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PLANO DE ENSINO 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do Componente Curricular: Geografia III 

Curso: Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 

Série/Período: 3º ano 

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

Docente Responsável:  

 

EMENTA 

 
Relação ensino aprendizagem mediante contextualização homem e natureza através dos 
espaços geográficos locais, regionais e nacionais.  O espaço rural e a produção agrícola. O 
espaço geográfico brasileiro, sua formação e sua posição na dinâmica geopolítica global de 
forma que o educando tenha acesso a momentos significativos de reflexão sobre a 
realidade em que vivemos e assuma posicionamento crítico frente a ela. Comparar os 
vários processos de formação econômica, identificando o papel que desempenham nas 
diferenças existentes entre países desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos. 
Identificar as relações entre problemas ambientais e situações geográficas na atualidade. 

 

 

OBJETIVOS 
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Geral 

 Contextualizar e compreender: o espaço geográfico da Paraíba, do Brasil e do mundo 
enquanto construção humana, avaliando os fenômenos ligados à ocupação espacial, 
ponderando as relações conflituosas na relação homem-natureza; as Novas 
Fronteiras do Capitalismo Global e os Territórios nas Novas Regionalizações; o 
comércio Internacional e a organização do capital no espaço da produção global; as 
formas de apropriação do espaço geográfico pelo homem e os problemas ambientais 
causados por essas atividades e os temas de interesse global como água e os diversos 
tipos de produção de energia no Brasil e no mundo. 

 
Específicos 

 Contextualizar o espaço geográfico da Paraíba, do Brasil e do Mundo no processo de 
produção do espaço, do território, da paisagem e do lugar; 

 Analisar o reordenamento espacial das indústrias de alta tecnologia no território 
brasileiro, avaliando suas possibilidades e limites no contexto das novas fronteiras do 
capitalismo global; 

 Interpretar textos, mapas, gráficos, imagens, charges e tabelas como formas de 
representação dos fenômenos espaciais que expressam as transformações da vida no 
campo; 

 Associar a diversidade dos sistemas agrícolas à heterogeneidade às condições 
naturais, históricas e socioeconômicas dos diferentes países e regiões; 

 Avaliar as transformações no mundo rural brasileiro a partir do crescimento do 
agronegócio; 

 Analisar a participação das multinacionais no campo e seu papel nas exportações 
brasileiras; 

 Reconhecer as novas ordens e desordens política, econômica e cultural decorrentes 
das relações de poder em diferentes formas de regionalização do espaço mundial, 
tais como: blocos econômicos; aglomerados de exclusão asiático, africano, latino-
americano; territórios múltiplos do terrorismo e do genocídio. 

 Explicar a geopolítica do petróleo contextualizando-a no atual cenário de distribuição 
espacial, produção, consumo, comércio e reservas; 

 Avaliar o uso, o consumo e a geopolítica da água e as políticas ambientais; 

 Localizar a distribuição do uso de tecnologias energéticas limpas (solar, eólica e 
geotérmica) e de tecnologias alternativas (álcool etílico, biomassa, nuclear e 
biodiesel), avaliando os impactos ambientais gerados pelas tecnologias alternativas; 

 Avaliar os impactos sociais, ambientais e econômicos, resultantes da criação de 
sistemas de produção de energia. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDADE I 
1. Geografia da Paraíba. Dinâmica espacial brasileira (20 h/a) 

1.3.  Paraíba: organização, ocupação e importância geopolítica no contexto nacional; 
aspectos sócio-econômicos e sua relação com o meio ambiente; 

1.4.  Paisagem natural: o espaço geográfico atual brasileiro; desigualdades regionais; 
configuração do estado brasileiro (políticas territoriais, divisões interestaduais, 
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grupamentos regionais). 
 

UNIDADE II 
2. O espaço rural e a produção agrícola (20 h/a) 

2.1.  Atividades econômicas no espaço rural; A Revolução Verde; A agricultura brasileira; 
A dupla face da modernização agrícola; Estatuto da Terra e Reforma Agrária. 

 
UNIDADE III 

3. Aspectos da realidade brasileira. Espaços da circulação e a economia global (20 h/a) 
3.1.  A produção e estruturação do espaço agrário; a produção e estruturação do espaço 

industrial; relações comerciais no mercado mundial – Atividades econômicas; 
problemática ambiental. 

3.2.  O comércio internacional: a origem da OMC e os acordos comerciais; Fluxos de 
comércio, transportes e comunicações; Expansão do comércio mundial e a formação 
dos Blocos Regionais; Principais blocos econômicos regionais. 

 
UNIDADE IV 

4. Geopolítica Mundial na Atualidade. Energia: Geopolítica e estratégia (20 h/a) 
4.1.  Nova Ordem Mundial; A Geografia Política e Geopolítica: ideologias geográficas e 

teorias do poder, conflito e violência política. Nacionalismo e formações dos estados 
nacionais. 

4.2.  A produção mundial de energia; Evolução histórica e contexto atual; Energia e meio 
ambiente; A produção e o consumo de energia no Brasil; 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 A metodologia aplicada será através de aulas explicativas e expositivas, com debates 
realizados em sala de aula. Será incentivada a realização de atividades individuais e em 
grupos, seminários, trabalhos de pesquisa, análise de mapas, imagens, gráficos e a 
utilização da Internet e material didático como ferramenta de aprofundamento 
teórico, buscando integrar conteúdos desenvolvidos através da interdisciplinaridade, 
bem como a contextualização com o cotidiano dos alunos. Além das atividades 
semanais em sala de aula, poderá haver uma parcela do conteúdo ministrada seguindo 
o modelo de ensino à distância usando soluções como, por exemplo, a plataforma 
“Moodle”, com a realização de atividades, laboratórios e fóruns para dúvidas e 
discussões. 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 A avaliação será pelo sistema de verificação da aprendizagem; trabalhos individuais e 
trabalhos em grupo de pesquisa, com apresentação oral e entrega de parte escrita 
referente à pesquisa e realização de exercícios de revisão dos conteúdos; de forma 
ampla, contínua, gradual, dinâmica, cooperativa e cumulativa, no processo de ensino-
aprendizagem, através das funções diagnóstica, formativa e somativa.  

 A recuperação será contínua e ocorrerá no decorrer do período letivo, através da 
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correção, revisão das provas e dos exercícios propostos ao longo das aulas, bem como 
através de instrumentos de verificação da aprendizagem que serão utilizados de forma 
a atender os conteúdos da disciplina; 

 Serão realizadas duas avaliações formais por bimestre, além da recuperação de 
aprendizagem. 

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

 Quadro branco, computador com Internet, vídeos, jornais, revistas, livros didáticos, 
textos e recursos áudio visuais (projetor multimídia e som). 

 

 

PRÉ-REQUISITOS 

 
Sem pré-requisito 
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