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PLANO DE DISCIPLINA 
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SÉRIE: 1ª  

CARGA HORÁRIA: 67 h (80 aulas) 

DOCENTE: José Ronaldo de Lima 

EMENTA 

Geografia uma ciência para entender o mundo, desde a primeira natureza como 
a partir representação do espaço geográfico, enfatizando a dinâmica da natureza 
nas camadas da litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera, inserindo-se neste 
contexto população e as transformações do espaço como resultado dos modos 
de produção pelos quais a sociedade se organiza para atender suas 
necessidades de consumo. 

OBJETIVOS DE ENSINO 

Geral 
 
Proporcionar ao aluno o conhecimento dos elementos naturais, culturais e 
artificiais que constituem as identidades espaciais, entendendo o espaço como 
produto das relações socioeconômicas, culturais e de poder, reconhecendo os 
diferentes contextos geo-históricos. 
 
Específicos 

 
 Interpretar geograficamente gráficos, tabelas e mapas e outras fontes 

documentais que caracterizam os espaços geográficos; 
 Identificar as diversas formas de ocupação dos meios físicos e as relações da 

vida humana com a paisagem; 
 Analisar de maneira critica as interações da sociedade com o meio físico 

levando em consideração aspectos históricos e/ou geográficos; 
 Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo 

de territorialização da produção; 
 Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas 

diferentes escalas. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE CONTEÚDO 

UNIDADE 1  
1. Geografia uma ciência para entender o mundo 
1.1 Espaço geográfico  
1.2 Localização no espaço  
1.3 Medida de tempo no espaço geográfico 
1.4 Representações do espaço: construção de mapas 
1.5 A linguagem cartográfica 

UNIDADE 2  



2. A dinâmica da natureza 
2.1 A litosfera 
2.2 A Terra: estrutura geológica e forma do relevo 
2.3 Agentes do relevo 
2.4 Solos e rochas 
2.5 Fatores climáticos 
2.6 Elementos climáticos  
2.7 A hidrosfera e seus biomas 
2.8 Os grandes biomas terrestres 

UNIDADE 3  
3. A população mundial 
3.1 Os conceitos demográficos  
3.2 As fases de crescimento 
3.3 As teorias demográficas 
3.4 As estruturas populacionais 
3.5 As migrações  
3.6 A urbanização mundial 
3.7 O desenvolvimento sustentável  

UNIDADE 4  
4. População e território: o Estado-Nação 
4.1 Estado-Nação: fronteiras e territórios  
4.2 Um mundo em conflitos 
4.3 Oriente médio: uma região rica e sem paz 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

         Para atingir os objetivos propostos de forma eficaz e contextualizada 
utilizaremos em nossa prática os seguintes procedimentos: 

 Diagnóstico do conhecimento prévio do aluno; 
 Aula expositiva explicativa; 
 Leitura, análise e interpretação de textos que abordem temas relevantes. 
 Pesquisa temática sobre o conteúdo 
 Pesquisa conceitual 
 Exibição de filmes e documentários e fontes geo-históricas como revistas 

jornais e internet; 
 Debate e palestras sobre temáticas e fatos da atualidade. 

 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 As avaliações seguirão critérios qualitativos e quantitativos, ou seja será contínua 
e abrangente avaliando o crescimento intelectual e do sentimento de cidadania 
observando-se a participação ativa no decorrer das aulas, a capacidade de trabalhar 
em equipe e de resolver situações problemas apresentados como também a 
assiduidade e pontualidade nas aulas, entrega e apresentação de trabalho e 
seminários assim como o envolvimento nos eventos ambientais, culturais e 
tecnológicos desenvolvidos ao longo do ano letivo. Nos aspectos quantitativos 
testes avaliativos, provas escritas e simulados serão instrumentos complementares. 

. 
 



RECURSOS DIDÁTICOS 

 
Quadro de pincel; Notebook, Data Show ,filmes, documentários Textos e 
periódicos. 
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