
 

PROPOSTA CURRICULAR PARA O 2º SEGMENTO 

Geografia 
 

1- Objetivos: 

 Construir um conjunto de conhecimentos referentes a conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais relacionadas à Geografia, que permita 

aos jovens e adultos conhecerem o mundo atual em sua diversidade, 

favorecendo a compreensão de como as paisagens, os lugares e os territórios 

de constroem: 

 Construir referenciais que possibilitem uma participação propositiva e 

reativa nas questões socioambientais que acontecem na localidade e em 

espaços mais distantes; 

 Conhecer o funcionamento da natureza em sua múltiplas relações, de 

modo a compreender o papel das sociedades na construção do território, da 

paisagem  e do lugar; 

 Compreender que as melhorias das condições de vida, os direitos 

políticos, os avanços tecnológicos e as transformações socioculturais são 

conquistadas ainda não usufruídas por todos os seres humanos e, dentro de 

suas possibilidades, empenhar-se em democratizá-las; 

 Conhecer e saber utilizar procedimentos de pesquisa da Geografia, 

compreender a paisagem, o território e o lugar, seus processos de construção, 

identificando suas relações, problemas e contradições; 

 Desenvolver diferentes habilidades que permitam olhar o espaço, 

usando procedimentos de pesquisa; 

 Compreender a importância das diferentes linguagens ( gravuras, 

músicas, literatura, dados estatísticos, documentos de diferentes fontes) na 

leitura da paisagem, tornando-se capaz de interpretar, analisar e relacionar 

diversas informações sobre o espaço; 

 Utilizar a linguagem gráfica para obter informações e representar a 

especialidade dos fenômenos geográficos; 

 Valorizar o patrimônio sociocultural e ambiental, respeitando a 

sociodiversidade e reconhecendo tais patrimônios como direito dos povos, 

indivíduos e elementos de fortalecimento da democracia. 
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2- Conteúdos: 

2.1- Conceituais: 

1º Período: 

 Conceito de Geografia – Geografia como possibilidade de leitura e 

compreensão do mundo. 

 Categorias de análise da Geografia – lugar, paisagem (cultural e 

humanizada), território e espaço; 

 Alfabetização cartográfica: orientação, localização, coordenadas 

geográficas, zonas térmicas, fuso horário; 

 Leitura de mapa: escalas, legenda, convenções cartográficas, tipos de 

mapas (físico, político, etc); 

2º Período: 

 Espaço rural: concentração fundiária, reforma agrária e movimentos 

sociais e os tipos de trabalho no campo; 

 Espaço urbano: hierarquia urbana, função urbana, uso e ocupação do 

espaço urbano, problemas ambientais urbanos (efeito estufa, chuva ácida...); 

 População: crescimento vegetativo, migrações, estrutura etária, 

distribuição da PEA pelos setores de atividades econômicas (primária, 

secundária e terciária). 

 

3º Período: 

 Formação do território brasileiro; 

 Domínio morfoclimático; 

 Complexos regionais. 

 Regionalização do Brasil: IBGE, 

Geoeconômicas; 

 

4º Período: 

 Regionalização mundial;. 

 Critérios de regionalização: física, desenvolvimento econômico e social, 

formação dos blocos econômicos; 

 Globalização: cultura do consumo. 

 

 

 

 



2.2- Procedimentais: 

 Elaboração de trabalhos pelos educandos;  

 Produção de textos; 

 Produção de esquema do conteúdo estudado, com suas principais idéias 

distribuídas de forma sistematizada; 

 Confecção de mapas, identificando dados específicos; 

 Apresentação, em grupo, de trabalhos realizados em sala de aula: 

cartazes, mapas, esquemas, etc. 

 

2.3- Atitudinais: 

 Despertar a atenção para a “ leitura”  da palavra paisagem do lugar onde 

se vive e valorizá-la como ponto de partida para a interpretação da relação 

sociedade e espaço geográfico; 

 Ler e compreender a Geografia como possibilidade de leitura e 

compreensão do mundo; 

 Desenvolvimento de uma postura de valorização do trabalho humano 

presente na construção da paisagem do lugar; 

 Qualificação das intervenções dos educandos no processo; 

 Entender a importância da Geografia no cotidiano. 

 

3- Metodologia/Estratégias: 

 Temas Geradores; 

 Pedagogia de Projetos; 

 Projetos de Trabalhos; 

 Centro de Interesses: 

 Leitura, comentário, troca de idéias sobre os assuntos abordados; 

 Pesquisas: individuais e em grupo; 

 Análise e leitura de mapas e charges; 

 Filmes e debates; 

 

4- Atividades: 

 Atividades escritas; 

 Atividades orais; 

 Interpretação de textos; 

 Textos formativos, informativos, 

dissertativos e literários; 

 Resolução de questões do livro 

didático; 



 Resumo e síntese; 

 Recortes de jornais e revistas; 

 Produção e reescrita de textos; 

 Esclarecimentos de idéias 

anotadas pelos educandos; 

 Debates; 

 Filmes; 

 Gêneros textuais variados; 

 Trabalho em grupo; 

 Entrevistas; 

 Oficinas; 

 Feiras Culturais; 

 Aula de biblioteca; 

 Aula extraclasse; 

 Excursão; 

 Jogos.

 

5- Recursos Didáticos: 

 Fotocópia (xerox); 

 Quadro a pincel; 

 Revistas e jornais; 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Som; 

 Jogos; 

 Rádio.

 

6- Avaliação: 

 Avaliação escrita; 

 Trabalhos em grupo; 

 Auto-avaliação; 

 Atividades individuais; 

 Participação; 

 Observações diárias; 

 Conversas informais 

 

 


