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1. População: 
- Crescimento populacional 
- Estrutura da população 
- Os fluxos migratórios 
- O espaço urbano e o processo de 
urbanização 
- Teorias demográficas. 
 
2. Mundo contemporâneo: economia e 
geopolítica: 
- Processo de desenvolvimento do 
capitalismo 
- Geopolítica e economia do pós-segunda 
guerra 
- O comércio internacional 
 
 
 
3. Europa 
 
 
 
 
 
 
 

 
*  Analisar a configuração dos continentes e o Equador Social. 
*  Entender a importância da Guerra Fria na configuração do mundo 

atual. 
*  Analisar o Capitalismo e o Socialismo como sistemas 

socioeconômicos. 
*  Entender a influência do capitalismo na formação do mundo 

globalizado. 
*  Perceber as transformações históricas (1ª, 2ª guerra mundial e Europa 

atual) analisando a configuração atual dos países. 
*  Determinar os movimentos migratórios mundiais. 
*  Entender a xenofobia como fenômeno populacional na Europa. 
*  Entender a estrutura populacional dos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. 
*  Destacar os aspectos econômicos, sociais e políticos dos países 

europeus associados ao G8. 
*  Analisar a formação dos blocos econômicos e sua importância para o 

mundo de hoje. 
*  Compreender as causas e conseqüências do processo de urbanização 

no mundo. 
*  Identificar e caracterizar as teorias demográficas. 
 
 
*  Identificar as minorias européias relacionando seus objetivos 

históricos com a situação atual. 
*  Reconhecer a importância geopolítica européia para a formação do 

sistema atual. 
*  Caracterizar a Europa pós 2ªguerra mundial até os dias atuais. 
 

 
Avaliação Discursiva: 
1. População mundial. 
2. Mundo contemporâneo: 
economia e geopolítica -  
 
 
Provão: 
1. Europa. 
2. Queda do Império Soviético. 
 
Avaliação Objetiva: 
1.  Europa. 
3. Alemanha. 
4. Queda do Império Soviético. 
5. China. 
6. Japão. 
 

continuação ↓↓↓↓ 
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4. Alemanha 
 
 
 
 
 
5. Queda do bloco soviético. 
 
 
 
 
 
 
 
6. China 
 
 
 
 
7. Japão 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*  Explicar a política neonazista de Hitler. 
*  Caracterizar a industrialização alemã no período das grandes guerras mundiais 

e atual. 
*  Caracterizar o milagre alemão. 
 
 
*  Mencionar as causas e conseqüências da falência do socialismo no leste 

europeu. 
*  Reconhecer os movimentos pró-separação socialista no leste europeu. 
*  Identificar a divisão geopolítica da URSS e relacioná-la com o momento atual 

do leste europeu. 
*  Comentar sobre a importância para a Rússia de participar da União Européia. 
  
 
*  Mencionar e caracterizar os períodos socioeconômicos da China. 
*  Relacionar e Identificar os problemas ambientais com o grande crescimento 

econômico chinês.  
 
 
*  Conhecer a importância do processo histórico japonês para a participação do 

Japão nas grandes guerras mundiais. 
*  Caracterizar o milagre japonês. 
*  Analisar a atual situação econômica japonesa. 
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1. África 
 
 
 
 
2. Oriente Médio 
 
 
 
 
3. Industrialização e geopolítica. 
 
4. O espaço rural e a produção 
agrícola  
 
5. Meio ambiente 
 
 
 
 
 
6. América Latina. 
 
7. Estados Unidos 

*  Identificar os problemas socioeconômicos africanos. 
*  Relacionar o processo histórico com os atuais problemas ambientais, sociais e 

econômicos na África. 
*  Conhecer a divisão geopolítica na África. 
 
*  Relacionar os conflitos entre árabes e judeus com o processo histórico. 
*  Compreender e mencionar os conflitos no Oriente Médio, destacando a 

participação dos Estados Unidos e das grandes potencias. 
*  Conhecer a divisão geopolítica do Oriente Médio. 
 
*  Mencionar e caracterizar os sistemas agrícolas existentes. 
*  Analisar o processo de formação agronegócios. 
*  Compreender o processo de formação da industrialização nas diferentes 

classificações dos países. 
*  Mencionar e caracterizar os tipos de indústrias existentes. 
*  Entender a controvérsia da transgenia. 
*  Identificar as principais conferências ambientais e os principais assuntos nelas 

discutidos. 
*  Conceituar, caracterizar e diferenciar Áreas, Parques e Reservas Ecológicas. 
*  Identificar as principais reservas, áreas e parques ecológicos de Brasília.  
*  Mostrar a importância do desenvolvimento sustentável para alcançar qualidade de 

vida. 
*  Conhecer os principais problemas ambientais, relacionando-os com o Brasil e 

Brasília. 
*  Estabelecer a divisão política da América Latina. 
*  Relacionar as principais intervenções dos Estados Unidos na América Latina. 
*  Conhecer os fatos mais expressivos que provocaram a volta da democracia a 

América Latina. 
*  Analisar o poder do tráfico de drogas na questão geopolítica nas Américas. 
*  Identificar e caracterizar os movimentos guerrilheiros na América Latina e 

relacionar com outros grupos guerrilheiros no mundo. 

 
Avaliação Discursiva: 
1.África. 
2.Oriente Médio. 
3.Industrialização e 
geopolítica. 
4.O espaço rural e a 
produção agrícola. 
 
Provão: 
1.América Latina 
2.Estados Unidos. 
 
Avaliação Objetiva: 
1.África. 
2.Oriente Médio. 
3.América Latina. 
4. Estado Unidos. 
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1. População brasileira: 
- Formação da população 
- Crescimento populacional 
- Estrutura da população 
- O espaço urbano e o processo de 
urbanização.  
- Os fluxos migratórios 
 
 
 
 
 
 
2. O espaço rural e a produção agrícola 
brasileira. 
 
3. Brasil: industrialização e política 
econômica. 
 
4. Brasil -Fontes de energia. 
 
 
 

 
*  Compreender as causas atraso econômico brasileiro em relação aos países 

desenvolvidos. 
*  Conhecer e saber aplicar o Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil. 
*  Analisar as desigualdades de distribuição de renda no Brasil. 
*  Determinar os movimentos migratórios no Brasil. 
*  Entender a existência da exclusão social no Brasil 
*  Conhecer a estrutura populacional brasileira caracterizando-a. 
*  Conhecer os grupos étnicos formadores da sociedade brasileira. 
*  Destacar a importância socioeconômica da miscigenação no Brasil. 
*  Entender os processos de exclusão social e discriminação racial no Brasil. 
*  Analisar os sistemas de cotas para as minorias no Brasil. 
*  Compreender as causas e conseqüências do processo de urbanização no Brasil. 
*  Analisar a questão do desenvolvimento sustentável nos centros urbanos. 
*  Entender o projeto Fome Zero. 
 
*  Entender o processo de formação do MST. 
*  Conhecer o processo histórico das políticas agrárias no Brasil. 
*  Comparar a estrutura fundiária brasileira com os diversos grupos de países. 
*  Destacar a importância da agricultura brasileira para a economia nacional. 
*  Conhecer o processo histórico da industrialização brasileira e sua importância. 
*  Entender o que foi industrialização tardia. 
*  Compreender a relação da geopolítica com a industrialização. 
*  Mencionar e caracterizar os tipos de indústrias. 
*  Mostrar os problemas ambientais na agricultura estabelecendo soluções. 
*  Conhecer as principais fontes de energia utilizadas no Brasil. 
*  Analisar a importância do investimento em fontes alternativas de energia. 
*  Analisar o comércio brasileiro em relação ao cenário internacional. 

 
Avaliação Discursiva: 
1. População brasileira: 

- Formação da população 
- Crescimento 

populacional 
- Estrutura da população 
- O espaço urbano e o 

processo de urbanização  
- Os fluxos migratórios 

2. Agricultura brasileira. 
3. Fontes de energia 
4. Meio Ambiente. 
 
Provão: 
1. Cartografia 
2. Geografia Física. 
 
Avaliação Objetiva: 
1. Brasil – Industrialização e 
política econômica. 
2. O espaço rural e 
agricultura brasileira. 
3. Meio Ambiente. 
4. Distrito Federal. 
5. Cartografia. 
6. Geografia Física. 
 

continuação ↓↓↓↓    
    

 



 

 
 
COLÉGIO LA SALLE BRASÍLIA 
SGAS Q. 906 Conj. E C.P. 320 – Fone: (061) 3443-7878 
CEP: 70390-060  - BRASÍLIA  -  DISTRITO FEDERAL 

Disciplina: Geografia Trimestre: 3º 

Professor(a):  Ricardo Chaves de Farias 

Série: 3º  Turmas: 301, 302, 303  

PLANEJAMENTO ANUAL / TRIMESTRAL – 2012(CONTINUAÇÃO) 
Conteúdos Habilidades Avaliação 

 
5. Comércio brasileiro. 
 
6. Transporte no Brasil. 
 
7. Meio ambiente. 
 
8. Distrito Federal. 
 
 
 
 
 
 
09. Cartografia: 
- Localização e orientação 
- Representação gráfica 
- Tecnologias modernas 
aplicadas à cartografia 
 

10. Geografia física: 
- Planeta Terra – Camadas, 
formação, movimentos, 
forma e características da 
Terra. 
 

11. Estrutura geológica. 
 

12. Clima 
 

13. Biomas e formações. 

 
*  Identificar as principais conferências ambientais e os principais assuntos nelas discutidos. 
*  Conceituar, caracterizar e diferenciar Áreas, Parques e Reservas Ecológicas. 
*  Identificar as principais reservas, áreas e parques ecológicos de Brasília.  
*  Mostrar a importância do desenvolvimento sustentável para alcançar qualidade de vida. 
*  Conhecer os principais problemas ambientais, relacionando-os com o Brasil e Brasília. 
*  Relacionar e entender os principais problemas socioeconômicos de Brasília. 
*  Entender os motivos da mudança da capital federal e suas implicações sociais, econômicas 

e políticas para o país. 
*  Relacionar as vantagens e desvantagens dos sistemas de transportes. 
*  Conhecer os motivos e as implicações da adoção do sistema rodoviário de transporte no 

Brasil. 
*  Analisar e conhecer o projeto Alca. 
 
*  Entender os movimentos de rotação de translação e suas principais conseqüências. 
*  Localizar os diferentes pontos no espaço e operar com fusos horários 
*  Entender o sistema de coordenadas geográficas e os conceitos de latitude e longitude. 
*  Analisar as técnicas cartográficas e sua contribuição ao desenvolvimento social. 
*  Trabalhar escalas e as distâncias reais e nos mapas.  
*  Relacionar e caracterizar as camadas da Terra. 
*  Conhecer a teoria da formação do universo. 
*  Avaliar a importância da vegetação para o ecossistema. 
*  Localizar e caracterizar as principais paisagens vegetais e condições climáticas globais. 
*  Conceituar clima e diferenciá-lo de tempo. 
*  Identificar os fatores e elementos do clima entendendo como agem no ecossistema. 
*  Relacionar e caracterizar as estruturas geológicas. 
*  Explicar a importância da deriva continental e tectônica de placas na formação dos 

continentes e paisagens naturais. 
*  Conceituar e analisar os solos. 
*  Analisar as ações antrópicas na paisagem natural relacionando com o desenvolvimento 

sustentável. 

 

 


