
 

 
Universidade do Estado de Santa Catarina 

Centro de Educação a Distância - CEAD 
Av. Madre Benvenuta, 2007 - Itacorubi - 88.035-001 

Florianópolis SC - Fone: (48) 3321-8400 - www.udesc.br 

 

 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – CEAD 

 
 

PLANO DE ENSINO 
 
 
I – IDENTIFICAÇÃO 
 

Curso: Pedagogia a Distância 

Departamento: Departamento de Pedagogia a Distância 

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

Carga Horária: 54h Créditos: 4 

 
II - EMENTA 

 
Representação cartográfica: fundamentos, classificação e interpretação. Localização: 

coordenadas geográficas e fusos horários. Movimentos da Terra, zonas climáticas e 

paisagens naturais. Distribuição Populacional: fatores físicos e econômicos, 

concentrações e vazios demográficos, mobilidade espacial. 

Fundamentos Geoeconômicos: desenvolvimento e subdesenvolvimento. Elementos 

metodológicos para a análise e intervenção nas práticas educativas. O ensino de 

geografia nos anos iniciais. 

 

III- OBJETIVO GERAL 

Compreender a importância da representação cartográfica no ensino de Geografia nos 

anos iniciais e na educação infantil, a importância da utilização dos conceitos e 

concepções de Geografia, os processos de aprendizagem, bem como os pressupostos 

teórico-metodológicos que norteiam o ensino da Geografia e refletir sobre conteúdos, 

metodologias e experiências didáticas possíveis para a formação de sujeitos 

conscientes do fazer e do saber geográfico.  
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IV- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analisar o processo de ensinar e aprender Geografia na educação infantil e nos 

anos  iniciais;  

- Compreender como se da a organização geral do trabalho escolar e a estrutura 

organizacional da escola; 

- Entender  como acontece o ensino e a aprendizagem da Geografia, os 

conceitos e as metodologias de ensino na educação infantil e nos anos iniciais;  

- compreender como ocorre a aquisição das relações espaciais pelas crianças e 

a importância da alfabetização cartográfica para esse processo, destacando a 

importância da linguagem cartográfica e o trabalho com mapas, para o ensino 

de Geografia; 

 

 

 

V – PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 
1- Ensinar e aprender Geografia 
Seção 1– Por que estudar Geografia 
Seção 2– A análise geográfica e os desafios para compreender o espaço 
Seção 3 – Novos significados do espaço geográfico 
Seção 4 – Ensinar e aprender Geografia na escola 
  
2- A organização geral do trabalho escolar: a estrutura organizacional da escola 
Seção 1– A Geografia no currículo dos anos iniciais do ensino fundamental 
Seção 2– Os Parâmetros Curriculares Nacionais e o ensino da Geografia nos anos 
iniciais 
Seção 3– As escalas geográficas: novas perspectivas de análise 
Seção 4 – Crianças e práticas espaciais no mundo globalizado 
 
3- O ensino e a aprendizagem da Geografia: conceitos e metodologias 
Seção 1–  A construção de conceitos geográficos 
Seção 2– Os conceitos de: lugar, paisagem e território 
Seção 3– A Geografia nos anos iniciais; possibilidades metodológicas 
Seção 4– Os projetos de trabalho e o trabalho de campo 
 
4 - Trabalhando com mapas: desafios e possibilidades nos anos iniciais 
Seção 1–  Mapas, plantas e maquetes 
Seção 2– Como são feitos os mapas? A leitura e compreensão de mapas 
Seção 3–  Orientando-se no espaço geográfico: alfabetização cartográfica; as crianças 
e as relações espaciais 
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VI – METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Atividades Conteúdo Metodologia 

(webaulas gravadas) 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.  

Webconferência da 
disciplina: encontro com 
os alunos 

Caderno Pedagógico Revisão de conteúdos do 
caderno pedagógico (aula 
expositiva e dialogada), com o 
objetivo de discutir os conteúdos 
centrais da disicplina.  

Avaliação  Caderno Pedagógico Entrega do trabalho final no 
Moodle, dos resumos individuais 
ao tutor, e Realização da prova 
presencial.  

 

VII- AVALIAÇÃO 

Os alunos deverão realizar as seguintes atividades de aprendizagem: 
1. Atividade obrigatória  
2. Trabalho final  
3. Autoavaliação  
4. Prova Presencial  
5. 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).” 
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VIII- BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 
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2006. 
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Bibliografia Complementar 
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Paulo: Contexto, 2006.  
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Instituto de  
Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. IBGE. UNICAMP. Estudos básicos para 
caracterização da rede urbana. Brasília: IPEA, 2002.  
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Geografia. Ministério da Educação e do 
Desporto: Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, 1997.  
SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: Hucitec, 1997.  
__________. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São  
Paulo: Edusp, 2002.  
__________. Por uma geografia nova. 6. ed. São Paulo: Edusp, 2004.  
__________. A urbanização brasileira. 5. ed. São Paulo: Edusp, 2005. 

 
Sugestões de Sites 
http://geocities.yahoo.com.br/f6mrs2005/ geografos.htm 

http://www.igeo.uerj.br/VICBG-2004/Eixo3/E3_sn.htm 

http://www.comunicarte.com.br/indicadores.php 

http://www.mec.gov.br 

http://www.mec.gov.br/sef/estrut2/pcn/pdf/ livro051.pdf 

http://www.igeo.ufrj.br/gruporetis/sig/tikiindex.php 

http://www.multimidia.prudente.unesp.br/arlete/gis/intro_t.htm 

http://www.ctgeo.com.br/solucoes/solucoes.php 

http://geocities.com.br/cartografiatematica/textos/teoric.htmhttp://usuarios.cultura .com.br 

http://planeta.terra.com.br www.pedagogiaemfoco.pro.br 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0101-26220050002&lng=pt&nrm=iso 
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