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PLANO DE ENSINO 

Nome da Disciplina: GEOGRAFIA 
Curso: CONTABILIDADE 

Período: 3º 

Carga Horária: 33 

Docente Responsável: Alexandre Souza 
 

Ementa 

CONSTRUÇÃO E INTEGRAÇÃO DO TERRITÓRIO; REGIONALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO; O BRASIL NO SISTEMA 

INTERNACIONAL; DINÂMICA POPULACIONAL BRASILEIRA; O ESPAÇO DA GLOBALIZAÇÃO; POPULAÇÃO E FORMAS  DE 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO. GEOGRAFIA DA PARAÍBA. 

 

Objetivos 

Geral 

 
Necessidade de considerar os conhecimentos prévios do aluno e o meio social-geográfico no qual ele 

está inserido, desde em um contexto regional-nacional até um contexto global. 

 
Específicos 

 
Compreender sobre região e regionalização, indispensáveis ao entendimento da dinâmica de formação e 

construção do território nacional, bem como da inserção do país no sistema internacional; aborda os 

aspectos demográficos e todas as suas nuances. Estudos da Geografia da Paraíba 
 

Conteúdo Programático 

 
 Introdução à Geografia do Brasil 

 Regionalização do território brasileiro; 

 O Brasil no contexto da globalização; 

 Balança comercial brasileira; 

 Os blocos comerciais mundiais; 

 Crescimento demográfico brasileiro e mundial; 

 O mercado de trabalho 

 Movimentos migratórios internos e externos 

 A miscigenação e a formação da população brasileira 

 Geografia da Paraíba 

 

Metodologia de Ensino/Integração 

Considerando que o objetivo da disciplina é inserir o aluno em seu contexto social, constará de aulas 

expositivas e com diálogo aberto, utilizando-se várias ferramentas, como data show, vídeos, quadro, 

internet, retroprojetor, mapas, tabelas, etc. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação dar-se-á de duas maneiras: nota qualitativa, considerando a frequência, participação e 

comportamento do aluno; nota quantitativa, através de testes, seminários e exercícios desenvolvidos ao 

longo do bimestre letivo. 

 
 
 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Nas vésperas das avaliações quantitativas, o professor ministrará uma aula de revisão para fixação do 

conteúdo a ser cobrado, com o intuito também de dirimir qualquer dúvida existente. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
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Data show, computador, retroprojetor, quadro, pincel, mapas, vídeos diversos 
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