
Versão On-line     ISBN 978-85-8015-076-6
Cadernos PDE

OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Artigos



______________________ 

¹ Professor da Rede Pública Estadual de Ensino do Paraná, SEED – Paraná, 
nascimentoivan@ig.com.br 
² Docente da Universidade Estadual de Ponta Grossa – Paraná, UEPG/DEMET, 
mclopesgeo@gmail.com 

 

 

O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DA 

GEOGRAFIA: GOOGLE MAPS, FLIGHTRADER24 E MARINE TRAFFIC 

ABORDANDO OS MEIOS DE TRANSPORTE AÉREO E MARITIMO 

 
 Autor: Oliveira, Ivan Nascimento de¹  

Orientador: Lopes, Mario Cezar² 

 

Resumo. A proposta apresentada neste artigo refere-se ao uso dos recursos 
tecnológicos, disponíveis na internet: Google Maps, site das rotas dos aviões – 
Flightradar24 e rota dos navios – Marine Traffic. No mundo contemporâneo se faz 
necessário repensar as práticas pedagógicas na sala de aula. O uso de recursos 
tecnológicos pode favorecer o aprofundamento de diversas disciplinas, em 
particular a Geografia, pois o estudo do espaço geográfico como hoje é 
entendido requer a apropriação de métodos diversos para o seu entendimento. 
Nesse sentido os professores de Geografia precisam acompanhar as mudanças, 
estando atentos às novas ferramentas de apoio ao processo de ensino 
aprendizagem da disciplina. Nessa direção insere-se a cartografia digital com 
destaque para o Google Maps, uma ferramenta gratuita na internet, a qual 
disponibiliza um serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélites 
da Terra. As estratégias de ação para o desenvolvimento da proposta foi através da 
investigação-ação com o uso das novas tecnologias por meio de  aulas expositivas, 
com o uso de vídeos, textos e principalmente, utilizando os recursos cartográficos 
disponíveis na internet, com o uso do laboratório de informática. Estes instrumentos 
podem proporcionar aulas mais dinâmicas, elevando o nível do conhecimento e uma 
nova abordagem nos conteúdos da Geografia. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho se insere nas atividades do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, desenvolvido com professores da rede pública 

estadual do Paraná, foi instituído como uma Política Educacional Inovadora de 

Formação Continuada, elaborado como um conjunto de atividades articuladas e 

definidas a partir das necessidades da educação básica. O principal objetivo do 

programa é proporcionar aos professores da rede pública estadual subsídios 
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teóricos metodológicos para o desenvolvimento de ações educacionais 

sistematizadas, e que resultem em um redimensionamento de sua prática em sala 

de aula. Tem como sua orientação pedagógica fundamentada nos princípios 

educacionais da SEED e nas Diretrizes Curriculares articuladas pelo estado para 

todas as disciplinas do currículo básico. Buscando novas formas de ensinar, de 

modo a envolver o aluno nesse processo de ensino-aprendizagem, favorecendo sua 

participação em sala, é possível pensar que os alunos devam ser estimulados a 

produzir conhecimentos com o uso das novas tecnologias. Moran (2008) afirma 

que: 

 

As tecnologias são pontes que abrem a sala de aula para o mundo, que 
representam, medeiam o nosso conhecimento do mundo. São diferentes 
formas de representação da realidade, de forma mais abstrata ou concreta, 
mais estática ou dinâmica, mais linear ou paralela, mas todas elas, 
combinadas, integradas, possibilitam uma melhor apreensão da realidade e 
o desenvolvimento de todas as potencialidades do educando, dos diferentes 
tipos de inteligência, habilidades e atitudes.  (MORAN, 2007, p.166-167)       

 

 O uso de novas tecnologias aplicadas ao ensino de Geografia é uma 

necessidade cada vez mais presente na prática da educação escolar e o que levou o 

presente estudo a fazer uma reflexão sobre os meios de transportes aéreo e 

marítimo, com o uso dos recursos tecnológicos, disponíveis na internet: Google 

Maps, site das rotas dos aviões – Flightradar24 e rota dos navios – Marine Traffic, 

uma vez que no mundo contemporâneo as revoluções culturais e tecnológicas 

provocam incessantes mudanças nas organizações e no pensamento humano 

revelando um novo universo no dia a dia das pessoas, de forma muito rápida. 

Diante desta realidade se faz necessário repensar as práticas pedagógicas na 

sala de aula. O uso de recursos tecnológicos pode favorecer o aprofundamento 

de diversas disciplinas, em particular a Geografia, pois o estudo do espaço 

geográfico como hoje é entendido requer a apropriação de métodos diversos 

para o seu entendimento. Nessa direção insere-se a cartografia digital com 

destaque para o Google Maps, uma ferramenta gratuita na internet, fornecida pela 

empresa Google, a qual disponibiliza um serviço de pesquisa e visualização de 

mapas e imagens de satélites da Terra.  

  Desse modo, o ensino da Geografia, bem como de outras disciplinas, deve 

estar articulado com as ferramentas tecnológicas disponíveis na escola. As 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica do estado do Paraná – disciplina de 



Geografia, esclarece que “A prática docente no ensino de Geografia também pode 

ser viabilizada por instrumentos menos convencionais no cotidiano escolar que 

podem enriquecer o processo de ensino e aprendizagem” (PARANÁ, 2008, p.84).  

Porém, percebe-se que o ensino de Geografia, na maioria das escolas, ainda é 

pautado na tradicionalidade sem motivação, muitas vezes com aulas expositivas, 

apenas com o uso do quadro de giz e livro didático.  

Percebe-se que muitos recursos tecnológicos já se encontram nas 

escolas, no entanto, não se percebem as mudanças que os mesmos podem 

proporcionar, pois segundo Moran, “As tecnologias chegaram na escola, mas estas 

sempre privilegiaram mais o controle a modernização da infra-estrutura e a gestão 

do que a mudança.”(MORAN, 1997, n.p.). Porém, acreditamos que essa realidade 

pode mudar, uma vez que as novas tecnologias podem contribuir com os 

professores na sua tarefa de transmitir conhecimento e desenvolver uma nova forma 

de ensinar, cada vez mais criativa e dinâmica, como aponta Archela: “A necessidade 

de procurar caminhos para trabalhar de uma forma mais criativa é tão importante 

para o professor quanto para os alunos” (ARCHELA, 2008, p.2).  Tais recursos 

permitem trabalhar os conteúdos da Geografia, a exemplo da informática, que com o 

uso de programas computacionais e da internet, auxiliam o professor em seu 

trabalho.  

Neste contexto insere-se a cartografia digital com destaque para o Google 

Maps, uma ferramenta gratuita na internet, fornecida pela empresa Google, a qual 

disponibiliza um serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélites 

da Terra. Gehlen afirma:  

 

É importante que o uso das Geotecnologias se desmistifique, isto é, seja 
incorporado em nossas práticas no cotidiano escolar. Deixar de incorporá-
las significa também não permitir que nossos alunos usufruam de recursos 
não lineares que auxiliam a interação, a assimilação e contextualização de 
múltiplas formas de expressão, linguagens e saberes, bem como, na 
reflexão crítica sobre as relações sociedade e natureza no espaço 
geográfico. (GEHLEN, 2008, p. 23) 

 

A cartografia é uma ferramenta muito importante para a compreensão da 

Geografia em todas as etapas do ensino, conforme apontam as Diretrizes 

Curriculares do Estado do Paraná (2008, p.79) 

 



Desse modo, a cartografia não pode ser reduzida a um conteúdo pontual 
abordado tão somente num dos anos/ séries do Ensino Fundamental ou 
Médio.  [...] O uso da linguagem cartográfica, como recurso metodológico, é 
importante para compreender como os fenômenos se distribuem e se 
relacionam no espaço geográfico.  

 

Também complementando esse entendimento, Oliveira (2012) aponta que: 

 
As representações cartográficas bem utilizadas facilitam a vida dos alunos. 
Atualmente podem-se usar os softwares avançados gratuitos e disponíveis 
na internet, como o Google Earth. Os discentes não querem mais saber de 
mapas em livros didáticos, querem logo imagens de satélites, tendo então o 
docente que se adequar a esse novo momento da educação cartográfica. 
Contudo não se deve deixar para traz os tradicionais e sempre presentes 
mapas, desde que sejam atuais, ou até mesmo a criação de maquetes para 
estimular a interação com os alunos e sua criatividade (OLIVEIRA, 2012, 
p.13) 

 

Partindo destes pressupostos, comprova-se a necessidade da 

implementação das novas tecnologias em sala de aula e ainda, que a cartografia é 

uma ferramenta indispensável para a Geografia. Ademais, Nesse sentido os 

professores de Geografia precisam acompanhar as mudanças, estando atentos 

às novas ferramentas de apoio ao processo de ensino aprendizagem da 

disciplina, tornando as aulas de Geografia mais dinâmicas e atrativas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O uso de recursos tecnológicos no processo ensino aprendizagem aponta 

muitos leques de possibilidades de se planejar, organizar, desenvolver, avaliar e 

revisar atividades diversificadas em todas as áreas do conhecimento. Neste 

sentido, Archela, fortalece a ideia da tecnologia na educação, com novas 

metodologias, afirmando: 

 

Para utilizar essas tecnologias, é necessário que pensemos em 
metodologias que as integrem ao processo de aprendizagem. Esse é um 
desafio colocado aos professores que são motivados a levantar muitas 
informações e a pensar em atividades relacionadas com os objetivos 
educacionais (ARCHELA, 2008 p.15) 

 

 Nesta perspectiva a Geografia precisa ser ensinada com a utilização dos 

novos recursos tecnológicos, para facilitar o trabalho docente, bem como a 

compreensão da disciplina. Para tanto foram realizadas reuniões no Colégio 



Estadual Dr. Epaminondas Novaes Ribas, Município de Ponta Grossa, Paraná, no 

período de fevereiro a dezembro de 2014, separadamente com educadores e 

educandos, direção e equipe pedagógica com o intuito de apresentar o projeto, seu 

cronograma de desenvolvimento e seus objetivos. A elaboração da Unidade Didática 

foi realizada no período de agosto a novembro de 2013, com sugestão de atividades 

para os alunos, e sob supervisão do orientador do projeto. O GTR (Grupo de Estudo 

em Rede, no site www.e-escola-pde.pr.gov.br, online, pela plataforma e-moodle) 

aconteceu de março a maio de 2014, com a participação de dezessete professores 

da rede estadual de ensino que realizaram as atividades de análise do Projeto de 

Intervenção Pedagógica, Unidade Didática e da implementação do Projeto de 

Intervenção na Escola. A Implementação do Projeto de Intervenção na Escola, foi 

realizada de fevereiro a maio de 2014, no Colégio Estadual Dr. Epaminondas 

Novaes Ribas, município de Ponta Grossa, Paraná, com o desenvolvimento de 

atividades propostas na Unidade Didática, realizadas com trinta e cinco alunos do 3º 

ano do Ensino Médio. As atividades utilizadas da unidade didática foram efetuadas e 

avaliadas por meio de questionamento, textos, debates, dinâmicas, vídeos, aulas no 

laboratório de informática, além da visita ao aeroporto e porto. 

 

[...] os professores de Geografia precisam se adequar urgentemente a esta 
nova forma de ensinar, pois os alunos dessa nova geração estão 
acostumados com um mundo onde recebem novas informações a cada 
momento e muitas vezes se entediam com aulas monótonas, utilizando 
recursos dos séculos passados, como apenas textos, quadro e giz. Desta 
forma, precisamos inovar, usando os recursos que estão à nossa 
disposição. Para tanto é necessário que o professor de Geografia tenha 
atalhos para buscar esses novos caminhos rapidamente. (ARRABAL, 2009, 
p.5) 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

A unidade didática ficou constituída em seis etapas através de aulas 

expositivas, uso de vídeos, textos e principalmente, utilizando os recursos 

cartográficos disponíveis na internet, com o uso do laboratório de informática, 

acessando os sites Google Maps, Flightradar24 e MarineTraffic.   Ocorreu que a 

prática da unidade didática com a Implementação do Projeto de Intervenção na 

Escola, trouxe grande empolgação por parte dos alunos; tudo isso contribuiu muito, 

para a realização das seguintes ações propostas na Unidade Didática: 

 



1ª etapa: 

 

 Foi abordado os meios de transportes e sua importância no mundo 

globalizado. Exposição geral sobre os meios de transportes existentes no mundo, 

com uma investigação para averiguação dos conhecimentos que os alunos já 

possuem sobre o assunto. Após as discussões e problematizações, foi exibido o 

vídeo Maravilhas Modernas - Transporte de Cargas - History Channel 

(Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=zVT5ywug48Q). Complementando 

os estudos sobre os meios de transporte os alunos elaboraram em grupo uma 

apresentação para a turma, sobre o tema: Circulação de Mercadorias. 

 

2ª etapa: 

 

 No laboratório de informática, os alunos tiveram acesso ao Google Maps, 

traçando rotas, identificando a localização dos continentes, oceanos e países do 

mundo.  O uso deste recurso proporcionou aos educandos compreenderem o “todo”, 

ou seja, a qual bairro a sua moradia pertence, a quais municípios a sua cidade tem 

limites, qual a dimensão do nosso continente, e assim por diante, sendo um recurso 

muito bom para trabalhar a percepção do espaço e as relações das tecnologias, 

sobretudo as vinculadas aos meios de comunicação e transporte para um melhor 

entendimento pelos alunos, algo que se trabalhado somente com livro e explanação 

ainda não se faz suficiente para ampliar esses horizontes de visões e percepções. 

Pode-se perceber a motivação dos alunos em aprender o espaço geográfico do seu 

bairro ou do mundo. 

 

GOOGLE MAPS 

 

 Um dos recursos tecnológicos de fácil acesso, gratuitamente, através da 

internet é o Google Maps, uma ferramenta de pesquisa e visualização de mapas, 

desenvolvido pela empresa Google. Através deste aplicativo é possível a 

visualização de mapas de uma cidade ou do planeta como um todo, possibilitando 

ao usuário a localização de cidades, bairros, ruas e diferentes pontos geográficos 

com rapidez e facilidade. Sendo uma ferramenta que todo professor de Geografia 

tem que conhecer, pois facilita a compreensão da cartografia em diferentes escalas 

http://www.youtube.com/watch?v=zVT5ywug48Q


geográficas: planeta, continente, país, estado, cidade e bairro, possibilitando a 

visualização de imagens entre mapa, satélite e terreno. Também a criação de 

trajetórias e rotas entre pontos escolhidos pelos utilizadores. Outro aplicativo 

disponível no Google Maps é o Street View que permite a visualização de diversos 

locais do planeta por meio de fotos em 360 graus no nível da rua. Este recurso 

permite a exploração de áreas de cidades sem sair do local de origem.  

 O Google Maps não foi desenvolvido para fins educacionais, mas é uma 

ferramenta de grande potencial para ajudar no processo ensino aprendizagem da 

geografia.  Vale salientar que as possibilidades que esta ferramenta apresenta para 

o ensino da Geografia são diversas.  

 

3ª etapa: 

 

No laboratorio de informática os alunos acessaram o site Flightradar24, onde 

ele mostra em tempo real quantos e quais aviões estão em pleno ar e as suas rotas. 

Identificando os principais aeroportos do Brasil e do mundo e em quais regiões do 

planeta existe mais circulação de aviões. Como atividade selecionaram uma área do 

mundo para visualizar, escolheram os aviões para saber a sua rota e destino, ao 

clicarem na aeronave, tiveram detalhes do voo. Complementando a atividade os 

alunos acessaram o site da Infraero, 

http://www.infraero.gov.br/index.php/br/aeroportos.html e obtiveram informações 

sobre os aeroportos do país, onde foi dado destaque para o Aeroporto Internacional 

de Curitiba - Afonso Pena, para obter informações sobre o mesmo e de outros 

aeroportos do nosso estado. 

 

FLIGHTRADAR24 – ROTAS DOS AVIÕES 

 

O Flightradar24 é um website que disponibiliza a visualização de aviões do 

mundo todo, em tempo real, através de mapas; os mapas são fornecidos 

pela Google Maps. Além disso, é possível visualizar o programa de voos de 

aeroportos de todo mundo, sendo uma excelente fonte de informações e um 

aplicativo interessante para tornar as aulas de Geografia mais dinâmicas. Ele mostra 

em tempo real quantos e quais aviões estão em pleno ar e as suas rotas. 

 

http://www.infraero.gov.br/index.php/br/aeroportos.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Google


4ª etapa: 

Também, no laboratório de informática, os alunos tiveram acesso do site 

Marine Traffic, o qual fornece as posições de localização de navios em tempo real, 

apresentando locais, partidas e chegadas de navios, tipos, bandeiras e condições 

dos mesmos, bem como outras informações importantes ao tráfego marítimo. 

Identificação das principais rotas dos navios, portos do Brasil e do mundo e a 

circulação de mercadorias a partir da utilização deste meio de transporte. Foi obtido 

informações dos portos do Brasil, onde na sequência procuraram o Porto de 

Paranaguá param obter informações sobre o porto. Também como complemento da 

atividade foi acessado o site do ministério dos transportes onde navegaram na 

página do transporte marítimo do Brasil  http://www2.transportes.gov.br/bit/05-

mar/mar.html para ter acesso a informações dos principais portos do Brasil, vídeos e 

mapas. 

 

MARINE TRAFFIC – ROTA DOS NAVIOS 

 

Outra ferramenta com base no Google Maps é o site Marine Traffic, o qual 

fornece as posições de localização de navios. Em tempo real ele apresenta locais, 

partidas e chegadas de navios, tipos, bandeiras e condições dos mesmos, bem 

como outras informações importantes ao tráfego marítimo. O aplicativo oferece 

cobertura mundial de mais de 850 portos e um número significativo de áreas de mar 

aberto. Chegadas e partidas de navios são gravados em tempo real. Há ainda a 

busca de estatísticas dos portos, detalhes dos navios, dados históricos, horário 

previsto de chegada e outras informações que podem ser utilizadas nas aulas de 

Geografia, tornando a aprendizagem mais significativa. 

 

5ª etapa: 

 

Saída de campo monitorada pela Infraero, visitando o Aeroporto 

Internacional Afonso Pena e visitação monitorada ao cais público do Porto de 

Paranaguá.  

 

VISITA TÉCNICA AO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA - AFONSO 

PENA  

http://www2.transportes.gov.br/bit/05-mar/mar.html
http://www2.transportes.gov.br/bit/05-mar/mar.html


 

 No dia 30 de abril de 2014, na parte da manhã visitamos o Aeroporto 

Internacional de Curitiba - Afonso Pena fomos recepcionados pela funcionária da 

Infraero, a Srª Cleni Maria da C Villatore, que na que na ocasião fez uma explanação 

do funcionamento do aeroporto, e nos conduziu a conhecer o Terminal de 

Passageiros. Explicou-nos que a área pertencente ao Aeroporto Afonso Pena se 

constitui em parte da área da Colônia Afonso Pena, ali implantada no início do 

século XX em homenagem ao sexto Presidente da República, Afonso Pena (1906 a 

1909). Devido à entrada do Brasil na II Guerra Mundial, o Ministério da Guerra, 

através dos órgãos responsáveis pela aviação (que dariam origem ao atual 

Ministério da Aeronáutica), nos anos de 1940 a 1942 efetuou um minucioso 

levantamento da área dessa colônia, em função dos ventos dominantes. A área 

correspondente ao antigo Aeroporto Afonso Pena foi desapropriada para a 

construção das pistas de pouso, com o mesmo traçado hoje existente. Em janeiro de 

1946, com a guerra terminada, a aviação civil passou a operar efetivamente na Base 

Aérea Afonso Pena, moderna e recém construída. Construído nos últimos meses da 

guerra, o aeroporto foi pouco utilizado, prevalecendo posteriormente o uso pela 

aviação civil. Mesmo com todas as remodelações a ampliações efetuadas, as obras 

não foram suficientes para atender à demanda crescente de passageiros e cargas. 

Durante a visita, todos tiveram a oportunidade de conhecer o local, assim como os 

procedimentos realizados no trato do embarque e desembarque de passageiros. 

 

VISITA TÉCNICA AO PORTO DE PARANAGUÁ 

 

 No dia 30 de abril de 2014, na parte da tarde visitamos o Porto de Paranaguá, 

onde fomos recepcionados, no auditório do porto pela Srª. Giolete Babinski, a 

mesma nos proferiu uma palestra abordando a história do porto, suas atividades e 

investimentos. O porto é administrado pela autarquia estadual Administração dos 

Portos de Paranaguá e Antonina (APPA). O porto de Paranaguá é o segundo maior 

porto brasileiro em movimentação de cargas, com 20 berços de atracação sendo um 

berço com dolphins para navios Ro-Ro (para veículos), sua área total é de 2.350.000 

m² e extensão de 4.232 metros de cais comercial e píers, seu complexo para 

movimentação de granéis tem capacidade estática de 1,4 milhões de toneladas e 

velocidade de embarque de 13,3 mil toneladas/hora. O Porto de Paranaguá, 



atualmente é um dos mais importantes centros de comércio marítimo do mundo, 

unindo localização estratégia a uma das melhores infraestruturas portuárias da 

América Latina. Entre as principais cargas movimentadas em Paranaguá estão: soja, 

farelo, milho, sal, açúcar, fertilizantes, contêineres, congelados, derivados de 

petróleo, álcool e veículos. É destaque exportação de carne, importação de 

fertilizantes, exportação de farelo de soja e exportação de madeira manufaturada. 

Por possui o maior complexo para embarque de granéis sólidos da América Latina, 

Paranaguá é o principal canal de exportação da soja e do milho produzidos no Brasil 

para o mercado externo, sendo atualmente maior importador de fertilizantes do 

Brasil. 

 Ao término da palestra na sede administrativa da APPA, fomos conhecer o 

cais do porto de Paranaguá, acompanhados por uma guia que orientou em toda a 

visita à faixa portuária, quem identificou os pontos principais de embarcação e 

armazenamento de cargas. Puderam-se ver os navios atracados embarcando e 

desembarcando suas cargas, e observar-se a forma como é feito esse processo e 

os equipamentos utilizados para a movimentação de materiais e cargas. Hoje, o 

porto de Paranaguá recebe navios de até 285 metros de comprimento. 

  

6ª etapa: 

 

Foi realizado uma exposição de todo o trabalho realizado, para a 

comunidade escolar, com construção de painéis com fotos, textos e dados sobre 

todo o trabalho desenvolvido. 

 

GRUPO DE TRABALHO EM REDE – GTR 

 

 Aliado a implementação do projeto com os alunos, tivemos a participação de 

professores no GTR, os quais deram opiniões e comentários acerca do trabalho que 

estava sendo realizado. Na fala dos participantes do Grupo de Trabalho em Rede, a 

resposta foi muito positiva, pois os mesmos fizeram comentários enriquecedores que 

vem de encontro com a necessidade de modificar o ambiente de aprendizagem em 

sala de aula, associando a tecnologia aos conteúdos programáticos da disciplina de 

Geografia, onde possui recursos que possibilitam a ampliação e exploração dos 

conteúdos meios de transporte aéreo e marítimo de forma interativa, fazendo uso de 



metodologias diversificadas para trabalhar os conteúdos, pois a avaliação do 

processo de aprendizagem é por meio de instrumentos variados e a linguagem 

cartográfica, instrumento imprescindível da ciência geográfica, está bem empregada. 

As atividades a serem desenvolvidas contidas na sequência didática são relevantes 

e podem ser aplicadas na realidade escolar. Esses programas usados no projeto 

são interessantes, pois demonstram que podemos utilizar na prática, saindo das 

aulas teóricas que muitas das vezes são enfadonhas, onde os conteúdos são 

somente repassados para os alunos, transformando-os em copistas e não em seres 

pensantes e atuantes na sociedade como deveria ser.  Ressaltando o GTR como um 

momento de troca de experiências e aprimoramento de conhecimentos entre os 

professores participantes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No mundo contemporâneo, as novas tecnologias estão em todos os setores 

da sociedade. A educação não deixa de ser uma delas, uma vez que, a grande 

maioria dos nossos alunos possuem diversas ferramentas tecnológicas, inserindo-as 

no seu cotidiano escolar. Desta forma, não podemos ficar apenas usando os 

métodos tradicionais de ensino, devemos incrementar nossas aulas, caminharmos 

ao passo das inovações tecnológicas que se apresentam na realidade de nosso dia 

a dia. Os alunos adoram coisas relacionadas a informática, a proposta de se utilizar 

o Google Maps,  dos sites Flightradar24 e Marine Traffic, aplicativos com base no 

Google maps que mostram as rotas dos aviões e navios no mundo, foi muito 

interessante pois possibilitou o acesso ao conhecimento através de novas formas de 

aprender. Os recursos contribuíram de forma a facilitar o entendimento de maneira 

mais fácil e simples dos conteúdos transporte aéreo e marítimo, normalmente o 

aluno não consegue pensar muito nos vários meios de transporte existente no 

mundo, mas através das sugestões dos sites apresentados, pode ser possível 

conhecer, aprender e divertir-se ao mesmo tempo e, é isso que atrai o aluno. Sendo 

assim o uso de tais recursos foi de fundamental importância, pois proporcionou aos 

alunos maior envolvimento, tornando-se mais estimulados no processo de ensino-

aprendizagem.  

 A utilização dos métodos tradicionais de ensino deve ser mantida, mas com a 

visão e a ação de um planejamento adequado e atualizado, aplicando novas 



ferramentas da informática, que certamente somados produzirão resultados 

positivos na qualidade e melhoria do ensino da Geografia nas escolas públicas no 

Estado do Paraná. 
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