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APRESENTAÇÃO

1

O conceito de cidade varia de país para país. Em alguns países, utiliza-se o 
critério demográfico para definir o que é ou não considerado cidade. Neles, o 
número de habitantes necessários para a constituição de uma cidade pode 
variar de uma centena até mais de 20 mil pessoas. Em outros países, como 
o Brasil, o critério usado é o político-administrativo. Dessa forma, somente as 
sedes de municípios são consideradas cidades. Já em algumas nações as 
cidades são definidas com base na infraestrutura urbana de que dispõem e 
nas atividades econômicas de seus habitantes, principalmente as correspon-
dentes aos setores secundários e terciários da economia.

Urbanização mundial
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Jovens andam de skate em pista construída pela prefeitura, na Praia do Flamengo, Rio de Janeiro 
(RJ), 2018.
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 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
Espera-se que ao concluir o capítulo, os alunos tenham com-
preendido:

 • Quais os processos da urbanização.

 • Os problemas sociais e ambientais provenientes da urbani-
zação.

 • Como a urbanização mudou a dinâmica social e cultural.

 • A concentração de áreas urbanas no mundo.

 • A relação entre desenvolvimento industrial e urbanização.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Urbanização. Periferização 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático

 • Caderno de anotações

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

Peça aos alunos que pesquisem sobre as cidades planejadas no Brasil e 
no mundo.

PREPARAÇÃO
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AULA 1

Inicie a aula definindo os conceitos de cidade e lugar, explique a importância 
dos espaços públicos para as cidades, que são áreas de desenvolvimento da 
cidadania.

Peça aos alunos que leiam o texto da página 85 e 86 e faça as atividades 
propostas. Fale como ocorreu o desenvolvimento urbano e a relação da Re-
volução Industrial para essa mudança na configuração do espaço geográfico, 
agora em processo de urbanização.

Finalize a aula com as atividades da página 87.

AULA 2

Inicie a aula mostrando a importância do urbanismo e do planejamento urba-
no, como as cidades foram se desenvolvendo a partir do surgimento e expan-
são das indústrias. Mostre a cidade de Paris como exemplo de intervenção 
urbana através de um projeto de remodelação. Utilize a imagem de Paris na 
página 89 como auxílio.

Explique o que é o urbanismo culturalista, os períodos dominados pelo urba-
nismo funcionalista ou racionalista e o zoneamento urbano. Utilize o exemplo 
da cidade de Brasília como urbanismo funcionalista. Utilize o texto e as ima-
gens da página 91.

AULA 3

Inicie a aula mostrando como se configura atualmente o crescimento urbano 
no mundo, fale também da influência urbana no campo e o desenvolvimento 
das chamadas megacidades. Explore o mapa da página 93.

Peça aos alunos que debatam sobre os problemas ligados às questões urba-
nas, sejam eles sociais ou ambientais.

Peça que façam a atividade proposta pelo livro, página 94.

AULA 4

Inicie a aula explorando o mapa da página 95, utilize como auxílio a teoria da 
mesma página para explicar a hierarquia urbana. Explique o papel das metró-
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O professor poderá verificar se os alunos atingiram as expectativas de apren-
dizagem analisando a participação durante as aulas, através dos debates e 
discussões. Verifique a compreensão do material nas produções de textos, 
durante as argumentações nas discussões, a exposição da pesquisa, nas ar-
gumentações e na resolução dos exercícios.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

poles e das cidades globais, peça aos alunos que descrevam no caderno as 
principais características das cidades globais e se eles conseguem relacionar 
essas características para classificar a cidade onde vive nessa categoria.

Fale do processo responsável pela criação das megalópoles e qual a influên-
cia delas no cenário mundial. 

Finalize a aula com os exercícios do livro.


