CONTEÚDOS

HABILIDADES

Mapas, Tabelas e Gráficos



Leitura, interpretação e análise de textos cartográficos
Temas Transversais







Brasil: Território e Sociedade
O Brasil – localização geográfica no mundo, na América do sul
Regionalização do Brasil (regionalização do IBGE, os Três Complexos
Regionais e a Regionalização proposta por Milton Santos)
Urbanização
População















Compreender a importância dos conceitos fundamentais da cartografia, relacionandoos com outros conteúdos;
Perceber o mapa como instrumento de análise, interpretação e interferência na
realidade;
Ler mapas temáticos, sabendo extrair deles elementos de comparação e análise dos
aspectos evidenciados no tema estudado;
Utilizar a linguagem gráfica para obter a representação de informações;
Incorporar os temas transversais aos conteúdos;
Contextualizar os temas transversais de acordo com as diferentes realidades locais e
regionais, podendo sempre novos temas ser incorporados.
Localizar e compreender o processo de formação do território brasileiro;
Compreender questões relacionadas à divisão política, aos limites e fronteiras;
Compreender o papel do Estado na construção do espaço geográfico;
Conhecer a divisão oficial brasileira em cinco macrorregiões, segundo o IBGE;
Compreender a dinâmica populacional brasileira e sua diversidade cultural;
Conhecer os principais aspectos físicos, econômicos e sociais de cada região do
Brasil;
Conhecer a divisão do Brasil em complexos regionais e a regionalização proposta por
Milton Santos;
Compreender conceitos ligados à demografia, migrações e urbanização;
Construir conceitos de rede e hierarquia urbanas;
Identificar o papel da sua cidade na hierarquia urbana nacional;
Entender a formação e a dinâmica da população brasileira e suas questões
socioeconômicas;
Comparar as características da população das diversas regiões, quando à
distribuição e condições socioeconômicas;
Identificar as expressões culturais de origem européia, africana, indígena, asiática e



Brasil: Economia, Comércio Exterior



Espaço rural
Agricultura e pecuária
Industrialização
Comércio interno e exterior
Desenvolvimento econômico e social
Transportes









Brasil: Paisagens Naturais e Ação da Sociedade



Relevo e hidrografia
Clima e vegetação
Problemas ambientais









outras nas paisagens brasileiras;
Identificar e explicar os desafios a serem superados no caminho construtivo de
cidades sustentáveis.

Compreender a relação entre as características econômicas da sociedade brasileira e
a produção do espaço;
Conceituar e tipificar as indústrias;
Reconhecer a localização espacial das indústrias no Brasil;
Conhecer o espaço rural brasileiro e suas principais atividades desenvolvidas;
Entender as relações comerciais entre o Brasil e outros países;
Reconhecer nas formas de produção regional o desenvolvimento desigual do território
brasileiro;
Acompanhar a dinâmica da produção do espaço nas escalas local, regional e
nacional;
Compreender os meios de transporte e a organização do espaço geográfico.

Identificar os elementos da natureza em sues aspectos geológicos, geomorfológicos e
hidrológicos e as transformações culturais regionais;
Reconhecer os aspectos principais dos diferentes tipos de clima no Brasil;
Reconhecer os elementos naturais com enfoque no quadro natural brasileiro, bem
como seus impactos socioambientais;
Explicar a relação existente entre o consumo da natureza e a sustentabilidade
ambiental;
Analisar os impactos ambientais produzidos pela relação sociedade e natureza nos
cotidianos urbanos;
Analisar a influência das ações humanas na devastação da natureza;
Discutir ações de preservação dos recursos naturais.

