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1 EMENTA
CHT: Formação sócio-espacial do antigo Norte Goiano, hoje Estado do Tocantins. A
inserção do Tocantins no contexto nacional e da Amazônia Legal. Caracterização física e
sócio-econômica. Regionalização e possibilidade de desenvolvimento. O processo de
formação das cidades no Tocantins e sua organização em rede.

CHP: As atividades práticas (15 h/a), serão aplicadas de forma a contribuir no
conhecimento das transformações sócio-espaciais do Estado do Tocantins. Os trabalhos de
campo serão realizados em regiões pré escolhida para aplicar pesquisas sobre o processo
de urbanização, questão agrária, ambientais e culturais propiciando que o futuro professor
desenvolva as habilidades da pesquisa, elaborando trabalhos sobre as questões
observadas e transformando em conhecimento para ser trabalhada em sala de aula da
Educação Básica.

2 OBJETIVOS
2.1 Geral: Os objetivos dessa disciplina buscam capacitar o aluno a compreender o contexto
histórico da formação do Estado do Tocantins e sua atual divisão regional. Visa contribuir
para uma caracterização geral dos aspectos políticos e sócio-econômicos do Estado,
enfatizando sua inserção na produção social do espaço nacional e da Amazônia Legal.
2.2 Específicos:
 Estudar o meio ambiente físico do Tocantins;
 Analisar o processo de formação sócio-espacial do Tocantins e sua divisão regional;
 Analisar o processo de criação do Estado do Tocantins e sua inserção na economia
nacional;
 Analisar a criação de Palmas e a reconfiguração territorial do Estado do Tocantins;

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo da disciplina é dividido em:
1. Componentes naturais da paisagem tocantinense.
- Componentes naturais do espaço.
- Aspectos físicos e bióticos do Tocantins.
2. A produção do espaço geográfico tocantinense.
- O território tocantinense;
- Povos indígenas;
- A formação territorial;
- A invenção e a criação do Tocantins;
- Espaço geográfico tocantinense;
- Redes e região no Tocantins;

4 METODOLOGIA
1 Ensino:
O desenvolvimento da disciplina implica no estimulo a reflexão e problematização dos
conteúdos abordados, no acompanhamento, no incentivo, na orientação e no estímulo e no
esclarecimento das dúvidas dos alunos, por meio de procedimentos como aulas expositivas
dialógicas introdutórias e/ou sistematizadoras, estudos individuais e em equipes, produção de
textos, apresentação de painéis e seminários, investigação de temas em debate e mídias
impressa e audiovisual.
2 Avaliação:
Os alunos serão avaliados continuamente observando o domínio do conteúdo desenvolvido,
as habilidades de um posicionamento crítico e reflexivo sobre a realidade vivida, através de
procedimentos, como participação oral dos debates em classe, realização de seminários,
apresentações orais e produção de um texto em formato de resumo expandido sobre
questões econômicas, observado em trabalho de campo. Serão considerados ainda, o
compromisso, o envolvimento com a disciplina, a criatividade e a assiduidade. A nota será
composta por duas médias valendo 100 pontos cada uma. Caso o aluno não alcance na
somatória das duas notas uma média mínima de 70 pontos, esse deverá fazer outra avaliação
que contemple todo o conteúdo trabalhado e terá de conseguir uma nota igual ou superior a
50 pontos para ser considerado aprovado.
A avaliação está dividida em três partes, correspondendo a realização de fichamentos,
trabalhos (redação de artigos ou resolução de questões). Este processo será adotado para a
N1 e N2.
Portanto:
N1 = 10,0
N2 = 10,0
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