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Série: 1ª série / Ensino Médio Turno: Manhã, Tarde e 

Noite

Ano letivo:

Disciplina: Geografia Professor: Adriano Ramalho e 

Marcelo Lima

Carga horária:

PLANO DE DISCIPLINA
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PERÍODO ESCOLAR CONTEÚDOS BÁSICOS

1º BIMESTRE #Sistematização da Geografia:
#Contexto histórico gerador do avanço
da geografia.

#Conceitos de espaço geográfico,
região território, lugar e paisagem.



4



5

PERÍODO ESCOLAR CONTEÚDOS BÁSICOS

2º BIMESTRE #Espaço e suas representações: conceitos

de localização e orientação.

#Diversas formas de representação

cartográficas.

#Os movimentos e a localização da terra

no sistema solar.

#Fatores geradores dos fenômenos-dias e 
noites, estações do ano e fusos horários.
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PERÍODO ESCOLAR CONTEÚDOS BÁSICOS

3º BIMESTRE # Relação Sociedade e Natureza: Conceito de

meio ambiente e paisagem natural.

# Estrutura geológica, relevo, clima, hidrografia,

vegetação.

# Fontes de energia e processos de produção.

Meio ambiente e sustentabilidade.

# Crescimento populacional e teorias

demográficas.

# Organização do espaço agrário.

# Problemas socioambientais. Estrutura

fundiária. Modernização da agricultura.
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PERÍODO ESCOLAR CONTEÚDOS BÁSICOS

4º BIMESTRE #O espaço agrário piauiense os problemas

socioambientais resultantes dessa
organização.

#Geografia do Piauí e potencialidades
turísticas.

#O meio natural piauiense em seus vários

componentes: estrutura geológica, relevo,

clima, hidrografia e vegetação, como fonte de

patrimônio ecológico e cultural.
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CONCEITOS 
FUNDAMENTAIS NA 

CIÊNCIA GEOGRÁFICA

ADRIANO 
RAMALHO

GEOGRAFIA PAZ NA ESCOLA
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LUGAR

Desde a infância, começamos a construir e organizar nosso próprio espaço e a
conhecer o espaço das pessoas com as quais convivemos.

A princípio, nos familiarizamos com a nossa casa para mais tarde explorar
outros ambientes, como a rua onde moramos, o caminho para a escola, para o
centro da cidade, para cidades próximas ou mais distantes.

Dessa maneira vamos construindo a nossa própria "geografia" ou a nossa
geografia individual.

O conceito de lugar, um dos principais da geografia, está
ligado a espaços que nos são familiares e que fazem parte
da nossa vida.
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ABISMO SOCIAL GRITANTE
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ESPAÇO: GEOGRÁFICO

O nosso lugar não é uma realidade isolada. Ele faz parte de um
conjunto de lugares, marcados por diferentes aspectos naturais, que
passaram por vários processos históricos.

Esses lugares estão unidos por uma complexa rede de relações
políticas, econômicas e sociais.

A esse conjunto de lugares e suas relações com outros lugares
denominamos espaço geográfico.

É um conjunto de lugares 
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VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
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PAISAGEM

Em uma região bastante transformada pelo homem, poderemos
perceber, entre outras coisas, campos cultivados, pastagens, cidades
grandes, médias ou pequenas, ligadas por uma rede de rodovias e
ferrovias.

Todos essas realizações humanas ocupam as mais variadas formas de
relevo, cortadas por rios e lagos podemos denominar de paisagem.

É o retrato dos lugares que compõem o espaço geográfico
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