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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada por 
sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:   

8589 – PED-: Alfabetização científica e resolução de problemas na educação geográfica: o papel da 
linguagem cartográfica- noturno 

Carga Horária Total da UC:  

• Horas a serem ministradas em ADE (de 18/11 a 09/03/2021): 75h 

Professor(a) Responsável:  

Jerusa Vilhena de Moraes 

Contato: jerusa.vilhena@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2 

Departamentos/Disciplinas participantes: Depto. Educação 

OBJETIVOS 

• Analisar o processo de construção de conceitos científicos e o conhecimento escolar; 
• Compreender e analisar como os conceitos de território, paisagem, lugar e cidade são trabalhados ao 

longo do processo de escolarização e a resolução de problemas intermediando o processo;  
• Compreender o papel da linguagem cartográfica no processo de formação do raciocínio geográfico. 

 

EMENTA 

O processo de alfabetização científica e a construção de conceitos escolares. A linguagem cartográfica na 
mediação dos conteúdos e conceitos geográficos. Ensino e aprendizagem por meio da resolução de 
problemas.   

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• A alfabetização científica e o processo de construção de conceitos. 
• Metodologias e estratégias ativas de aprendizagem: a compreensão de conceitos e a 

interdisciplinaridade.  
• A linguagem cartográfica e a formação do raciocínio geográfico. 
• A resolução de problemas como metodologia de ensino e aprendizagem de noções e conceitos  

de paisagem, território, lugar e cidade.  

METODOLOGIA DE ENSINO  

• Atividades Síncronas: todas as 6as feiras, das 14h30 às 16h. 
Encontros síncronos dialogados no Google Meeting institucional, que ficarão gravados e serão postados 
no AVA Moodle da disciplina.   

Obs: Ao final do encontro síncrono será apresentada a atividade sugerida ao aluno. 
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• Atividades Assíncronas: 
a) Leitura de textos acadêmicos sobre os temas centrais (disponibilizados em plataformas online e no AVA Moodle) 
b) Realização de um roteiro de trabalho de campo utilizando Google Street View; 
c) Assistir vídeos relacionados aos temas da disciplina que estão disponibilizados no Youtube. 

 

AVALIAÇÃO: Realização de pelo menos duas tarefas sugeridas ao final dos encontros síncronos.  
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