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PLANO DE DISCIPLINA 

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia Geral e do Brasil II 

CURSO: Técnico em Segurança no Trabalho (Integrado) 

SÉRIE: 2ª  

CARGA HORÁRIA: 67 h (80aulas) 

DOCENTE: José Ronaldo de Lima 

EMENTA 

O conhecimento dos aspectos gerais do território brasileiro desde a sua 
constituição e expansão.Com uma abordagem dos aspectos físicos do território 
e sua ocupação populacional e urbanização. A Organização econômica    
abordando as atividades primárias, secundárias e terciárias no Brasil. 

OBJETIVOS DE ENSINO 

Geral 
Aplicar os conhecimentos sobre os aspectos naturais do Brasil identificando as 
diversas características físicas regionais e a interligação das relações da vida 
humana com as paisagens brasileiras. 
 
 
Específicos 

 
 Transferir e aplicar os conhecimentos básicos a Geografia na caracterização 

do espaço brasileiro; 
 Identificar as diversas formas de ocupação dos meios físicos e as relações 

da vida humana com a paisagem; 
 Reconhecer a função dos recursos naturais nas diversas formas de 

ocupação e as mudanças provocadas pelas ações humanas; 
 Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo 

de territorialização da produção; 
 Avaliar as relações entre preservação e degradação entendendo o meio 

ambiente como um patrimônio nacional e responsabilidade de todo 
brasileiro. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE CONTEÚDO 

UNIDADE 1  
1. Aspectos gerais do território brasileiro 
1.1 Brasil: localização e território  
1.2 Formação e expansão territorial 
1.3 Divisão administrativa e regionalização 
1.4 Estrutura geológica e relevo brasileiro 
1.5 Os climas do Brasil 
1.6 A hidrografia do Brasil 
1.7 As formações vegetais brasileiras 



1.8 A política ambiental brasileira 
 

UNIDADE 2 2. Ocupação do território brasileiro: População e 
urbanização 
2.1 Caracterização da população brasileira 
2.2 Brasil movimentos migratórios  
2.3 O histórico da urbanização brasileira 
2.4 O processo de urbanização brasileira 
2.5 A rede urbana brasileira 
 

UNIDADE 3  3. A organização do espaço econômico e industrialização 
3.1 Os períodos históricos do processo de industrialização 
3.2 A industrialização e o desenvolvimento econômico  
3.3 A concentração espacial das indústrias  
3.4 A dispersão industrial e a guerra fiscal 
3.5 Os desafios da indústria brasileira no mundo globalizado 
 

UNIDADE 4 4. As atividades primárias e terciárias no Brasil  
4.1 O espaço agropecuário brasileiro  
4.2 Os recursos minerais do Brasil 
4.3 As fontes de energia 
4.4 O comércio exterior brasileiro 
4.5 Os transportes e as telecomunicações  
4.5 Geografia da Paraíba 
 

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 de forma contínua, abrangente e processual durante todos os 
bimestres observando-se as atividades realizadas em sala, assiduidade nas aulas e 
entrega das atividade, capacidade de trabalhar em equipe, princípios de cidadania e 
envolvimento e participação nos eventos ambientais, culturais e tecnológicos que 
fazem parte da programação do campus ao longo do ano letivo. Nos aspectos 
quantitativos, provas escritas e orais, exercícios avaliativos e simulados serão 
instrumentos complementares do processo. 



 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 

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