da globalização ser ao mesmo tempo includente e excludente. 

 

Conteúdo do 1º bimestre             Unidade 1 

 Capitalismo (as fases do capitalismo) 

 Globalização (internacionalização dos meios de comunicação) 

 Desenvolvimento Humano (as diferenças entre os países e os objetivos do milênio) 

 Geopolítica internacional (do pós guerra aos dias atuais) 

 

Conteúdo do 2º bimestre            Unidade 1 

 Conflitos étnicos, religiosos e nacionalistas 

 Conflitos armados no mundo. (terrorismo, a questão da Palestina) 

 

Conteúdo do 3º bimestre              Unidade 2 

 Importância e distribuição das indústrias no mundo 

 Organização da produção industrial;  

 Países industrializados (Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha e Japão). 

Conteúdo do 4º bimestre               Unidade 2 

 Economias planificadas (União Soviética/Rússia e China);  

 Países de industrialização recente (América Latina e Tigres Asiáticos);  

 Comércio internacional e blocos econômicos. 

 

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 capazes sobre a Geopolítica internacional e a implicação sobre a vida das populações dos 

países direta e indiretamente envolvidos em cada relação bi ou multilateral. 

Neste terceiro ano, além das avaliações individuais, serão priorizados trabalhos de 

investigação sobre tensões e conflitos internacionais, considerando também demais produções 

que possibilitem o acompanhamento contínuo da aprendizagem discente. 

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. 

 
 


