
CONTEÚDOS 
 

HABILIDADES 
 

 

Mapas, Tabelas e Gráficos 

 

Leitura, interpretação e análise de textos cartográficos 

Panorama do mundo atual: globalização, geopolítica, economia, meio 

ambiente, energia, turismo, telecomunicações, desafios globais 

Temas Transversais 

 

 Compreender a importância dos conceitos fundamentais da cartografia, relacionando-

os 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; 

 Compreender os principais fenômenos que acontecem no espaço geográfico mundial; 

 Desenvolver uma postura crítica o diante dos acontecimentos mundiais; 

 Compreender temas panorama atual mundial e suas implicações; 

 Mapear as áreas de exclusão utilizando textos, gráficos, tabelas, mapas temáticos 

para analisar as regiões em conflitos no mundo; 

 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. 

 

Regionalização do Espaço Mundial 

 

Evolução Histórica 

Capitalismo e Socialismo 

O mundo multipolar, bipolar e unipolar 

Países do norte e países do sul 

Regionalização pelo nível de desenvolvimento 

Regionalização de acordo com o IDH 

 

 

 

 

 Perceber que não existe uma só forma de regionalizar o globo e que os diversos tipos 

de regionalização possuem aspectos positivos e negativos; 

 Compreender que o espaço mundial atual é resultado de um longo processo 

histórico; 

 Analisar os fenômenos culturais, ambientais e econômicos que conferem identidade 

às manifestações de regionalização e fragmentação do espaço mundial; 

 Compreender as revoluções técnico-científicas; 

 Compreender as principais características dos países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos e os países emergentes. 



 
África 
 
Histórico 

Regionalização 

Cultura 

População 

Economia 

Aspectos Físicos 

 

 Localizar o continente africano; 

 Identificar os países que fazem parte desse continente; 

 Compreender a regionalização da África e suas diferenças; 

 Compreender o continente africano como um território diverso cultural, social e 

etnicamente; 

 Reconhecer o papel da colonização na organização do espaço africano; 

 Reconhecer o domínio cultural dos países europeus na África; 

 Analisar situações representativas das desigualdades regionais dos países africanos, 

do ponto de vista étnico e cultura e socioeconômico; 

 Investigar as raízes da segregação racial na África do Sul (Apartheid). 

 Caracterizar os aspectos naturais do continente africano; 

 Reconhecer sua organização político – administrativa; 

 Discutir e refletir sobre as principais causas da fome na África; 

 Identificar características da qualidade de vida da população por meio de análise dos 

indicadores socioeconômicos. 

 

América 

 

Características gerais 

Povos Pré-Colombianos 

Formação histórica 

Aspectos Físicos e Econômicos 

América Latina 

América Central 

América Anglo-saxônica 

 

 

 Localizar o continente America; 

 Identificar os países que fazem parte desse continente; 

 Identificar as origens das diferenças entre as formas de desenvolvimento e conhecer 

as formas de colonização dos países da América; 

 Comparar as diferentes formas de organização social, política, econômica e cultural 

do continente americano; 

 Conhecer as características naturais do continente americano; 

 Identificar e conhecer os países do continente americano. 

 

 

 



  

Oceania 

 

Aspectos gerais 

Austrália 

Nova Zelândia 

Demais arquipélagos e ilhas 

Colonização e população 

Economia, recursos minerais e energia 

Aspectos físicos 

 

 

 Localizar a Oceania; 

 Identificar os países que fazem parte desse continente; 

 Entender a posição da Austrália e da Nova Zelândia na configuração atual; 

 Caracterizar a geografia da Oceania, considerando a distribuição das terras emersas, 

formação geológica e relevo; 

 Identificar elementos constitutivos dos aspectos naturais da Oceania; 

 Identificar as características sociais e econômicas da Oceania. 

 

Antártida 

 

Aspectos Físicos 

Expedições e Pesquisas 

 

 

 

 

 Localizar a Antártida; 

 Desenvolver conceitos e informações geográficas sobre os aspectos físicos, o tipos 

de ocupação e os principais tratados referente à Antártida; 

 Identificar a Antártida como um laboratório de pesquisa dos fenômenos naturais; 

 Analisar a participação científica do Brasil na Antártida; 

 Analisar as questões ambientais concernentes à ocupação humana.  

 


