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O que preciso 
saber? 

• Discutir sobre objetivos e importância da regionalização do espaço 
mundial. 

• Identificar e comparar diferentes formas de regionalização do espaço 
mundial: 

• Divisão do mundo em continentes. 

• Divisão histórico-geográfica (Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo 
Mundo. 

• Norte e Sul / Países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

• Outras regionalizações temáticas. 

• Avaliar as características e comparar os sistemas político-econômicos 
capitalista e socialista. 

• Discutir sobre a ordem internacional pós Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), com o estabelecimento da Guerra Fria e mundo bipolar. 

• Debater sobre as ações da OTAN e do Pacto de Varsóvia para a 
expansão do Capitalismo e do Socialismo, respectivamente. 

• Avaliar o papel da corrida armamentista e espacial no período histórico 
estudado e na contemporaneidade. 

• Aprofundar os fatores fundamentais do modo de produção capitalista e 
sua fundamentação da sociedade de consumo. 

• Analisar impactos socioambientais decorrentes do modo de produção 
atual. 

Atividades que 
eu preciso 
entregar: 

• Exercícios do livro realizados no caderno; 

• Atividades interativas; 

• Atividades individuais e em grupo realizadas durante a aula; 

• Tarefas solicitadas para realização em casa. 

 
 

 
Onde estudar? 

• Capítulo 1: Os diversos jeitos de dividir o mundo (p.10-19). 

• Capítulo 2: Capitalismo e socialismo (p.20-32) 

• Conteúdos organizados no caderno da disciplina; 

• Exercícios corrigidos; 

• Retomada de conteúdo (resumos e mapa mental); 

• Mapas e esquemas vistos no livro e ao longo das aulas; 

• Outras informações sobre os temas discutidos em sites com 
informações confiáveis. 

 
 
 

Como devo 
estudar? 

• Elaboração de Mapa Mental; 

• Elaboração de resumos; 

• Refazer os exercícios corrigidos; 

• Observar com atenção os mapas e esquemas indicados acima. 
 

Sugestão: você pode gravar um áudio (podcast) ou vídeo sobre os 
conteúdos estudados. É interessante para revisar e estabelecer relações 
entre os temas, e você pode ouvir/assistir quantas vezes quiser! 

Bons estudos! 

Professora Carolina 


