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Etec  Dr. José Luiz Viana Coutinho 

Código: 073 Município: Jales 

Eixo Tecnológico:Recursos Naturais 

Habilitação Profissional: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de 
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  

Qualificação:Qualificação Técnica de Nível Médio de AGENTE 
DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA  
 

Série:2ª 

Componente Curricular:Geografia 

C.H. Semanal: 2 
Professor:Gislaine Aparecida Lucatte Viana 

                  Edilson 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
 
Ao concluir a 2ª SÉRIE, além das competências adquiridas na 1ª SÉRIE, o aluno, 
qualificado como AGENTE DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA deverá ter construído as 
competências gerais que seguem.  
 
Articular entre si diferentes linguagens, códigos e tecnologias de informação e 
comunicação;  
 
Confrontar opiniões e pontos de vista e argumentar na defesa de suas ideias;  
 
Pesquisar e sistematizar informações relevantes para a compreensão e resolução de 
problemas;  
 
Perceber e articular as relações entre desenvolvimento científico e transformações 
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sociais;  
 
Executar e orientar as atividades relacionadas à produção animal, vegetal e ao 
processamento de matérias-primas, tendo em vista a sustentabilidade seguindo os 
princípios da ética profissional e da cidadania.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
        (Todas as Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas previstas no Plano de Curso para este Componente Curricular 
deverão ser lançadas nos campos abaixo) 
 
 
Componente Curricular:  Geografia                                                                                                         Série:2ª 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

Compreender que as sociedades são 
produtos das ações de diferentes 
sujeito sociais, sendo construídas e 
transformadas em razão da intervenção 
de diferentes fatores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecionar e elaborar esquemas de 
investigação que desenvolvam a 
observação dos processos de formação 
e transformação dos territórios , tendo 
em vista as relações de trabalho,a 
incorporação de técnicas e tecnologias 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

Compreender o papel as sociedades no 
processo de  produção do espaço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidade de identificar as contradições 
que se manifestam especialmente, 
decorrentes dos processos produtivos e de 
consumo 
 
 

1- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

Construção da sociedade pelo  modo de 
produção 
As formas de sociedade e espaço no 
mundo do capitalismo e do socialismo 
O espaço antes da Revolução Industrial 
Diferenças técnicas das Revoluções 
Industriais 
O espaço brasileiro no momento da sua 
arrancada industrial 
 
 
 
 
 
A tecnologia industrial e as 
transformações demográficas 
A integração dos espaços numa só 
divisão internacional do trabalho 
A integração dos espaços pela cidade, 
pelas relações de mercado e pelas 
telecomunicações 
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3  
 
 
 
  
 
4 
 
 
 
 

e o estabelecimento de redes sociais. 
 
 
 
Capacidade de operar com os 
conceitos básicos da Geografia para a 
análise  e representação do espaço em 
suas múltiplas escalas 
 
 
Estimular o desenvolvimento do  
espírito crítico 

 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
Articular os conceito da Geografia com a 
observação, descrição, organização de dados 
e informações do espaço geográfico 
considerando as escalas de análise. 
 
Capacidade de identificar as contradições 
que se manifestam espacialmente, 
decorrentes dos processos produtivos e de 
consumo. 

 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

A urbano-industrialização e as 
transformações do espaço brasileiro 
 
 
 
Esta competência e habilidade será 
trabalhada em todas as bases 
tecnológicas citadas acima 
 
 
 
Esta competência e habilidade será 
trabalhada em todas as bases 
tecnológicas citadas acima. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Geografia                                                                                                                 Série:2º 
 
Habilidade 
(Identificar 

pelo 
número) 

Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos 
Cronograma 
(Dia e Mês) 

01 

-As fases do capitalismo e 
suas características  
 
.  
 
 

  

A organização da 
sociedade pelo modo de 
produção 
As formas do espaço no 
tempo: das sociedades 
indígenas às sociedades 
atuais as minorias étnicas e 
sua integração na 
sociedade brasileira  
 

-Aula expositiva  dialogada 
-Pesquisa  sobre reportagens 

 
 

27/01 a 07/02/2014 

10/02 a 21/02/2014 

02 
-Caracterização das 
revoluções industriais 

O espaço de antes da 
Revolução Industrial;  
 Diferenças da técnica 
anterior e no período entre 
a 1ª e 2ª Revolução 
Industrial  
 

-utilização de imagens 
-Produção de textos 

 
 
24/02 a 28/02/2014 

02 
-Caracterização da 3ª 
revolução industrial 

As inovações tecnológicas 
e do trabalho na 3ª 
Revolução Industrial  
 

-Análise de textos 
-Resolução de estudo dirigido 

05/03 a 14/03/0214 

02 
A Primeira e a Segunda 
Divisão Internacional do 
Trabalho 

Divisão internacional do 
trabalho e da produção 
A dominação e aglutinação 
dos espaços numa só 
divisão internacional do 
trabalho 

-Leitura e análise de imagens e textos 

 
 
17/03 a 28/03/2014 
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03 
-As crises do capitalismo e 
do socialismo 

As realizações e problemas 
sociais do homem no 
espaço do capitalismo e do 
socialismo;  
 

-aula expostiva dialogada 
-Video: A crise do mundo socialista ou o 
filme Adeus Lênin 

 
 
31/03 a 12/04/2014 

03 

-A formação da 
globalização 
-Aspectos positivos e 
negativos 
-Teorias sobre 
globalização 

A globalização e a 
desarrumação sócio-
ambiental do espaço 
brasileiro  
A ONU como poder 
decisório em questão e a 
moderna diplomacia espaço 
mundializado.  
 

-Projeto A evolução tecnológica na Escola 
e a historia de evolução de alguns produtos 
-Aula Expositiva dialogada 

14/04 a 25/04/2014 

28/04 a 09/05/2014 

03 
-Historia dos blocos 
econômicos  

Blocos Econômicos e 
interesses políticos 

-Analise de mapas e gráficos  
12/05 a 23/05 

01 
-Identificação dos países 
do Norte e do Sul 

O contraste norte-sul e a 
nova migração internacional 
da população  
Desenvolvimento e 
subdesenvolvimento: 
distâncias que aumentam 

-Análise de tabelas e gráficos  

26/05 a 11/06/2014 

Países Centrais e Países 
Periféricos.  
 

Análise de tabelas e gráficos 
21/07 a 25/07/2014 

02 
-A indústria brasileira 
 

O espaço brasileiro no 
momento da sua arrancada 
industrial e os caminhos da 
industrialização brasileira 

Aula expositiva dialogada 
Analise de mapas 

28/07 a 15/08/2014 

02 
-a industria no Japão e na 
China 
-A industria no Reino 

A geopolítica da indústria 
no mundo 

-Divisão dos alunos em grupos para 
apresentação das características da 
industrialização dos países citados 

18/08/2014 a 0509/2014 
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Unido,Itália,Alemanha  

 
08/09 a 26/09/2014 

03 
-As cidades globais e as 
metrópole brasileiras 

A integração dos espaços 
pela cidade, pelas relações 
de mercado e pelas 
comunicações.  
As cidades brasileiras e a 
prestação de serviços 
 

Aula expositiva dialogada 
Analise de mapas 

29/09 a 10/10/2014 

01 
-O crescimento das 
cidades 

A urbano-industrialização e 
as transformações no 
espaço brasileiro 

Aula expositiva dialogada 
Analise de mapas 

13/10 a 31/10/2014 

02 
-As biopatentes, 
biotecnologia e 
transgênicos  

A biorrevolução e a nova 
forma de percepção da 
natureza e seus recursos  
 

Filme A Ilha ou Substitutos 
Seminário sobre a influencia da 
biotecnologia na sociedade 

03/11 a 14/11/2014 

17/11 a 28/11/2014 

03 
-Os nós da era da 
informação 

O ciberespaço e a interligação 
do mundo pela informatização 

Analise do ciberespaço 
01/12 a 11/12/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Centro Paula Souza – Cetec - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2014  

 
IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular:  Geografia                                                                                                                Série:2ª 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Estimular o 
desenvolvimento do 
espírito crítico 
 

Elaboração de relatórios Realização da atividade de acordo 
com as normas estabelecidas 

Relatório elaborado pelo aluno Êxito por parte do aluno na 
elaboração do relatório 

Compreender que as 
sociedades são 
produtos das ações 
de diferentes sujeito 
sociais, sendo 
construídas e 
transformadas em 
razão da intervenção 
de diferentes fatores. 

Atividades escritas como 
relatórios e produções de texto 

Realização da atividade pelo 
aluno 

Atividade escrita Atividade realizada 
corretamente 

Selecionar e elaborar 
esquemas de 
investigação que 
desenvolvam a 
observação dos 
processos de 
formação e 
transformação dos 
territórios , tendo em 
vista as relações de 
trabalho,a 

Produção de textos e análise de 
imagens 
Seminários 

Textos produzidos 
 
Apresentação do seminário 
 

Textos produzidos de acordo com 
as normas pré-estabelecidas 
Clareza na exposição  

Textos finais 
 
Apresentação do aluno 
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incorporação de 
técnicas e 
tecnologias e o 
estabelecimento de 
redes sociais 

Capacidade de 
operar com os 
conceitos básicos da 
Geografia para a 
análise  e 
representação do 
espaço em suas 
múltiplas escalas 
 

Análise de gráficos e mapas 
específicos da Geografia 

Realização das análises Análises realizadas pelos alunos Análises escritas pelos alunos 

Estimular o 
desenvolvimento do 
espírito crítico 
 

Elaboração de relatórios Realização da atividade de acordo 
com as normas estabelecidas 

Relatório elaborado pelo aluno Êxito por parte do aluno na 
elaboração do relatório 

Estimular o 
desenvolvimento do 
espírito crítico 
 

Elaboração de relatórios Realização da atividade de acordo 
com as normas estabelecidas 

Relatório elaborado pelo aluno Êxito por parte do aluno na 
elaboração do relatório 
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V – Critérios para Avaliação do Rendimento dos Alunos  

Os critérios explicitam como serão realizadas as atividades avaliativas, sendo atribuídos os 
devidos valores. É “de onde surge a nota/menção do ”. O professor deve estabelecer os critérios 
adotados para avaliação de aprendizagem e na apresentação do Plano de Trabalho do 
Componente Curricular no início do semestre deve apresentar aos alunos. 

Conhecimentos Habilidades Comportamentos 

x 
Prova Dissertativa 

 
Prova Prática 

x 
Participação/interação na 
aula 

x 
Prova com Testes 
Objetivos 

x 
Seminários 

x 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

x 
Prova com Consulta 

x 
Resolução de Exercícios 

x 
Compromisso c/ 
prazos/datas 

 
Prova Oral 

x 
Trabalhos/Pesq 
Individuais  

 
Freqüência em 
Escala/estágio 

 Outro............................. x Trabalhos/Pesq em grupo  Iniciativa e proatividade 

   Outro............................. x Comportamento e disciplina 

     Outro............................. 

Proporcionalidade na composição da menção final 

   

  0%  60%   0%  60%   0%  60% 

  10%  70%   10%  70%   10%  70% 

 x 20%  80%   20%  80%   20%  80% 

  30%  90%  x 30%  90%   30%  90% 

  40%  100%   40%  100%   40%  100% 

  50%     50%    x 50%   

   

 
 
 
 
 

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

O material de apoio didático será o uso de apostilas, livros, revistas, jornais e internet.  

Os livros que serão utilizados entre outros são 

- Luci, Elian Alabi. Geografia O Homem no espaço global. Editora Saraiva,1997 

 - Vesentini, José Willian. Sociedade e Espaço Geografia Geral e do Brasil, Editora Ática,1998 

-Tércio e marina Lucia. Geografia Série Novo Ensino Médio, Editora Ática, 2003 

-Giansanti Roberto e Oliva Jaime. Temas da Geografia  do Brasil, Editora Atual,1999 

-Carvalho Marcos, Santos Douglas e Pereira Diamantino . Geografia ciência do Espaço.Editora 
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Atual,2000 

-Carvalho Marcos, Santos Douglas e Pereira Diamantino . O espaço brasileiro.Editora Atual,2000 

-Sene e Moreira. Geografia para o Ensino Médio. Editora Scipione,2002 

-Sene e Moreira. Geografia Geral e do Brasil O espaço geográfico e globalização. Editora 
Scipione,2002 
-Ribeiro, Costa Wagner; Guimarães,Borges Raul e Krajeiswki, Correa Ângela.  Geografia 
Pesquisa e Ação. Editora Moderna,2003 
 
VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 
A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a 
existência de alunos demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas 
estratégias que favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de 
metodologia diversificada e adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de 
atividades de apoio, revisão de aulas ou bases tecnológicas, orientação de estudos, 
atividades complementares  e até mesmo o replanejamento do processo de ensino-
aprendizagem. 

 
 
 

VIII– Identificação: 

Nome do professor:Gislaine Aparecida Lucatte Viana 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

O parecer deverá ser emitido à luz do Plano de Curso, ou seja, o Coordenador de Curso 
deverá verificar se o planejamento do professor está de acordo com o que está 
estabelecido do Plano de Curso para esse Componente Curricular, em especial no que diz 
respeito às bases científicas indicadas. 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        
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