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Geometria Plana;
Trigonometria básica;
Equação de Onda;
Cálculo de área do quadrado, retângulo, triângulo e trapézio e 
circunferência;
Cálculo de Volume em cilindros e cubos.

BIBLIOGRAFIA

Básica
SOARES, P. T.; JUNIOR, F. R; FERRARO, N. G. Os Fundamentos de Física: 
Termologia, Óptica e Ondas - vol. 2  . 9 ed. São Paulo: Editora Moderna, 2007.

KAZUHITO, Y.; FUKE L. F. Física para o Ensino Médio. Vol. 2. Ed. Saraiva, 2011.
Complementar

MÁXIMO A.; ALVARENGA, B. Física: contexto e aplicações vol. 2. 1ª ed. São 
Paulo: Editora Scipione, 2014.

CARRON, Wilson; PIQUEIRA, José Roberto; GUIMARÃES, Osvaldo. Física vol. 
2. 1 ed. São Paulo: Editora Ática, 2014.

GONÇALVES FILHO, Aurélio. Física: interação e tecnologia. vol. 2. 2ª ed. São 
Paulo: Leya, 2016.

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do Componente Curricular: Geografia II

Curso: Técnico em Sistemas de Energia Renovável integrado ao Ensino Médio

Série/Período: 2º ano

Carga Horária: 2 a/s - 80 h/a - 67 h/r

Docente Responsável: João Paulo Gomes de Vasconcelos Aragão

EMENTA

População mundial e do Brasil: processos espaciais, diversidade cultural, 
distribuição e crescimento. Dinâmicas e técnicas no espaço geográfico em tempos 
globalizados. Globalização e suas relações com economia, cultura, meio ambiente e 
política. Globalização e subdesenvolvimento. Geografia Política. Geopolítica 
Mundial, da América Latina e do Brasil. O espaço rural: estruturas, reprodução, 
agentes sociais e conflitos no Brasil. O campo no mundo globalizado e as relações 
campo x cidade.

OBJETIVO GERAL DO CURSO

Contribuir para a formação de cidadãos com saberes técnico-profissionais em 
sistemas de energia renovável, integrando estes conhecimentos àqueles pertinentes 
ao nível médio da Educação Básica, com qualidade e excelência no âmbito social, 
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das ciências e da cultura, bem como preparados a desenvolver as funções a si 
concernentes no mundo do trabalho, promovendo perspectivas de empregabilidade 
e criatividade em seu segmento, com reconhecidas habilidades técnicas, políticas e 
éticas, firmados a se tornarem disseminadores de uma cultura de sustentabilidade 
justa e equilibrada dos recursos naturais, tanto às gerações do presente como as do 
futuro, em todos os ambientes possíveis, desde o produtivo industrial até aqueles 
cuja reprodução da existência dependa do discernimento e prudência 
socioambiental do ser humano.

OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR

Geral
Analisar o espaço geográfico com base no estudo das dinâmicas entre sociedade e 
natureza, reorganizadas em cada tempo histórico, avaliando os processos inerentes 
à ocupação, estruturação e reprodução espacial no mundo globalizado, à luz das 
contradições e relações entre o campo e a cidade e das dimensões demográfica, 
econômica, cultural, política e ambiental.

Específicos
I. Identificar os principais desafios na atualidade e as dinâmicas que envolvem a 
população no mundo e no Brasil;

II. Analisar as teorias demográficas, avançando no reconhecimento dos fatores 
socioeconômicos, culturais e ambientais que levam ao deslocamento e à irregular 
distribuição das pessoas na superfície da Terra;

III. Sintetizar os processos relativos à dinâmica populacional no espaço geográfico 
brasileiro;

IV. Diferenciar a realidade da população em países desenvolvidos, 
subdesenvolvidos e emergentes, a partir das relações entre capitalismo, população 
e espaço;

V. Refletir sobre o impacto do setor de serviços no trabalho e nos hábitos de 
consumo da população, com destaque para as atividades associadas ao turismo;

VI. Discutir sobre os processos de diversidade cultural que incidem marcas e 
identidades territoriais no espaço brasileiro e mundial;

VII. Explicar o processo de globalização a partir do estudo das formações 
socioeconômicas;

VIII. Caracterizar o espaço globalizado atual, tendo como norte as transformações 
undial;

IX. Apontar as relações entre Globalização e o curso contraditório e histórico 
espacial da ideologia e materialidade do (sub)desenvolvimento;

X. Discutir o processo de globalização e seus impactos sobre as formas de 
regionalização geopolítica;

XI. Debater a influência do processo de globalização, do cotidiano popular à 
expansão das mídias sociais;
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XII. Ponderar o papel das estruturas e sistemas de transportes e comunicação na 
fluidez do espaço globalizado;

XIII. Distinguir os objetos de estudo da geopolítica e da Geografia política;

XIV. Interpretar o papel do Brasil nas decisões geopolíticas da América Latina;

XV. Relacionar o quadro de conflitos socioeconômicos e socioambientais da 
América Latina ao contexto da globalização;

XVI. Avaliar a força da influência norte americana nos rumos da vida política, 
econômica e social da América Latina e no mundo;

XVII. Tratar o espaço rural a partir de sua reprodução, estrutura e agentes sociais 
ao longo da história, configurando-o socioespacialmente;

XVIII. Sopesar a produção do espaço rural na América Latina e suas contradições 
espaciais, enfatizando o espaço rural brasileiro;

XIX. Refletir sobre as relações indissociáveis entre meio rural e urbano.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I

1. População mundial e do Brasil: distribuição e crescimento. Capitalismo, espaço 
e população.
1.1.Os desafios demográficos do século XXI; Crescimento vegetativo e 

transição demográfica no Brasil e no mundo;
1.2.Teorias demográficas, distribuição da população, população e meio 

ambiente, população e economia, população e diversidade cultural;
1.3.Crescimento, distribuição e dinâmicas populacionais no Brasil;
1.4.Capitalismo, espaço e população: As fases do capitalismo, a distribuição e 

organização das forças de trabalho, grandes navegações, industrialização, 
financerização e a questão do subdesenvolvimento;

1.5.População e geografia dos serviços: o caso do amplo setor de serviços, em 
especial do turismo.

UNIDADE II

2. Globalização e espaço geográfico: entre integração e exclusão.
2.1.Processo de formação dos sistemas socioeconômicos e suas 

consequências na organização do espaço mundial: a construção do mundo 
globalizado;

2.2.
aos fundamentos sobre (sub)desenvolvimento;

2.3.Globalização e regionalização no mundo atual: blocos econômicos, 
multilateralismo, bilateralismo, poder mundial e volatilidade das crises 
econômicas;

2.4.O impacto da globalização sobre a cotidianidade: da cultura popular e 
facebook às questões ambientais.

UNIDADE III

3. Geopolítica e Geografia política. Geopolítica da América Latina, mundial e do 
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Brasil.
3.1.O objeto de estudo da geopolítica e da Geografia política;
3.2.O Brasil e a América Latina: cenários geopolíticos e os desafios da 

integração;
3.3.Conflitos geopolíticos na América Latina e os desafios da globalização;
3.4.Evolução geopolítica das principais nações latino-americanas, mediante da 

influência dos Estados Unidos sobre os países da região.

UNIDADE IV

4.O espaço rural e sua (re)configuração histórico espacial. 
4.1 A (re)configuração histórica espacial do meio rural: gênese, funcionalidade, 

conflitos e (re)produção; 
4.2O espaço rural na América Latina: o caso brasileiro;
4.3A produção do espaço rural brasileiro: processos, agentes e contradições;
4.4As relações campo X cidade à luz da Geografia.

METODOLOGIA DE ENSINO

A metodologia aplicada será baseada nos marcos teóricos da pedagogia histórico 
cultural, mediada através de aulas dialogadas e expositivas, com debates e 
análises realizadas em sala de aula, laboratórios, no entorno da unidade escolar, 
em visitações a instituições públicas e privadas, atividades de campo (excursões 
didáticas) e/ou palestras com profissionais convidados. Utilizar-se-á a plataforma 
Suap e os canais de correios eletrônico para compartilhar vídeos, slides de aulas, 
textos e outros materiais de suporte ao estudo da disciplina Geografia. Será 
incentivada a realização de atividades individuais, em duplas e em grupos, 
seminários, trabalhos de pesquisa, análise de mapas, imagens, gráficos, tabelas, 
figuras, construção de murais, exposição de trabalhos, utilização da Internet como 
ferramenta de pesquisa e o estudo de referências teóricas no acervo de materiais 

Campus Esperança, 
bem como nas reconhecidas plataformas de pesquisa científica disponíveis na 
internet, como o portal periódicos Capes, sendo permitido o uso de outros meios de 
pesquisa, desde que cabíveis ao objeto em estudo e devidamente orientados pelo 
docente responsável. Destaca-se por fim a produção científica dos próprios 
estudantes em projetos de pesquisa e/ou extensão os quais poderão ser utilizados 
como meios de ensino e aprendizagem desde que associados ao conteúdo deste 
plano de ensino, enquanto formas de curricularização e efetivação da 
indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão no âmbito do IFPB e 
articulados de forma planejada. 

RECURSOS NECESSÁRIOS

Quadro branco, computador com internet, vídeos, jornais, revistas, livros didáticos, 
textos e recursos áudio visuais (data show, projetor multimídia e som) e outros que, 
porventura, se tornem necessários para o alcance dos objetivos almejados. Nestes 
casos, a pertinência e viabilização do uso dos recursos demandados será decidida 
mediante o parecer do professor responsável pela disciplina e, quando preciso, do 
apoio da equipe pedagógica do IFPB Campus Esperança.

AÇÕES DE ENSINO APRENDIZAGEM INTEGRADAS

Buscar-se-á integrar o conteúdo programático descrito anteriormente às demais 
áreas do saber científico e popular, numa perspectiva de interdisciplinaridade, 
tendo como foco deste processo a Geografia e sua interface transdisciplinar, 
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concebendo sua dialogicidade científica, exigida em qualquer processo de ensino 
aprendizagem emancipatório. Além disso, visar-se-á a contextualização com o 
cotidiano dos estudantes, necessidade basilar para um processo de construção de 
conhecimentos significativos. Com esta perspectiva, listam-se possíveis caminhos 
temáticos e/ou metodológicos, por bimestre, adiante:

UNIDADE I
Estudos sobre produção de dados estatísticos e análise socioeconômica.

Disciplinas: Matemática e Sociologia.

UNIDADE II
Estudos com interface na evolução das relações sociais e econômicos na 

idade moderna, bem como produção textual sobre temas correlatos à Globalização 
tendo em vista o ENEM.

Disciplinas: Língua Portuguesa, História e Sociologia.

UNIDADE III
Estudos baseados em debates, visitas técnicas e/ou produções textuais sobre 

relações de poder e trabalho.
Disciplinas: Filosofia, História, Língua Portuguesa, Sociologia, Higiene, Meio 

Ambiente e Segurança, Gestão e empreendedorismo de negócios e componentes 
do currículo técnico para debate específico sobre as relações de poder à luz da 

legislação trabalhista para o técnico em Sistemas de Energia Renovável.

UNIDADE IV
Estudos de textos e/ou debates e/ou aulas práticas e visitas em pequenas 
propriedades rurais e/ou grandes empreendimentos agropecuários e/ou 

instituições de pesquisa.
Disciplinas: Biologia, Gestão e empreendedorismo de negócios, História, 

Sociologia e componentes disciplinares do currículo técnico.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

(INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS)
A avaliação no processo de ensino-aprendiz será de forma ampla, contínua, 
gradual, dinâmica, cooperativa, dialógica e cumulativa, através das funções 
diagnóstica, formativa e somativa. Aplicar-se-á os critérios e aspectos conceituais, 
procedimentais e atitudinais que permeiam a aprendizagem.
Este processo ocorrerá no decorrer de cada período letivo, de forma encaixada no 
bimestre ou articulada entre dois ou mais bimestres através de projetos de ensino, 
por exemplo. Também acontecerá através da correção, revisão das provas, bem 
como da correção dos exercícios, atividades e trabalhos propostos ao longo das 
aulas, e, outrossim, através de instrumentos de verificação da aprendizagem que 
serão utilizados de forma aferir o nível de aprendizagem do estudante. 
Será reconhecida e aferida a participação colaborativa dos estudantes durante as 
aulas especificamente na argumentação e diálogo sobre os conteúdos explorados, 
como também em projetos de pesquisa e/ou extensão que façam, de forma 
planejada e consentida pelo docente responsável, parte do escopo da disciplina em 
tela. 
As técnicas de avaliação serão constituídas por trabalhos individuais e/ou trabalhos 
em grupo, pesquisa-demonstração, pesquisa-exposição, contemplando 
apresentação oral, exposição de experiências, filmagens, fotografias, produções 
artísticas e produções cartográficas e/ou entrega de parte escrita (resumos, 
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resenhas e/ou fichamentos) referente à pesquisa, além da realização de exercícios 
de revisão dos conteúdos, provas dissertativas e/ou de múltipla escolha, entre 
outros. 
Os resultados da avaliação serão divulgados em tempo hábil aos estudantes e 
estarão disponibilizados na plataforma virtual do IFPB para consulta, conforme 
calendário estabelecido institucionalmente.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO PARALELA

A recuperação será contínua e, portanto, apoiar-se-á no núcleo de aprendizagem 
ofertado semanalmente, bem como na realização das provas de recuperação 
bimestral para aqueles que, não alcançarem a média (sete) no fim do bimestre. 
Registra-se ainda a possibilidade de aulas para compor o regime de progressão 
parcial aos que, por ventura, demandem este recurso.

PRÉ-REQUISITOS

Geografia I

BIBLIOGRAFIA

Básica
MOREIRA, J. C.; SENE, E. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Scipicione, 
2016.

SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 
universal. Rio de Janeiro: Record, 2007.

Complementar
ANDRADE, M. C. de. A terra e o homem no Nordeste: contribuição ao estudo da 
questão agrária no Nordeste. São Paulo: Cortez, 2005.

DAMIANI, A. População e Geografia. São Paulo: Contexto, 2008.

ROSS, J. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2014.

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR

Nome do Componente Curricular: História II

Curso: Técnico de Nível Médio Integrado em Sistemas de Energias 
Renováveis

Série/Período: 2º ano

Carga Horária: 2 a/s - 40 h/a - 67 h/r

Docente Responsável: François Karizio Fernandes Leite Cavalcante


