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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome: Geografia III 

Série: 3º ano  

Carga Horária: 33 h.r. 

Docente Responsável: Leonardo Barboza Costa 
 

EMENTA 

Formação da economia global: da guerra fria à formação dos blocos econômicos. 
Dinâmicas do espaço geográfico mundial: urbanização, população e conflitos. 
Atualidades locais e globais e reapresentação de conteúdos basilares. Mercado de 
trabalho e suas perspectivas. 
 

 
 
 

OBJETIVOS DE ENSINO 

Geral 
 Compreender as relações da macroeconomia nas diversas escalas. 
Relacionado os fatores globais com a escala do lugar.  
 
Específicos 
 Discutir o processo de formação da economia global e os principais eventos 
que levaram a consolidação do modo capitalista de produção; 
 Trabalhar as dinâmicas do espaço geográfico mundial no tocante a 
distribuição da população, as questões urbanas e os conflitos de maior 
representatividade para o cenário global;  
 Conhecer as principais atualidades globais e locais do espaço geográfico 
contemporâneo; 
 Reapresentar alguns conteúdos basilares da ciência geográfica trabalhados 
em séries anteriores;  
 Compreender o mercado de trabalho e suas perspectivas. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1° Unidade: Formação da Economia global 
1) Guerra Fria; 
2) Revoluções industriais e modos de produção (taylorismo, fordismo, 

toyotismo e produção flexível;  
3) Industrialização no mundo: países de industrialização pioneira, planificada 

e recente (emergentes);  
4) Blocos econômicos.  

2° Unidade – Dinâmicas do espaço geográfico mundial 
1) Urbanização mundial; 
2) População mundial;  
3) Conflitos mundiais (Conflitos mundiais: conflitos entre Israel e Palestina, 

guerras do Iraque e da Síria, guerra do Afeganistão, conflitos religiosos na 
África subsaariana, Guerra civil na Líbia.  

3° Unidade – Atualidades globais e locais e reapresentação de conteúdos 
basilares 

1) Principais atualidades globais e locais; 
2) Reapresentação de conteúdos da geografia física (elementos físicos das 

paisagens) e geografia do Brasil: industrialização, população e 
urbanização.  

4° Unidade: Mercado de trabalho e suas perspectivas 
 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A execução dos conteúdos programáticos propostos far-se-á a partir de aulas 
expositivas e dialogadas com base na utilização de equipamentos tecnológicos. As 
atividades serão realizadas a partir de exercícios de fixação do aprendizado, 
discussões de textos, trabalhos de campo, atividades socializadas, seminários, 
filmes, documentários etc. 
 

 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será realizada por meio de provas escritas, seminários, discussões 
temáticas, participação e desempenho individual e coletivo nas atividades de 
socialização, construção de relatórios e fichamentos.  
 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco e acessórios, mapas, Data Show, livro didático, livro paradidático, 
textos acadêmicos e material de mídia. 
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