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Objetivos da área
O curso de Geografia do 2º ano do Ensino Médio de Geografia consiste em

compreender e analisar como a sobrevivência humana foi demanda organizações
socioespaciais cada vez mais complexas e como o processo de urbanização e
industrialização foi um marco no desenvolvimento do mundo tal como conhecemos
atualmente.

Deste modo, com foco no território brasileiro, o curso tem como objetivo
também, ao longo do processo investigativo abordar os impactos gerados por esse
processo organizacional dentro desse território compartilhado e ao mesmo tempo
disputado.

Conteúdo do 1º Trimestre                    Unidade 3

● Biomas e ecossistema
● Domínios Morfoclimáticos brasileiros
● Processo de urbanização
● Urbanização brasileira
● Problemas socioambientais e o meio urbano
● A morada humana e os dilemas ambientais

Conteúdo do 2º Trimestre                     Unidade 4
● Espaço, sociedade e cidadania
● A população Mundial
● Conceitos demográficos
● Transição demográfica
● O envelhecimento da população mundial
● Migrações atuais, xenofobia e nacionalismo
● População brasileira - crescimento populacional - diversidade étnica - migrações

Conteúdo do 3º Trimestre                     Unidade 5
● O espaço da produção
● Geografia das indústrias e do transporte
● O espaço industrial brasileiro
● Matrizes energéticas  - combustíveis fósseis e fontes de energia alternativa
● Brasil: potência agrícola
● Economia - espaço e turismo no Brasil.

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 atividades avaliativas individuais, serão priorizados
trabalhos em grupos de interpretação de materiais audiovisuais relacionados 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.


