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COMPONENTE GEOGRAFIA  
COMPONENTE 
CURRICULAR/ 
TEMA 

ANO / 
SÉRIE 

TÍTULO RESUMO/LINKS 

GEOGRAFIA 
9º,1ª,2ª 
e 
3ª EM 

Globalização e 
Seus Principais 
Fluxos I 

Esta aula aborda o fenômeno da Globalização, seus principais fluxos, os fatores que tornaram esse processo 
possível e quando ele teve início. 
https://www.youtube.com/watch?v=Is6wQKQWqTc&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=10 
 

GEOGRAFIA 
9º EF 
e 1º, 2º 
e 3º EM 

Globalização e 
seus fluxos II 

Compreender como são estabelecidos os principais fluxos do processo de Globalização, bem como ter 
conhecimento do porquê de vários países do globo ficarem excluídos desse processo. 

https://www.youtube.com/watch?v=U-yZr8hljrs&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=11 

GEOGRAFIA 
9º EF 
e 1º, 2º 
e 3º EM 

Desenvolvimento 
humano e os 
objetivos do 
milênio - parte 1 

Nessa aula a professora explica como surgiu o termo “desenvolvimento humano” e pretende elucidar quais 
os objetivos propostos para reduzir as desigualdades sociais no mundo. Destaca também os termos: países 
em desenvolvimento e países emergentes.  

https://www.youtube.com/watch?v=jL7uw1OI3K0&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=14 

GEOGRAFIA 
9º EF 
e 1º, 2º 
e 3º EM 

Desenvolvimento 
humano e os 
objetivos do 
milênio - parte 2 

Nessa aula o objetivo é compreender quais os principais indicadores do Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH). Destacar os objetivos do milênio criados para reduzir as desigualdades no mundo.  

https://www.youtube.com/watch?v=qRS2KH4yLog&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=13 

https://www.youtube.com/watch?v=Is6wQKQWqTc&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=10
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GEOGRAFIA 
9º EF 
e 1º, 2º 
e 3º EM 

O espaço rural e 
a produção do 
campo - parte 2  

Nessa aula vamos saber mais sobre o espaço rural e a produção do campo: a evolução do campo brasileiro e 
sua importância no setor econômico, os conflitos sociais no campo e os impactos causados por defensivos 
químicos.  

https://www.youtube.com/watch?v=0A8m-0Hrf0Y&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=12 

GEOGRAFIA 1ª EM 

Planeta Terra: 
localização e 
orientação, 
movimentos e 
fusos horários 

Nessa aula serão abordadas as formas de orientação, coordenadas geográficas, movimentos de rotação e 

translação e suas consequências e fusos horários.  

https://www.youtube.com/watch?v=UQ_Mbc11_MU&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=9 

GEOGRAFIA 7º EF2 

Ideias e 
concepções 
sobre a formação 
territorial do 
Brasil 

Nessa aula o objetivo é compreender: a expansão territorial no Brasil Colônia (Tratado de Tordesilhas e 

Tratado de Madri); expansão das fronteiras no Império e na república; atual configuração do território 

brasileiro; a posição geográfica e localização do Brasil.  

https://www.youtube.com/watch?v=ReHAZzYRGXs&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=8 

GEOGRAFIA 2ª EM 

Regiões 

brasileiras, 

marcas do Brasil 

em todos os 

cantos 

O território brasileiro e sua organização política: conceito de território, o Brasil no continente americano, a 

divisão política do Brasil, Divisão regional de acordo com o IBGE, macrorregiões geoeconômicas. 

https://www.youtube.com/watch?v=0O--2jGKU8E&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=4 

GEOGRAFIA 2ª EM 
Regiões do 

Espírito Santo 

A aula aborda a localização do Espírito Santo no território Brasileiro, tendo como tópicos: Regionalização do 

Espírito Santo; Disputa de território. 

https://www.youtube.com/watch?v=eaoZFR8e0oY&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73 

https://www.youtube.com/watch?v=0A8m-0Hrf0Y&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=UQ_Mbc11_MU&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ReHAZzYRGXs&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=0O--2jGKU8E&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=4
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GEOGRAFIA 3ª EM 

A dinâmica da 

Hidrosfera: água 

no planeta 

Essa aula fala sobre a distribuição da água no mundo, os diferentes acessos à água potável no mundo, 

distribuição da água no Brasil, os diferentes usos da água, uso sustentável da água. 

https://www.youtube.com/watch?v=qBALp9eyor8&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=7 

GEOGRAFIA 3ª EM 

Bacias 

hidrográficas, 

rios, lagos 

Essa aula mostra as águas continentais: rio, sua importância, classificação, regime e características gerais. O 

ciclo hidrológico. Bacias hidrográficas e redes de drenagem. Bacias hidrográficas do Brasil. As águas 

subterrâneas: os aquíferos. Principais bacias hidrográficas do mundo. Água: conflitos. Oceanos e correntes 

marítimas. 

https://www.youtube.com/watch?v=DjcFt8vNyKc&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=6 

GEOGRAFIA 1º EM 

Espaço e tempo: 

espaço 

geográfico, lugar 

e paisagem 

Conceitos de paisagem e espaço geográfico. Elementos naturais e culturais da paisagem. Percepção da 

paisagem. Transformação da paisagem e construção do espaço geográfico. 

https://www.youtube.com/watch?v=q9k9uGvmFuQ&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=5 

GEOGRAFIA 8º EF2 
Dinâmica 

demográfica 

A aula discute sobre a distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais. 
https://www.youtube.com/watch?v=WTneDnEttLM&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=2 

GEOGRAFIA 7º EF2 

Formação 

Territorial do 

Brasil 

A aula apresenta os seguintes conceitos: povo, nação, estado, país, território, região, sociedade e cidadania. 

Além de abordar a importância dos ciclos econômicos na expansão territorial. 

https://www.youtube.com/watch?v=LPiD72WV6_0&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=3 
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