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PLANO DE ENSINO 2011-1 

DISCIPLINA: ENSINAR E APRENDER GEOGRAFIA - JP0036 

PROFESSORA: Dr.ª Carmen Nogueira 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Carga Horária Teórica: 45 h/a  

Carga Horária Prática: 30 h/a 

II – EMENTA 

Fundamentação teórico-metodológica para o trabalho pedagógico com a Geografia 
na Educação Infantil, nos Anos Iniciais e Educação de Jovens e Adultos, identificando 
sua importância como campo de conhecimento norteador para o saber espacial. 
Estudo do papel da Geografia no currículo escolar para a formação da criança 
enquanto protagonista de seu espaço geográfico. Propostas metodológicas e o 
ensino da Geografia. A Educação Ambiental: conceito, histórico Educação Ambiental 
nos “Parâmetros Curriculares” e nos “Lições do Rio Grande”. O uso de diferentes 
recursos e linguagens no ensino de Geografia e de Educação Ambiental. 

III - OBJETIVO(S) 

Analisar as correntes do pensamento geográfico e suas implicações no ensino de 
Geografia. 

Compreender a importância da alfabetização espacial. 

Possibilitar a construção do conhecimento em Educação Ambiental , através de 
diversas abordagens e marcos teórico na área, visando à efetiva participação para a 
inclusão da Educação Ambiental nos diversos projetos a serem desenvolvidos na 
rede escolar. 

IV – CONTEÚDOS 

Geografia: A evolução do pensamento geográfico; A Geografia acadêmica e a 
Geografia escolar. O papel da Geografia no currículo escolar; Referencial conceitual 
básico para o ensino da Geografia. Referenciais e PCNs de Geografia e temas 
transversais. 

A alfabetização cartográfica. 

Educação Ambiental: conceito, histórico, principais documentos, legislação, relações 
disciplinares. 

As linguagens diversificadas para o ensino de Geografia e Educação Ambiental 

O ensino da Geografia e da Educação Ambiental numa perspectiva lúdica. 

V – METODOLOGIA 

São as estratégias de ensino-aprendizagem, ou seja, os meios utilizados na dinâmica 
de sala de aula para facilitar a aprendizagem dos alunos, conduzindo-os em direção 
aos objetivos da aula, do conjunto de aulas e do curso.  



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  
 CAMPUS JAGUARÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 
___________________________________________________________________________ 

 

TÉCNICAS  

Aula expositivo-dialogada  

Trabalhos em pequenos e grandes grupos  

Pesquisas (bibliográfica, de campo, documental  

Seminários 

Elaboração de projetos  

Visitas técnicas  

RECURSOS 

Quadro-de-giz, retro-projetor, projetor de multimídia, telão, DVD, TV, 

Livros e textos. 

Biblioteca, laboratório de informática, ambientes educativos. 

Recursos utilizados para realização de pesquisas e trabalhos em grupo 

Biblioteca, laboratório de informática,  

Transporte para os alunos e professor 

VI – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

1 - Apresentação: Disciplina, docente, discentes. Planejamento. Geografia: O que é? 
Qual sua função social? 

2 - A Geografia acadêmica e a Geografia escolar. Texto para reflexão: O novo papel 
da escola e do ensino da Geografia no século XXI (Willian Vesentini). Trabalho em 
pequenos Grupos. 

3 - As concepções e temas recorrentes da Geografia no Ensino da Educação Básica. 

4 - Referencial Conceitual básico da Geografia  

5 - Elaboração de instrumento de pesquisa para coleta de informações sobre o 
ensino de Geografia. 

6 - Alfabetização cartográfica. 

7 - Diretrizes Curriculares e PCN de Geografia. Temas Transversais. Educação 
Ambiental 

8 - Educação Ambiental: conceito, histórico, princípios norteadores. Principais 
documentos mundiais referentes à EA. 

9 - Prova 1 

10 - Texto para reflexão: Socorro é Proibido Brincar! Elaboração de resenha 
acadêmica. 

11 - Política Nacional de Educação Ambiental. EA e relações disciplinares. As 
linguagens diversificadas para o ensino de Geografia e Educação Ambiental.O ensino 
da Geografia e da Educação Ambiental numa perspectiva lúdica. 
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12 - Os recursos didáticos para o ensino de Geografia e EA 

13 - Estudo do Meio através da observação sistematizada. Trabalho de campo. 

14 - Estudo do meio através da fotografia. 

15 - O uso da música, da história infantil e a história em quadrinhos no ensino da 
Geografia e da EA. 

16 - O uso do desenho e da charge no ensino da Geografia e da EA. 

17 - As trilhas de interpretação e o ensino de Geografia e EA. 

18 - Prova 2 

19 - Recuperação- Avaliação de reposição 

VII– AVALIAÇÃO 

A avaliação do trabalho pedagógico da turma, e da atuação da professora será feita 
no decorrer do semestre, pela professora e pelos alunos. A avaliação da 
aprendizagem do aluno será contínua e levará em contas os objetivos da disciplina, 
as atividades realizadas pelo aluno sob a orientação da professora, abordando a 
expressão dos conhecimentos, a transposição didática, a criatividade a compreensão 
entre as áreas de conhecimento. 

VIII – REFERÊNCIAS  

BÁSICAS  

ANDREIS, A.M. A representação espacial nas séries iniciais do ensino fundamental. 
Ijuí : Uniuí,1999. 

ALMEIDA,R.D. de e PASSINI, E. O e espaço geográfico. Ensino e representação. São 
Paulo: Contexto,1989. 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Meio ambiente. Temas transversais. 1ª a 4ª séries. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

CASTROGIOVANNI, A.C e COSTELLA,R.Z. Brincar e Cartografar com os diferentes 
mundos geográficos. A alfabetização Espacial. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006. 

PILETTI,N. Didática Especial. 

REGO,N. e outros. Um pouco do mundo cabe nas mãos. Geografizando em educação 
o local e o global. Porto Alegre: UFRS, 2003. 

Rio Grande do Sul. Secretaria do Estado de Educação Departamento Pedagógico. 
Referenciais Curriculares do Estado do Rio Grande do Sul: Ciências Humanas e suas 
tecnologias. Porto Alegre:SE/DP, 2009. 

SCHÄFER, N.O. e outros. Ensinar e Aprender Geografia.Porto Alegre: AGB, 1998. 

COMPLEMENTARES 

ARCHELA, R. S. E GOMES, M. de F.V.B. Geografia para o ensino médio. Manual de 
aulas práticas. Londrina: UEL, 1999. 
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KAERCHER,N.A. Desafios e utopias no ensino de Geografia. Santa Cruz do 
Sul:EDUNISC, 1977. 

NEVES,IC.B. Ler e escrever. Compromisso de todas as áreas. Porto Alegre: UFRS, 
1998. 

NOGUEIRA, C.R.D. A importância das técnicas cartográficas adaptadas ao estagio de 
desenvolvimento mental da criança para o ensino da Geografia. Santa 
Maria:FIC,1986. Não Publicado.  

Programa Interinstitucional de Integração da Universidade com a Educação 
Fundamental. Olhares sobre a escola. Frederico Westphalen: URI-FNDE-MEC,1995.  

 


