
 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome: Geografia 

Curso:Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio 

Série: 2ª Série 

Carga Horária: 80h/a (67h/r) 

Docente Responsável: José Lourenço do Egito 

EMENTA 

Economia e dinâmica Territoriais; Políticas territoriais e a questão regional; Brasil 
globalizado: Dinâmica climática; A esfera das águas e os recursos hídricos; Os 
Biomas brasileiros; Energia e meio ambiente; Políticas ambientais no Brasil. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Trabalhar com alunado dentro do contexto geográfico, com intuito de incentivar a  

leitura, compreender o conteúdo e estimular o censo crítico frente às mudanças 
no Brasil e no Mundo. 

ESPECÍFICOS 

 Elaboração o conceito de formação territorial; 

 Relacionar os conceitos de território e região; 

 Aplicação dos conhecimentos sobre a dinâmica ambiental e dos ciclos 
naturais para compreender a distribuição da biodiversidade pela superfície 
terrestre ; 

 Compreender o processo de interações entre elementos da paisagem para 
entender da importância das leis ambientais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Economia e dinâmica Territoriais: A economia agroexportadora e a 
organização do espaço, a economia urbano industrial. Políticas territoriais e 
a questão regional: Políticas de desenvolvimento regional, políticas públicas 
do Nordeste e da Amazônia. 

 Brasil globalizado: A indústria protegida, A globalização e a economia 
nacional, Os desafios do comércio exterior. 

 Dinâmica climática: A Dinâmica do tempo e do clima, radiação solar e a 
atmosfera, o ar em movimento, fatores que influenciam no clima. 

 A esfera das águas e os recursos hídricos: O ciclo hidrológico, as 
sociedades humanas e a água, recursos hídricos transfronteiriços. 



 A ocupação humana e a vegetação brasileira, características da vegetação 
brasileira, os domínios morfoclimáticos. 

 Energia e meio ambiente: O setor energético brasileiro, o petróleo, As 
termelétricas convencionais, energia nuclear, a biomassa, os 
biocombustíveis e alternativas energéticas. 

 Políticas ambientais no Brasil: A degradação ambiental, a agenda ambiental, 
o sistema nacional de unidade de conservação. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas teóricas em sala, seminários, vídeos e leituras orientadas 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Haverá realização de provas, trabalhos e participação em sala de aula. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Pincel, Quadro, Apagador, material didático, Data show e Notebook 
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COMPLEMENTAR 
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