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APRESENTAÇÃO

1

A região geoeconômica do Nordeste brasileiro compreende uma área que 
vai da parte leste do Maranhão até o norte de Minas Gerais, incluindo Piauí, 
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. 
Nessa grande região, que abrange pouco mais de 18% do território nacional, 
vivem cerca de 28% dos habitantes.

Desde o fim do século XIX, o Nordeste constitui uma área de repulsão popu-
lacional, que fornece migrantes para as demais regiões. Mas, durante vários 
séculos (XVI, XVII e XVIII), esse complexo regional abrigou a grande maioria 
da população do Brasil colônia e, até 1793, a capital político-administrativa: 
Salvador.
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Elevador Lacerda, em Salvador (BA), com barcos atracados na baía de Todos-os-Santos, em 2014
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PREPARAÇÃO

Procure iniciar as aulas com questionamentos sobre a temática abordada; 
essa conversa servirá para verificar o conhecimento prévio dos alunos.

Peça aos alunos que pesquisem as sub-regiões do Nordeste.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série  do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Regionalização de um país.

 • Formas de regionalização feitas no Brasil.

 • Critérios utilizados para essas regionalizações.

 • Diferentes objetivos de cada regionalização.

 • Características das regiões brasileiras.

 • Como caracterizar a região Nordeste.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
A cidade como espaço de transformação industrial. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.
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AULA 1

Inicie a aula propondo a resolução da atividade (página 241).

Caracterize a região geoeconômica do Nordeste e suas áreas de abrangência. 
Mostre como foi o processo histórico de povoamento e a colonização dessa 
região. Fale da importância da capital baiana como capital do país também.

Utilize o mapa (página 243) para ilustrar como é dividido o Nordeste em 
sub-regiões.

AULA 2

Inicie a aula caracterizando a Zona da Mata. Explique que essa área é uma 
das mais importantes do Nordeste, pois abriga a maior parte das capitais, re-
úne mais população e tem um desenvolvimento econômico e industrial maior 
que as demais sub-regiões.

Destaque a zona da mata açucareira, o recôncavo Baiano e a Zona cacaueira. 
Mostre qual a atuação econômica de cada área.

Debata, com os alunos, o motivo pelo qual essa é a área com maior desenvol-
vimento e densidade demográfica.

AULA 3

Inicie a aula explicando como o sertão é caracterizado. Comente sobre os 
aspectos físicos e a escassez de água nas secas.

Proponha a leitura dos textos (página 246) e peça aos alunos que discutam 
sobre esse grave problema, destacando as ações humanas que agravam a 
situação e como isso poderia ser revertido.

AULA 4

Inicie a aula mostrando as características do Meio-Norte, que como o próprio 
nome já diz, é uma área de transição entre o Nordeste e a Amazônia. Descreva 
a vegetação dos cocais típicos e com papel importante para a economia ex-
trativista regional. Destaque as manifestações culturais que em muitas áreas 
já inclui elementos amazônicos nas folias.

Finalize a aula com os exercícios do livro.
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O professor poderá verificar se os alunos atingiram as expectativas de apren-
dizagem analisando a participação durante as aulas, avaliando o produto ge-
rado a partir da atividade em grupo (discussão e argumentação nas conver-
sas) e da produção textual baseada nas discussões. Verifique a compreensão 
dos conceitos apresentados a partir da pesquisa e dos exercícios do livro.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


