DISCIPLINA DE GEOGRAFIA
OBJETIVOS:
6º Ano


Compreender a importância da Geografia, sabendo utilizar os meios de orientação,
fazendo a interpretação cartográfica necessária para sua localização no planeta.



Relacionar os elementos que compõem o planeta, compreendendo sua importância na
manutenção da vida.



Caracterizar cada um dos elementos que compõem a superfície terrestre, analisando a
ação antrópica sobre o meio natural.

7º Ano


Analisar a formação do território brasileiro, entendendo a ocupação histórica, localizando
nosso país a nível mundial e destacando suas especificidades.



Entender a divisão regional do Brasil, sua variação ao longo do tempo, caracterizando
os aspectos físicos, econômicos e culturais de cada região de acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

8º Ano


Analisar a formação do continente asiático e americano, compreendendo a ocupação
histórica, destacando suas especificidades.



Compreender as diferentes paisagens naturais da Europa e Ásia, caracterizando relevo,
hidrografia, clima e vegetação presentes nos continentes.

9º Ano


Analisar a formação do continente europeu, africano e da Oceania, entendendo a
ocupação histórica, considerando características físicas, humanas e econômicas.



Debater os grandes problemas ambientais da atualidade (aquecimento global, resíduos,
esgotamento dos recursos naturais e a escassez de água), compreendendo ação
antrópica sobre o meio natural.

CONTEÚDOS
6° Ano
EIXO TEMÁTICO I – UNIVERSO


A formação do Universo.



O Sistema Solar e a Lua.



Os movimentos terrestres e a sua influência em nosso cotidiano.



Geografia: para quê?



A importância do espaço geográfico.



As alterações do homem no espaço geográfico.

EIXO TEMÁTICO II – ORIGEM E EVOLUÇÃO


As formas de orientação pelos astros e por instrumentos.



Localizando-me: os paralelos e meridianos (latitude e longitude).



O Brasil no mundo.



Os fusos horários e sua importância.



Os fusos horários brasileiros.



Os oceanos e os continentes.

EIXO TEMÁTICO III – TRANSFORMAÇÕES


As formas de representar a superfície a superfície terrestre.



As projeções e as técnicas cartográficas.



Os tipos de mapas.



As escalas e as convenções cartográficas.

EIXO TEMÁTICO IV – TEMPO


O tempo geológico.



Os tipos de rocha.



A dinâmica interna do relevo.



A dinâmica externa do relevo.



A estrutura geológica e as formas de relevo.

EIXO TEMÁTICO V – ORGANIZAÇÃO SOCIAL E SAÚDE


Elementos e fatores constituintes do clima.



As zonas térmicas da Terra.



Os principais climas da Terra.



As grandes formações vegetacionais.



Os solos e sua importância para o ser humano.

EIXO TEMÁTICO VI – ECONOMIA E SOCIEDADE


Os rios: a essência da vida.



O aproveitamento dos rios.



As águas subterrâneas.

EIXO TEMÁTICO VII – FRAGMENTOS: PASSADO E PRESENTE


O crescimento populacional.



A estrutura da população.



Teorias sobre o crescimento demográfico.



PEA: A população economicamente ativa.



Medindo a qualidade de vida da população: IDH.



As migrações ao longo da história.

EIXO TEMÁTICO VIII – CONSERVAÇÃO


O extrativismo vegetal.



O extrativismo mineral.



A pecuária: suas formas e principais rebanhos.

EIXO TEMÁTICO IX – EXPANSÃO E MOVIMENTO


Os sistemas agrícolas.



A agricultura visando lucro: o agronegócio.



A Revolução Agrícola e os principais produtos agrícolas.

EIXO TEMÁTICO X – MUDANÇAS


Os elementos e estágios da produção industrial.



Os tipos de indústrias.



As áreas mais industrializadas do planeta.

EIXO TEMÁTICO XI – MOVIMENTO E ENERGIA


Os combustíveis fósseis.



Energia nuclear e elétrica.



O mundo em busca de soluções: fontes alternativas de energia.



As redes de transportes e os meios de comunicação.

EIXO TEMÁTICO XII – ALTERNATIVAS


A importância do setor comercial.



O comércio internacional.



A “comercialização” da cultura.

7° Ano
EIXO TEMÁTICO I – RIQUEZAS E SABERES


O Espaço Geográfico e a ação humana.



O tempo e as diferenças sociais.



As alterações na natureza como consequência da tecnologia.



Brasil: extensão territorial e posição geográfica.



Brasil: fusos horários e zonas climáticas.

EIXO TEMÁTICO II – A VIDA SE ORGANIZA


Sociedade, povo, nação, país e Estado.



A sociedade moderna ou industrial.



O papel do Estado na formação do espaço geográfico.



População brasileira I: formação e diversidade étnica.



População brasileira II: crescimento e estrutura.



Os movimentos migratórios no Brasil.



Brasil: rede urbana e problemas urbanos.

EIXO TEMÁTICO III – INVASÕES


Os domínios morfoclimáticos do Brasil e o Domínio Amazônico.



Domínio dos Mares de Morros Florestados.



Domínios do Cerrado e da Caatinga.



Domínio das Araucárias e das Pradarias.



Áreas de transição.

EIXO TEMÁTICO IV – PROGRESSÕES


O conceito de região.



As regiões administrativas do IBGE.



Os complexos econômicos regionais.



O conceito de regionalização de Milton Santos.



A regionalização de acordo com tipo de uso do espaço.



Os contrastes regionais do Brasil.

EIXO TEMÁTICO V – EXPLORAÇÕES


A Amazônia e o seu ecossistema.



A ocupação da Amazônia: colonização e exploração (I e II).



Plano de Integração Nacional – PIN.



Projetos e hidrelétricas amazônicos.



Lutas pela terra.

EIXO TEMÁTICO VI – CARACTERIZAÇÃO DE MOVIMENTOS


Centro-Sul: características gerais.



A colonização e o povoamento do Centro-Sul.



O centro econômico do Brasil.



O sul do Brasil.

EIXO TEMÁTICO VII – CONTRASTES


A Industrialização do Sul.



A modernização da agropecuária e a questão da terra no Centro-Sul.



Potencial Energético.



A rede de transportes do Centro-Sul.

EIXO TEMÁTICO VIII – ADAPTAÇÕES


Nordeste: características gerais.



O litoral, a Zona da Mata.



O Sertão.



O Agreste.



O Meio-Norte.



Indústria da seca – Transposição do rio São Francisco.

EIXO TEMÁTICO IX – METAMORFOSE


Problemas ambientais no Nordeste brasileiro e projetos agropecuários.



Problemas ambientais da região Centro-Sul.



Os problemas ambientais na Amazônia.



O meio ambiente urbano e a cidadania.

EIXO TEMÁTICO X – AÇÃO E CONQUISTA


As origens culturais do povo Brasileiro.



As culturas indígenas no Brasil.



A questão racial no Brasil.



As contribuições culturais dos negros africanos.

EIXO TEMÁTICO XI – EVOLUÇÃO


O modelo econômico brasileiro.



O Brasil e sua balança comercial.



O Brasil no comércio mundial.



Os corredores de exportação do Brasil.

EIXO TEMÁTICO XII –DIVERSIDADE


A Internacionalização da economia: a Globalização.



O neoliberalismo.



O Brasil no Mercosul.



Os indicadores sociais do Brasil.

8° Ano
EIXO TEMÁTICO I – ORGANIZAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES


A divisão do espaço mundial.



Os níveis de desenvolvimento.



O modo de produção capitalista e o avanço do capitalismo.



O modo de produção socialista.



A crise do Socialismo e a Guerra Fria.



Globalização e Meio Ambiente.

EIXO TEMÁTICO II – SER HUMANO E SOCIEDADE


Formação e localização.



América pré-colombiana.



A chegada dos europeus.



Os tipos de colonização na América.



A América anglo-saxônica.



A América latina.



A Revolução Industrial.



O trabalho e o processo de industrialização.



Os trabalhadores nas linhas de produção.

EIXO TEMÁTICO III – ECONOMIA E CONSUMO


A indústrialização nas Américas.



A urbanização nas Américas.



O problema do lixo urbano.



As políticas agrícolas e a agroindústria.



As consequências da industrialização e urbanização.

EIXO TEMÁTICO IV – NOVOS ARES


A influência da latitude e da altitude.



Maritimidade, continentalidade e correntes marítimas.



A dinâmica das massas de ar.



Os climas da América.



Mudanças climáticas: mito ou realidade?

EIXO TEMÁTICO V – RIQUEZA E CIRCULAÇÃO


As paisagens temperadas da América.



As paisagens equatoriais da América.



As paisagens tropicais da América.



As paisagens áridas e semiáridas da América.



Os dobramentos modernos.



Os planaltos e as planícies.



A rede hidrográfica da América.

EIXO TEMÁTICO VI – MOVIMENTOS


O que é geopolítica e sua influência no contexto sul-americano.



A importância da Amazônia na geopolítica sul-americana.



A importância da Bacia Platina na geopolítica sul-americana.

EIXO TEMÁTICO VII – ESTRUTURAS E ORGANIZAÇÕES


América Central: localização e divisão regional.



A ocupação e o povoamento da América Central.



A economia e os indicadores sociais.



O Panamá.



Cuba: colonização, revolução e socialismo.



Os movimentos guerrilheiros centro americanos.

EIXO TEMÁTICO VIII – INFLUÊNCIAS


A organização espacial estadunidense.



A população estadunidense.



Os afro-americanos e o racismo nos Estados Unidos.



A organização espacial canadense.



A população canadense.

EIXO TEMÁTICO IX – CONFLITOS E CONTRADIÇÕES


O sistema colonial no México.



A organização espacial do México.



A Revolução Mexicana: condicionantes e repercussões.



A indústria mexicana.



O México atual.

EIXO TEMÁTICO X – DESIGUALDADES


Venezuela.



Colômbia.



Bolívia.



Equador e Peru.



Chile.



O Ártico e a Antártica: longínquos e despovoados, porém, importantes para o planeta.

EIXO TEMÁTICO XI – CONDIÇÕES SOCIAIS


Paraguai: isolado entre dois gigantes.



Uruguai: ascensão, queda e tentativa de reestruturação da “suiça sul-americana”.



Argentina: organização espacial.



Argentina: crises e rivalidades históricas.

EIXO TEMÁTICO XII – POSSIBILIDADES


As primeiras tentativas de integração da América.



Os caminhos e descaminhos do Mercosul.



A integração norte-americana: o NAFTA.



Uma só América? A formação da ALCA.



Unasul e outras organizações recentes.

9° Ano
EIXO TEMÁTICO I – VARIAÇÕES


Mundialização, globalização e a divisão internacional do trabalho.



Liberalismo econômico e Neoliberalismo.



A política do conhecimento e tecnopolos.



O trabalho na era da globalização e a questão do desemprego.



A explosão do consumo e os excluídos da globalização.

EIXO TEMÁTICO II – AÇÃO E REAÇÃO


Meios de transporte e circulação de mercadorias.



Telecomunicações e fluxo de informações.



O capital financeiro e as bolsas de valores.



Teorias Demográficas e mudanças de comportamento da população.



A população mundial e a fome.



Multiculturalismo e Xenofobia.

EIXO TEMÁTICO III – DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS


Povos, países e nações.



A Questão Basca e a situação dos Curdos no Oriente Médio.



Os limites e as várias fronteiras dos países.



A indústria, fronteira do espaço mundial.



A organização territorial – As fronteiras nas cidades e a segregação urbana.



As fronteiras dos blocos econômicos e as relações Norte-Sul.

EIXO TEMÁTICO IV – RELAÇÕES


A Europa no Mundo.



A diversidade Europeia.



Aspectos naturais da Europa.



Atividades econômicas europeias.



As fronteiras europeias na Guerra Fria.



A crise do socialismo e a redefinição das fronteiras.



A União Européia (UE).



Nacionalismos e Conflitos Separatistas Europeus.

EIXO TEMÁTICO V – LIGAÇÕES


Paisagens africanas.



O Neocolonialismo no continente africano e o processo de descolonização.



Os conflitos africanos.



África no contexto mundial: riqueza natural e a pobreza econômica.

EIXO TEMÁTICO VI – CONFLITOS


Divisão Regional do Continente Africano I – Vale do Nilo,Magreb, Saara e Sahel.



Divisão Regional do Continente Africano II - África Ocidental,SubTropical, Central e
Oriental.



A África do Sul e o Apartheid.



A Primavera Árabe na África Branca.

EIXO TEMÁTICO VII – NOVOS RUMOS


Ásia: diversidade física, humana e econômica.



Oriente Médio: População, Cultura e Religião.



Atividades econômicas e a produção de petróleo.



A Questão Palestina e o Estado de Israel.



Os choques do petróleo.

EIXO TEMÁTICO VIII – MOVIMENTOS E CONSEQUÊNCIAS


Índia: desigualdades, explosão demográfica e crescimento econômico.



Índia: separatismos.



China: Abertura econômica e distribuição das atividades econômicas.



Tigres asiáticos.

EIXO TEMÁTICO IX – ANTAGONISMO


Era Meiji e a Revolução Industrial do Japão.



O desenvolvimento Industrial Japonês após a 2a Guerra Mundial.



Distribuição Espacial das Indústrias e a desconcentração industrial.



O Japão, um País Altamente Industrializado.



O esgotamento do “modelo japonês” e a estagnação econômica.

EIXO TEMÁTICO X – EXTREMOS


Oceania: formação do continente , colonização, povoamento e atividades econômicas.



Austrália e Nova Zelândia.



O mundo visto pelos europeus.



Tipos de projeções cartográficas.

EIXO TEMÁTICO XI – TENDÊNCIAS E RESISTÊNCIAS



A Nova Ordem Mundial e a Multipolaridade.



A hegemonia mundial no Século XXI.



As "Periferias" no Século XXI.

EIXO TEMÁTICO XII – AMPLITUDE


A dinâmica equilibrada dos ecossistemas – sustentabilidade.



O uso da água e a poluição das fontes hídricas.



Os impactos ambientais.

