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PLANO DE ENSINO 
 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 
 

Curso: Pedagogia a Distância 

Departamento: Departamento de Pedagogia a Distância 

Disciplina: Conteúdos e Metodologias do Ensino de Geografia I Código: GEO-I 

Carga Horária: 54h Créditos: 3 

 
II - EMENTA 

 
Conceitos em Geografia: espaço geográfico, lugar, paisagem e território. Escala 
cartográfica e escala geográfica. Introdução aos métodos de investigação da 
organização espacial. Regiões produtivas. Forma, função, processo e estrutura. 
Formação sócio-espacial. Redes sociotécnicas. Didática do ensino de geografia. 
Conteúdos e Princípios metodológicos para o ensino de geografia. Elementos 
metodológicos para a análise e intervenção nas práticas educativas. O ensino de 
geografia nos anos iniciais. 
 

 

III- OBJETIVO GERAL 

 
Compreender a importância do ensino e utilização dos conceitos e concepções de 

Geografia na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, bem como 

seus suportes teórico-metodológicos, instrumentalizando os educadores em formação 

para uma prática pedagógica voltada para o entendimento das questões relacionadas 

ao espaço geográfico. 

 

 

IV- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estabelecer relações entre a produção artística da humanidade e o cotidiano 
dos estudantes.  

 Compreender que a Arte esta relacionada a vida cultural, política, social e 
econômica das várias sociedades históricas.  

 Perceber as diversas interpretações e versões sobre os conceitos da Arte.  

 Verificar como utilizar as imagens artísticas como recurso pedagógico na sala 
de aula da educação infantil e séries iniciais.  

 Analisar a trajetória da arte educação no Brasil.  
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V – PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 
1- Arte e Sociedade 
Seção 1 – Arte, o que é? Artistas, quem são?  
Seção 2 – Como vejo o mundo: arte, artistas e realidade  
 
2- Elementos da linguagem visual  
Seção 1- O que os olhos (não) vêem o coração (não) sente. Leituras de Arte (parte 1)  
Seção 2- O que os olhos (não) veem o coração (não) sente. Leituras de Artes (parte 2) 
 
3- Metodologias de trabalho com artes visuais  
Seção 1- A imagem do ensino da Arte (parte I) 
Seção 2- A imagem do ensino da Arte (parte II) 
Seção 3 - O vídeo do ensino da Arte 
Seção 4 - Leitura de imagens 
 
4- Arte Educação no Brasil- fundamentos da arte contemporânea 
Seção 1 – Arte- Educação no Brasil 
Seção 2 – Do Impressionismo à fotografia e à arte contemporânea  
 

 

VI – METODOLOGIA DE ENSINO 

Atividades Conteúdo Metodologia 

Encontro com 
alunos(webaula gravada) 

Caderno Pedagógico e 
Moodle 

Apresentação da disciplina 
e do caderno pedagógico 

 

Mediação das atividades 
de aprendizagem 

Caderno Pedagógico e 
Moodle 

Mediação das atividades 
de aprendizagem no 

Moodle e orientações para 
o trabalho final, com 
acompanhamento do 

professor da disciplina  
 

Plantão pedagógico e tira 
dúvidas 

 

Moodle 
 
 

Encontros síncronos e 
assíncronos no Moodle 

(fórum, tira-dúvidas, chat) e 
atendimento na linha 0800 

645 7400 
 

2º encontro com alunos Caderno Pedagógico 
 

Revisão do conteúdo do 
caderno pedagógico( aula 
expositiva e dialogada), 

com objetivo de discutir os 
conteúdos centrais da 

disciplina  
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Avaliação 
 

Caderno Pedagógico Entrega das atividades de 
aprendizagem on-line, 

Trabalho Final e 
autoavaliação no Moodle. 

Realização da prova 
presencial. 

 

 

VII- AVALIAÇÃO 

 

Os alunos deverão realizar as seguintes atividades de aprendizagem: 
1. Atividades ao final de cada capítulo  
2. Atividades durante as webconferências  

3. Atividade 1  
4. Trabalho Final  
5. Autoavaliação  
6. Prova Presencial  
7. Exame final (quando o aluno não alcançar a Média Semestral-MS para aprovação 
direta).  
A avaliação deverá considerar o princípio formativo e efetivar-se-á através dos 
seguintes instrumentos de registros:  

(PR) = nota da prova escrita presencial de caráter individual (peso 5) 
(TF) = nota do trabalho final individual e/ou em grupo (peso 2)  
(AVT) = média ponderada entre as notas do tutor e do professor (peso 2)  
(AVA) = nota da autoavaliação (peso 1)  
A Média Semestral (MS) será definida pela seguinte fórmula: MS = (5xPR + 2xTF + 

2xAVT + AVA)/10 

Observação importante: O Art. 147 do Regimento Geral da UDESC define que “A 
avaliação do aproveitamento é feita pelo professor e expressa numericamente em 
escala de 0 (zero) a 10 (dez), do seguinte modo: 

I - é considerado aprovado o aluno que obtiver média semestral igual ou superior a 7,0 
(sete vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento); 

II - o aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, obrigatoriamente, 
em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 (seis) e 
o exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média final de, no mínimo, 5,0 
(cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento).” 
 

 

VIII- BIBLIOGRAFIA 
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BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos. Arte-educação no Brasil. São Paulo: 
Perspectiva, 1995.  
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BENJAMIN, Walter. Reflexões: A criança, o brinquedo, a educação. São Paulo: 
Summus,1984.  
Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental.  
Referencial curricular nacional para a educação infantil / Ministério da Educação e do 
Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998.  
Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
arte/Secretaria de Educação Fundamental. - Brasília MEC/SEF, 1997.  
FUSARI, Maria F. e Ferraz, Maria Heloisa. Arte na educação escolar. São Paulo: 
Cortez, 1992.  
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.  

 
Bibliografia Complementar  
PILLAR, Analice Dutra (Org.). A Educação do olhar no ensino das artes. Porto 
Alegre: Mediação, 2011.  
BARBOSA, Ana Mae. Imagem do Ensino da Arte.Perspectiva, 2002.  
CANTON, Katia. Espaço e Lugar. São Paulo: Martins Fontes, 2011.  
ARNHEIM. Rudolf. Arte e Percepção Visual. São Paulo: Pioneira, 1986.  
GOMBRICH, E. H. História da Arte. São Paulo: LTC Editora, 2002.  
 

 

 


