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EMENTA 

A dinâmica populacional. Fluxos migratórios. Conflitos étnico-políticos e religiosos e 
sua territorialidade no mundo. A produção rural e urbana. As regionalizações 
brasileiras e paraibanas: A produção econômica e o desenvolvimento desigual das 
regiões brasileira e paraibanas. 

 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 Guiar o aluno para a compreensão geográfica que envolve as habilidades de 
interpretar e explicar as relações entre o homem e as relações sociais de 
poder. 
 

Específicos 
 Compreender a definição, o papel e a metodologia da GEOGRAFIA, na 

avaliação na interação entre as diversidades sociais; 
 Reconhecer a importância da reflexão sobre os aspectos positivos e 

negativos da urbanização analisando as teorias e taxas demográficas, como 
também conhecer aos tipos de migrações, que são acompanhadas de 
problemas de aglomerações urbanas; 

 Reconhecer a importância da reflexão sobre os aspectos positivos e 
negativos dos novos sistemas econômicos mundiais; 

 Analisar o espaço geográfico do Brasil; 
 Analisar os movimentos sociais, economia e indicadores sociais do Brasil; 
 Discutir a ideologia de movimentos separatista em algumas partes do mundo; 
 Analisar o desenvolvimento dos meios da economia nas regiões do Brasil, 

lendo em foco principal a Paraíba na Região Nordeste. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Industrialização e organização do espaço geográfico brasileiro; 
2. A economia brasileira; 
3. A produção brasileira de energia; 
4. Complexos regionais brasileiros; 
5. Formação e diversidade cultural do Brasil; 
6. Taxas Demográficas e estrutura da população; 
7. Migrações: Distribuição e mobilidade espacial; 



8. Condicionantes culturais, econômicos, políticos e sociais; 
9. Etnia e modernidade: conflitos étnicos; 
10. Terrorismo e conflitos armados no mundo; 
11. Processo de Produção das cidades; 
12. Classificação das cidades; 
13. As interações urbanas e os problemas dessas aglomerações 
14. As aglomerações urbanas e a relação campo-cidade; 
15. Crescimento horizontal e metropolização; 
16. As cidades e a urbanização brasileira; 
17. A organização da produção agropecuária; 
18. A agropecuária no Brasil; 
19. Noções sobre a geografia do estado da Paraíba: espaço físico/natural, 

urbanização, industrialização e produção agrícola. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas Expositivas; Leituras individuais seguidas de discussões em grupo; Trabalhos 
de pesquisas bibliográficas; Diálogo; Seminários; Exercícios;  Trabalhos e 
Pesquisas Bibliográficas. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação do aproveitamento dos alunos será processual, sistemática e 
cumulativa, ao longo do período letivo, relacionados aos diversos conteúdos e por 
meio de diferentes instrumentos, com prevalência aos aspectos qualitativos sobre 
os quantitativos, tais como: 

 Provas bimestrais escritas e/ou orais; 
 Trabalhos individuais e/ou grupais; 
 Participação com questionamentos nas atividades realizadas em sala; 
 Assiduidade; 
 Correção de mapas. 

 
Serão oferecidas atividades de RECUPERAÇÃO aos alunos que, no DECORRER 
dos períodos avaliatórios, demonstrarem não atingir os objetivos propostos. 
A RECUPERAÇÃO será desenvolvida de forma SIMULTÂNEA e CONTÍNUA por 
meio de atividades diversificadas a serem trabalhadas e avaliadas, inclusive através 
da aplicação de provas escritas, quando necessário. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro branco; 
 Data-show e notebook; 
 Marcador para Quadro Branco; 
 Plano de Aula; 
 Textos de Apoio; 
 Apagador; 
 Livro Didático. 
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