CONTEÚDO 1º
BIM
Cartografia e
poder
Os elementos
dos mapas
As projeções
cartográficas
As técnicas de
sensoriamento
remoto
Geopolítica do
mundo
contemporâneo
O papel dos
Estados Unidos
da América e a
nova
“desordem”
mundial
Conflitos
regionais e os
deserdados da
nova ordem
mundial

HAB ILIDADES 1º BIM

1º ANO –GEOGRAFIA – 1º E 2º BIMESTRE
CONTEÚDO 2º BIM

• Reconhecer, na linguagem cartográfica e nos produtos do
sensoriamento remoto, formas
indispensáveis para visualizar fenômenos naturais e humanos
segundo localizações
geográficas
• Interpretar o mapa segundo os elementos que o compõem,
considerando projeção,
escala, métricas e linguagem
• Aplicar recursos cartográficos na leitura e na confecção de mapas,
como meio de
visualização sintética da relação entre realidades geográficas
distintas
• Analisar códigos e símbolos da linguagem cartográfica, utilizando
recursos gráficos de qualificação, de quantificação e de ordenação,
de modo a evitar falsas imagens e erros cartográficos
• Analisar a cartografia e as imagens do sensoriamento remoto como
representações que dão acesso a interpretações da realidade, mas
que não são cópias da realidade
• Relacionar a construção de mapas às suas intencionalidades e
discutir a influência da cartografia como instrumento de poder
• Utilizar variáveis visuais de qualificação, quantificação, ordenação e
movimento, de modo a evitar erros cartográficos
• Identificar as funções dos produtos do sensoriamento remoto como
meios para a realização do geoprocessamento e da produção
cartográfica
• Aplicar o conceito de ordem mundial considerando as diferentes
formas de poder entre as nações
• Identificar, definir e classificar as diferentes potências e
superpotências e seu papel na ordem mundial
• Identificar as possibilidades de tratamento cartográfico de fatos,
situações, fenômenos e lugares representativos do mundo
globalizado
• Analisar as raízes histórico-geográficas do conceito de geopolítica
• Analisar situações representativas da ordem mundial
contemporânea e do papel exercido
pelas potências hegemônicas na manutenção do sistema mundial
vigente

Os sentidos da
globalização
As mudanças das
distâncias
geográficas e os
processos
migratórios
A globalização e as
redes geográficas
A economia global
Organismos
econômicos
internacionais
As corporações
transnacionais
Os fluxos do
comércio mundial
Fluxos econômicos
na escala mundial

HABILIDADES 2º BIM
• Aplicar os conceitos de fluxos
e redes geográficas
• Analisar a influência da
globalização na acentuação dos
fluxos migratórios globais
• Analisar as desigualdades
relativas ao conhecimento
técnico e tecnológico produzido
pelas diversas sociedades em
diferentes circunstâncias
espaço-temporais
• Definir e descrever os órgãos
multilaterais e seu papel na
ordenação das relações
conflituosas, como o comércio
• Descrever a organização
econômica contemporânea
como um fenômeno de escala
mundial, responsável por
reduzir a escala local a uma
mera variável do sistema
• Reconhecer a liderança de
regiões do planeta (EUA,
Europa e Extremo Oriente) nos
fluxos econômicos globais
• Reconhecer e descrever a
importância do papel das
corporações transnacionais na
ordem econômica mundial
contemporânea e sua
estruturação em redes
geográficas
• Analisar a globalização e os
processos de interdependência
e de concentração econômica
vinculados ao domínio de novas
tecnologias
• Analisar o papel dos
organismos multilaterais na
regulamentação dos fluxos de
comércio mundial

