
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA II 

CURSO: Técnico Integrado em Edificações 

SÉRIE: 2ª 

CARGA HORÁRIA: 67 hs 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

EMENTA 

 
A formação do espaço geográfico; organização do espaço geográfico no capitalismo e no 
socialismo, a nova ordem mundial e a globalização; o espaço natural e o espaço 
modificado pela humanidade. 
 

OBJETIVOS 

 

Geral 
 

Compreender a importância e a dinâmica da produção do espaço geográfico 
mundial/brasileiro. 
 

Específicos 
 

- Compreender as transformações do espaço geográfico mundial e brasileiro bem como a 
evolução técnica e científica da sociedade no processo da globalização. 
- Entender a dinâmica da produção e organização do espaço geográfico enquanto fator 
físico, social, político, cultural e econômico de transformação espacial. 
- Compreender as diferentes atividades econômicas e suas alterações no espaço 
geográfico mundial e brasileiro. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 



Unidade 1 - Espaço, paisagem e lugar 
- espaço,  
- paisagem  
- lugar 
 
Unidade 2 - A organização do espaço, a formação dos estados nacionais e os países 
atuais 
-território e mobilidade de fronteiras; 
- etnia, raça, nação e povo: conceitos; 
- estado: origem e conceitos; 
- os países atuais, os territórios e as possessões 
 

Unidade 3 - A organização do espaço geográfico no capitalismo e no socialismo, a nova 
ordem mundial e a globalização 
- a produção do espaço geográfico no capitalismo;  
- primeiros passos para uma integração mundial: o capitalismo comercial; 
- capitalismo industrial: a primeira e a segunda revolução industrial; 
- capitalismo financeiro ou monopolista; 
- terceira revolução industrial, globalização; 
- a produção do espaço geográfico no socialismo; 
- capitalismo versus socialismo: guerra fria 
- desintegração dos países socialistas; a nova ordem mundial e os blocos econômicos 
 
Unidade 4 - Espaço natural e espaço modificado 
- impactos da atividade humana sobre o meio ambiente; 
- consumo e natureza; 
- poluição ambiental; 
- a terra: movimento e evolução 
 

METODOLOGIA DE ENSINO (Como se pretende ensinar?) 

 
a) aulas expositivas e dialógicas. 

b) discussões de textos, realizada individualmente e/ou em grupos. 

c) exposição de filmes/ documentários. 

d) utilização de mapas/cartas. 

e) trabalhos de campo/visitas técnicas. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 



 
Avaliação será bimestral, contínua e composta de vários elementos complementares: 
 

a) Participação em sala de aula 

b) Avaliação escrita e /ou oral 

c) Seminários 

d) Relatórios de campo 

e) Dinâmica de grupo. 

Sistema de acompanhamento para a recuperação da aprendizagem 
Recuperação paralela possibilitando ao aluno aprendizagem continuada com: 

 
a) Aulas de reforço (em horário contrário) 

b) Trabalhos de pesquisas com conteúdos em recuperação 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
c) Quadro branco 

d) Kit multimídia 

e) Textos para estudos dirigidos/revistas 

f) Vídeos temáticos/filmes 
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