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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:   

2646 – PED- Fundamentos Teóricos Práticos do Ensino de Geografia- vespertino 

Carga Horária Total da UC: 75h 

● Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 10h 

● Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 65h 

Professor(a) Responsável:  

Jerusa Vilhena de Moraes 

Contato: jerusa.vilhena@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1 

Departamentos/Disciplinas participantes: Depto. Educação 

OBJETIVOS 

- Identificar e problematizar a Geografia na educação básica. 
 
- Identificar, analisar e refletir sobre os fundamentos teórico-metodológicos que contribuem para a formação do raciocínio 
geográfico na Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens Adultos. 
 
- Propor, por meio da linguagem cartográfica, leituras geográficas de mundo para o ensino de Geografia na Educação 
Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, visando proporcionar o incremento da 
pesquisa e práticas no ensino de Geografia  

EMENTA 

Concepções de ensino de Geografia escolar. Cartografia escolar e alfabetização geográfica. Construção do conceito de 
espaço geográfico: o sujeito e o objeto na produção do conhecimento geográfico e suas representações. Diferentes escalas 
da análise geográfica. Métodos didáticos para o ensino da Geografia na educação infantil, nos anos iniciais do ensino 
fundamental e na educação de jovens e adultos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 - Ciência geográfica, alfabetização geográfica, cartografia escolar e raciocínio geográfico na educação básica. 
 
2. Significado da construção de conceitos no ensino de Geografia para crianças e educação de jovens e adultos. 
 
3. A linguagem cartográfica como fundamentação teórica e metodológica da formação do raciocínio geográfico. 
4. As propostas oficiais de ensino de Geografia direcionadas à educação infantil e aos anos iniciais do ensino 
fundamental. 
 
5. Práticas de ensino e os materiais didáticos 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  
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● Atividades Síncronas: todas as 6as feiras, das 14h30 às 16h. 

Dias: 07/08; 14/08; 21/08; 28/08; 04/09; 11/09; 18/09; 25/09; 02/10; 09/10. 
a) 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. 
 

● Atividades Assíncronas: 
a) Leitura de textos acadêmicos sobre os temas centrais (disponibilizados em plataformas online e no AVA Moodle: 
b) Realização de exercício utilizando Google Street View, Google Earth; 
c) Assistir vídeos relacionados aos temas da disciplina que estão disponibilizados no Youtube. 
d) Utilização do fórum (AVA Moodle) para discussão sobre os temas centrais da disciplina. 

 

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

BIBLIOGRAFIA 
CALLAI, H. C. “Aprendendo a ler o mundo: a geografia nos anos iniciais do ensino fundamental”. In Cadernos 
Cedes, n. 66. São Paulo: Cortez, Campinas: Cedes, 2005. páginas 227-248. 
http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v25n66/a06v2566.pdf 

CALLAI, Helena Copetti. “Estudar a paisagem para aprender Geografia”. In PEREIRA, Marcelo Garrido (org.). A 
opacidade da paisagem: formas, imagens e tempo de ensino. Porto Alegre: Ed. Compasso, 2013, p.37-56. 

CARLI, E. C. ; MORAES, J. V. . Prática argumentativa no ensino de geografia: um estudo a partir do conceito 
de território. Scripta Nova-Revista Electronica de Geografia y Ciencias Sociales, v. 22, p. 1-33, 2018. 

http://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/20413/23896 

CASTELLAR, Sonia e VILHENA, Jerusa. “A linguagem e a representação cartográfica”. In Ensino de Geografia.  
CASTELLAR e VILHENA (org.). São Paulo: Cengage Learning. Coleção Ideias em Ação. 2010. Cap. 2, p. 23- 
42. 

CASTELLAR, S. M. V.; JULIASZ, P. C. S. Educação geográfica e pensamento espacial: conceitos e 
representações. ACTA Geográfica, Boa Vista, Edição Especial 2017. pp.160-178. 
https://revista.ufrr.br/actageo/article/view/4779/2427 

LENCIONI, Sandra. Região e Geografia. A noção de região no pensamento geográfico.  In Novos caminhos na 
Geografia. Carlos, Ana Fani A. (org.). São Paulo: Contexto, 2005, p. 187-204. 

MORAES, J.V.; RODRIGUES, P.B. A alfabetização científica em Geografia: o uso de indicadores para avaliar a 
aprendizagem.  

Pereira, Francisco Ielos Faustino. O ensino de geografia e as novas tecnologias: as perspectivas dos jogos 
eletrônicos como recurso metodológico. Rev. Bras. Educ. Geog., Campinas, v. 2, n. 4, p. 173-191, jul./dez., 
2012.  

http://www.revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedugeo/issue/view/8 

Santos, Júnio Gregório Roza; Castro, Selma Simões. Influência do meio físico na produção dos assentamentos 
rurais das regiões do sul e do nordeste goiano. Soc. & Nat., Uberlândia, 28 (1): 95-116, jan/abr/2016.  

https://www.redalyc.org/pdf/3213/321347427008.pdf 

SEABRA, O.C.L. Urbanização    e    industrialização: rios de São Paulo.  Labor   &   Engenho, Campinas, v.9, 
n.1, p.37--48, jan./mar. 2015.  

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/labore/article/view/2092/pdf_137	

SIMIELLI, M. E.; GIRARDI, G.; MORONE, R. Maquete de relevo: recurso didático tridimensional. Boletim 
Paulista de Geografia, São Paulo. N. 87, p. 131-148, 2007. 

https://www.agb.org.br/publicacoes/index.php/boletim-paulista/article/view/699	



																												UNIVERSIDADE	FEDERAL	DE	SÃO	PAULO	
														ESCOLA	DE	FILOSOFIA,	LETRAS	E	CIÊNCIAS	HUMANAS	

																																																													EFLCH	–	Campus	Guarulhos	

																														
Plano de Ensino para as UCs realizadas por meio de Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

 
 

 

 
 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Jerusa Vilhena de 
Moraes 

Pedagogia Doutorado DE 75h 

     

     

 


