CONTEÚDO 1º BIM
Regionalização do espaço
mundial
As regiões da Organização
das Nações Unidas (ONU)
O conflito Norte e Sul
Globalização e
regionalização econômica

3º ANO –GEOGRAFIA – 1º E 2º BIMESTRE
HAB ILIDADES 1º BIM
CONTEÚDO 2º BIM
• Comparar e diferenciar os critérios Choque de civilizações?
de regionalização mundial,
Geografia das religiões
considerando as
A questão étnico-cultural
intencionalidades sociais, políticas e América Latina?
econômicas que as envolvem
• Aplicar e diferenciar os conceitos
de ordem mundial, bipolaridade e
multipolaridade
• Identificar e descrever os principais
elementos que configuram o
conceito de ordem
mundial, considerando questões
geopolíticas, econômicas e culturais
• Associar e interpretar mapas sobre
a distribuição da riqueza mundial e o
número de
pessoas refugiadas para identificar
as distintas assimetrias e
integrações na ordem
mundial
• Analisar situações representativas
da ordem mundial contemporânea e
do papel exercido
pelas potências hegemônicas na
manutenção do sistema mundial
vigente
• Identificar os processos de
integração regional na ordem
mundial contemporânea,
apontando o papel dos órgãos
multilaterais na integração latinoamericana

HABILIDADES 2º BIM
Analisar o contexto de surgimento e o
significado da expressão “choque de
civilizações”
no mundo contemporâneo
• Analisar os principais elementos de
identificação e distinção entre as religiões
mundiais
• Identificar os principais fundamentos
histórico-geográficos e a distribuição das
principais
religiões monoteístas e politeístas em escala
mundial
• Identificar elementos histórico-geográficos
que expliquem o desencadeamento de
inúmeros conflitos étnico-culturais no mundo
contemporâneo
• Ler e interpretar mapas e gráficos relativos
à distribuição e à manifestação das
principais
áreas de conflitos étnico-religiosos no mundo
• Analisar elementos histórico-geográficos
que permitam diagnosticar diferentes
argumentações socioculturais para explicar o
conceito de América Latina
• Identificar as principais áreas de tensão da
América Latina na atualidade e estabelecer a
relação entre essas áreas e as
consequências do processo de colonização
na região
• Identificar e analisar o papel dos principais
atores sociais envolvidos em conflitos
recentes
na América Latina

