
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES. 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

(PIBID) 

 

I. Plano de aula:  

-Data: 24 de Abril 

-Duração: 100 minutos 

 

II. Dados de identificação: 

- Disciplina: Geografia 

- Escola: E. E. Mascarenhas Homem 

- Turma: 7° ano – Ensino Fundamental  

- Professor (a) Supervisor (a) Fatima Edilia da Silva  

 

 

 



III. Tema Geral: 

- Processo de Urbanização 

 

IV. Objetivos: 

-Objetivos Gerais: 

- Compreender como se deu o processo de Urbanização do Espaço 

Brasileiro e a sua evolução através das Décadas. 

 

-Objetivos Específicos: 

- Situar as circunstancias em que ocorreram a ocupação do solo brasileiro 

e o surgimento das primeiras vilas e formas de trabalho e comercio; 

- Analisar o processo de ocupação para o interior e o surgimento das 

primeiras cidades; 

-Entender o processo do êxodo rural no Brasil a partir da década de 60. 

  

V. Conteúdo:  

- Inicio da Urbanização Brasileira 

- Cidade e Urbanização (Natal)  

- A urbanização a partir da década de 60 

 

 

 



V. Desenvolvimento: 

Aula expositiva dialogada, com o recurso de imagens para facilitar a 

compreensão do desenvolvimento urbano do Brasil. Após a aplicação e 

desenvolvimento do conteúdo, utilizar uma atividade de fixação afim de 

avaliar os conhecimento construído durante o período de aula. 

 

VI. Recursos Didáticos:  

- Mapa mudo do Brasil do período das Capitanias  

- Mapa mudo do Brasil do período após a década de 1960 

-  

- 

 

VII. Avaliação: 

 - Exercício de Pesquisa 

 

VIII. Bibliografia:  

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES. 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

(PIBID) 

 

I. Plano de aula:  

-Data: 08 de Maio 

-Duração: 100 minutos 

 

II. Dados de identificação: 

- Disciplina: Geografia 

- Escola: E. E. Mascarenhas Homem 

- Turma: 7° ano – Ensino Fundamental  

- Professor (a) Supervisor (a) Fatima Edilia da Silva  

 

 

 



III. Tema Geral: 

- Industrialização e Crescimento Urbano 

 

IV. Objetivos: 

-Objetivos Gerais: 

- Compreender o processo de Industrialização e como ela modifica e 

transforma o espaço brasileiro e suas contribuições para o crescimento 

urbano 

 

-Objetivos Específicos: 

- Situar os motivos em que se deu o processo de industrialização e os tipos 

de industrias no brasil e o contexto histórico; 

- Analisar as transformações que ocorreram no espaço brasileiro devido a 

chegada das industrias; 

-Entender o crescimento urbano brasileiro e o êxodo rural. 

  

V. Conteúdo:  

- Industrialização e os tipos de industrias que chegaram no pais 

- Êxodo Rural  

- Crescimento Urbano 

 

 



 

V. Desenvolvimento: 

Aula expositiva dialogada, com o recurso de gráficos para facilitar a 

compreensão do desenvolvimento urbano do Brasil. Após a aplicação e 

desenvolvimento do conteúdo, utilizar uma atividade de fixação afim de 

avaliar os conhecimento construído durante o período de aula. 

 

VI. Recursos Didáticos:  

- Gráfico do Êxodo Rural;  

- Gráfico do Crescimento Urbanização. 

-  

- 

 

 



 

Tipos de industria 

Indústrias de base 

Indústrias intermediárias 

Indústrias de bens de consumo 

Indústrias de ponta 

 

VII. Avaliação: 

 - Exercício de Fixação 

 O que são industrias leves e pesadas? 

 Explique o que significa industrias de bens de consumo 

 No Brasil da década de 60, alguns fatores favoreceram a chegada de 

muitas industrias ao Brasil. Destaque o principal fator. 



 Destaque ao menos dois pontos que negativos e positivos da 

industrialização brasileira 

 A industrialização e a urbanização são processos complementares 

que costumam marchar associados um ao outro. Como a 

industrialização favoreceu o crescimento urbano  

 

VIII. Bibliografia:  

Geografia(Ensino fundamental) I. Terra, LYGIA Maria II Titulo 2003 

RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil 
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CENTRO CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES. 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

(PIBID) 

 

I. Plano de aula:  

-Data: 15 de Maio 

-Duração: 50 minutos 

 

II. Dados de identificação: 

- Disciplina: Geografia 

- Escola: E. E. Mascarenhas Homem 

- Turma: 7° ano – Ensino Fundamental  

- Professor (a) Supervisor (a) Fatima Edilia da Silva  

 

 

 



III. Tema Geral: 

- Rede Urbana e Metropolização Brasileira 

 

IV. Objetivos: 

-Objetivos Gerais: 

- Conceituar os aspectos existentes e os tipos de Rede Urbana e as 

condições para sua existência. Neste contexto explicar o desenvolvimento 

das Metrópoles e como elas surgem. 

 

-Objetivos Específicos: 

- Compreender o Conceito de Rede Urbana e o contexto histórico; 

- Analisar os esquemas trabalhados para a explicação do conceito; 

-Entender a Criação do conceito de Metropolização e suas principais 

sedes. 

  

V. Conteúdo:  

- Rede Urbana  

- Exemplos de rede pelo Brasil e Mundo 

- Metropolização das cidades 

 

 

 



V. Desenvolvimento: 

Aula expositiva dialogada, com o recurso de imagens para facilitar a 

compreensão dos aspectos contidos nas Redes Urbanas. Após a aplicação 

e desenvolvimento do conteúdo, utilizar uma atividade de fixação afim de 

avaliar os conhecimento construído durante o período de aula. 

 

VI. Recursos Didáticos:  

- Analise de imagens sobre os esquemas de Redes;  

-  

-  

- 

 

 



 

 

Imagem demonstrando os tipos de redes existentes 

 

 



Imagem comparando o desenvolvimento da rede ferroviária entre 

Brasil/EUA 

 

 

VII. Avaliação: 

 - Exercício de Fixação 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- (UFJF-MG) As figuras a seguir representam dois esquemas de 

relações entre as cidades: o clássico e o atual. 

 

Por que a concepção tradicional de hierarquia urbana está sendo 

substituída pela atual?  

a) Porque muitos distritos, vilas e até mesmo bairros se emanciparam e 

foram elevados à categoria de município.  

b) Porque o êxodo rural leva ao desaparecimento de muitas vilas e 

cidades pequenas, localizadas distantes das metrópoles.  

c) Porque o avanço tecnológico dos transportes e comunicações e a 

disponibilidade de renda encurtam as distâncias.  



d) Porque a queda de regimes totalitários não permitiu maior 

mobilidade da população e favoreceu a migração interurbana.  

e) Porque as atuais diretrizes do planejamento urbano promovem a 

concentração das indústrias de base nas metrópoles. 

 

    2 - (UNESP) Correlacione os conceitos a seguir: 

I. Urbanização  IV. Polarização 

II. Rede urbana  V. Metrópole 

III. Hierarquia urbana 

(  ) As aglomerações urbanas mantêm e reforçam laços interdependentes 

entre si e com outras áreas que elas atraem. Estas áreas que sofrem 

atração podem, às vezes, pertencer a regiões homogêneas diversas. Estas 

áreas criam um sistema urbano regional mais bem definido. Portanto, as 

regiões, de forma geral, nada mais são que recortes territoriais destas 

áreas. 

(   ) A característica marcante da estrutura dos sistemas de cidades que 

varia de acordo com seu tamanho, com a extensão de sua área de 

influência espacial e com a sua qualidade funcional no que se refere aos 

fluxos de bens, de pessoas, de capital e de serviços. No esquema atual das 

relações entre as cidades, uma vila pode se relacionar diretamente com a 

metrópole nacional, ao contrário do esquema clássico, onde a vila se 

relaciona, primeiramente, com a cidade local, depois com o centro 

regional, e em sequência, com a metrópole regional e nacional. 



( ) O processo vinculado às transformações sociais que provocam a 

mobilização de pessoas, geralmente, de espaços rurais para centros 

urbanos. Essa mobilização de pessoas é motivada pela busca por 

estratégias de sobrevivência, visando à inserção no mercado de trabalho 

bem como na vida social e cultural do centro urbano. 

(  ) O conjunto articulado ou integrado de áreas urbanas que cobrem um 

determinado espaço geográfico e que se relacionam continuamente. 

(   ) O termo empregado para cidade central de uma determinada região 

geográfica, densamente urbanizada, que assume posição de destaque na 

economia, na política, na vida cultural, etc. A mancha urbana é formada, 

geralmente, por cidades com tendência ao fenômeno de conurbação. 

Vários municípios formam uma grande comunidade, interdependente 

entre si e com a preocupação de resolver os problemas de interesse 

comum. 

A sequência correta obtida a partir da correlação entre os conceitos e as 

definições é: 

a) I, II, IV, V, III. d) III, IV, I, II, V. 

b) II, V, I, III, IV. e) IV, I, V, II, III. 

c) IV, III, I, II, V. 

 

3- (PUC-SP) É comum encontrar, nas referências sobre a urbanização no 

século XX, menções ao fato de ela ter sido fortemente marcada pela 

metropolização. De fato, as metrópoles são fundamentais para se 

entender a vida urbana contemporânea. A respeito das metrópoles 

modernas brasileiras, pode-se afirmar que:  



a) não são aglomerações tão grandes quanto as de outros países, porque 

elas são fragmentadas em vários municípios, como no caso de São Paulo.  

b) são configurações cujas dinâmicas, em alguns casos, levaram seus 

limites para além do núcleo municipal de origem, formando aglomerações 

multimunicipais.  

c) elas são aglomerações modestas em razão da inviabilidade de se 

administrar em países pobres áreas urbanas de grande porte.  

d) apenas uma delas pode ser considerada de fato metrópole, logo, não se 

pode afirmar que no Brasil houve uma urbanização metropolitana.  

e) elas estão com o seu crescimento paralisado, sofrendo, em alguns 

casos, encolhimento, em função de novas políticas de planejamento. 

VIII. Bibliografia:  

http://suburbanodigital.blogspot.com.br/2013/04/testes-de-vestibulares-

o-espaco-urbano.html  

RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://suburbanodigital.blogspot.com.br/2013/04/testes-de-vestibulares-o-espaco-urbano.html
http://suburbanodigital.blogspot.com.br/2013/04/testes-de-vestibulares-o-espaco-urbano.html
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I. Plano de aula:  

-Data: 22 de Maio 

-Duração: 50 minutos 

 

II. Dados de identificação: 

- Disciplina: Geografia 

- Escola: E. E. Mascarenhas Homem 

- Turma: 7° ano – Ensino Fundamental  

- Professor (a) Supervisor (a) Fatima Edilia da Silva  

 

III. Tema Geral: 

- Sociedade Brasileira 



 

IV. Objetivos: 

-Objetivos Gerais: 

- Compreender os mais diversos problemas que atingem a sociedade 

brasileira caracterizando com os problemas relacionados a falta de 

administração dos centros urbanos. 

 

-Objetivos Específicos: 

- Desenvolver o censo critico do aluno, despertando o interesse para que 

existam ideias de resolução dos problemas de seus bairros e identificaçã 

desses problemas 

V. Conteúdo:  

- Sociedade Brasileira 

- Processo de urbanização 

- Industrialização  

 

V. Desenvolvimento: 

A aula será desenvolvida a partir da analise da musica Fim de Semana no 

Parque - Racionais. Após escutar a musica e com a letra em mãos os 

alunos discutirão os problemas envolvidos no texto e será feita a relação 

com os processos de urbanização e industrialização acelerado. 

 



VI. Recursos Didáticos:  

- Computador para execução de musica 

- Letra da musica 

-  

- 

 

VII. Avaliação: 

 -  Participação dos Alunos 

 

VIII. Bibliografia:  

http://www.vagalume.com.br/racionais-mcs/fim-de-semana-no-

parque.html 

RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vagalume.com.br/racionais-mcs/fim-de-semana-no-parque.html
http://www.vagalume.com.br/racionais-mcs/fim-de-semana-no-parque.html


UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES. 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

(PIBID) 

I. Plano de aula: de número 5 

-Data: A definir  

-Duração: 50 minutos 

II. Dados de identificação: 

 Disciplina: Geografia 

 Escola: E. E. Mascarenhas Homem 

Turma: 7° ano – Ensino Fundamental  

Professor (a) Supervisor (a) Fátima Edilia da Silva  

III. Tema Geral: 

- Problemas Sociais e Ambientais nas Cidades 

IV. Objetivos: 

Gerais: Perceber o processo de Industrialização e crescimento das cidades como 

condicionantes do modo de vida das pessoas além da relação direta com os problemas 

sócio-ambientais: (moradias, transportes públicos, saneamento básico e a poluição em 

suas diversas manifestações). 

Específicos:  

 Conceituar saneamento básico (problemática do lixo urbano) 

 identificar a problemática dos transportes urbanos.  

 Relacionar a questão da violência urbana aos problemas de cidadania.  

 Conhecer o processo de formação das favelas como forma de moradia. 

V. Conteúdo: 



  Metropolização; Saneamento Básico ; lixo das cidades; Questão dos 

transportes;  Favelização e  violência urbana 

V. Desenvolvimento 

Aula expositiva dialogada, com leitura de imagens e e a visualização de um 

vídeo que retrata os problemas urbanos de Natal para facilitar a compreensão dos efeitos 

do crescimento urbano no Brasil e algumas das consequências decorrentes deste 

processo.  

Como atividade, será feito um trabalho de retomada de conteúdo afim de 

orientar a pesquisa, a captação de imagens e a produção de “textos” e será marcado um 

outro encontro para a entrega do “material produzido” para que posterior seja construído  

a cartilha da turma, também será feito a escolha do título dessa “obra” coletiva.   

VI. Recursos Didáticos 

 Imagens diversas;  Data show  e Vídeo. 

VII. Avaliação 

A avaliação é processual, se dará durante todos os momentos, sendo observado 

em especial a integração e o interesse da turma que será diagnosticada a partir  da 

participação dos alunos, nas discussões e na realização do produto final que é uma 

cartilha, contendo uma seleção de mine textos ilustrados, produção própria dos aluno, 

no qual poderão Informar, criticar, contribuir, e ainda elogiar lugares, ações em fim se 

expressar e entrar no mundo da informação, autoconhecimento, denúncia e diversão. 

entre outros, elementos discutidos durante os encontros. Assim será possível perceber o 

nível de conhecimento constituído ao longo das aulas.  

VIII. Bibliografia:  

Geografia (Ensino fundamental) I. Terra, LYGIA Maria II Titulo 2003 

RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=arepfDqxpLo vídeos dos problemas urbanos de Natal/RN 

acessado em 12/03/14 

 


