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1.  APRESENTAÇÃO: 

 

 A Unidade Didática que está sendo apresentada é uma produção didática 

pedagógica exigida pelo Programa de Desenvolvimento da Educação Publica do 

Paraná  ( PDE). 

 A Geografia local, neste caso litoral do Paraná, ou seja, Pontal do Paraná tem 

como finalidade preparar material de estudo dos alunos na disciplina de geografia do 

ensino médio, sendo o estudo da paisagem um dos conteúdos do 1° ANO. A 

proposta justifica-se, por considerar as transformações na paisagem local uma 

importante contribuição para a educação incentivando a sua preservação quando 

destacamos fauna, flora e também, a praia. 

 Para Rego, Castrogiovanni e Kaercher (2007, p.144) a descoberta do que nos 

envolve no nosso cotidiano, sem dúvida, passa por um exercício de olhar à nossa 

volta. Olhar e perceber o entorno nos conduz a refletir sobre ele, nos enxergando 

como sujeitos ativos para, dessa forma, poder também transformá-lo. 

 A geografia local apresenta-se como tema intimamente ligado a identidade do 

educando e deste com o espaço geográfico onde vive e tem oportunidade de 

observar diariamente as transformações, preservando  e valorizando seu espaço. 

 O estudo do lugar passa a ser uma ferramenta na medida em que queremos 

que o aluno passe a compreender e a pensar a partir da decodificação do seu 

próprio espaço. Entender as relações entre os diferentes atores e destes com a 

natureza é potencializar, também, a possibilidade de se ver dentro da realidade e de 

ser sujeito. ( REGO seus colaboradores, 2007, p.145). 

 Para desenvolver um cidadão participativo, crítico e comprometido com os 

valores, faze-se necessário transformar a geografia num conhecimento que tenha 

como objetivo desenvolver o interesse em preservar o lugar onde o educando esta 

inserido, colaborando assim para a conservação dessa paisagem linda que é o litoral 

paranaense.  

  



 
 
 
 
 

2. ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO/ MATERIAL DIDÁTICO 

 Esta Unidade Didática será aplicada no Colégio Estadual Prof. Paulo Freire e 

será desenvolvida através de leitura de textos, leitura de mapas, análise de 

fotografias antigas e recentes e figuras e, têm como objetivo incentivar os alunos a 

observarem as transformações que ocorrem na paisagem local. 

 

1º ENCONTRO (6 AULAS) 

  Neste primeiro encontro, será explicado o projeto de implementação no colégio e 

seu objetivo. 

 Atividade  1 – leitura de texto  

 

Aspectos gerais do município de Pontal do Paraná 

 

Sua história política inicia-se por volta de 1983, quando começaram as primeiras 

movimentações para a criação de um novo município, com sede na área 

compreendida entre os balneários de Pontal do Sul e Monções. Em 1995 houve uma 

grande manifestação popular, visando a emancipação daquele que viria a 

denominar-se Pontal do Paraná. Desmembrado de Paranaguá, foi criado pela Lei nº 

11.252 de 20 de dezembro de 1995 e implantado em 01 de janeiro de 1997, sendo 

seu primeiro Prefeito Hélio Gaissler de Queiroz. 

O município de Pontal do Paraná enquadra-se na planície costeira de Praia de 

Leste, caracterizando-se por um relevo bastante suave e de baixa altitude, que 

recebe a designação genérica de restinga. O município faz divisas ao Sul com o 

município de Matinhos, a Oeste com o Município de Paranaguá e a leste e norte é 

banhado pelo Oceano Atlântico, sendo a norte pela baía de Paranaguá. 

A economia do município está ligada a pesca, comércio e ao turismo.  

A população fixa é de 23.261 habitantes, aumentando consideravelmente na alta 

temporada. 



 
 
 
 
 

Balneários 

 

Barrancos 

 Um dos mais belos balneários de Pontal do Paraná, sua atividade principal é 

a pesca, possui um rio que deságua no mar, onde serve de atrativo para os turistas 

praticarem a pesca. Seu nome se dá pela quantidade de barrancos antes de chegar 

a praia. Barrancos chama atenção pela preservação da restinga local. 

Guaraguaçu 

 Localizado as margens do Rio Guaraguaçu, um lugar apropriado para pesca 

esportiva, passeios de barcos, prática de ECOTURISMO, pois apresenta atrativos 

ideais para esse segmento turístico: a Estrada Ecológica do Guaraguaçu que leva a 

comunidade indígena Guarani M’bya, o Sítio arqueológico do Sambaqui ( o maior 

Sambaqui do litoral do Paraná e o único tombado como Patrimônio Histórico 

Artístico) e seu forno de caldeiras. 

Ipanema 

 Balneário de maior movimento na temporada, oferece opções para atividades 

noturnas como: clubes, restaurantes, bares e comércio em geral para quem gosta de 

fazer compras. A praia de Ipanema possui areia um pouco mais grossa que as 

demais e ondas propícias para a prática do surf. 

Pontal do Sul 

 De areias finas e claras, sua praia e vegetação não difere muito dos demais 

balneários. Com larga área de restinga preservada e uma grande extensão de Mata 

Atlântica, é rico em manguezais. As águas de Pontal do Sul proporcionam 

segurança durante o banho. Pontal do Sul recebe águas da Baía de Paranaguá, 

onde se instalam marinas e o terminal de embarque para a Ilha do Mel.  

Praia de Leste 

 O balneário de Praia de Leste apresenta área mais urbanizada, onde sua 

vegetação já não pode ser observada, mas é caracterizada por ser rasteira. Esse 

balneário oferece uma boa estrutura para a vida noturna. 

Santa Terezinha 

 Santa Terezinha oferece ótimos picos para os surfistas. 

Shangri-lá 

 No balneário de Shangri-lá o surfista pode aproveitar bem o mar, pois 

apresenta ondas mais fortes com alguns pontos propícios para a prática do surf e 



 
 
 
 
 

locais para a prática da pesca. A praia oferece uma larga faixa de areaia e área 

preservada de restinga. 

 

 Atividade 2 – responda as seguintes perguntas.  

a)  Você nasceu em  Pontal do Paraná? 

b)  Dentro do município, quais são os lugares mais significantes para você? 

c)  Você gosta de morar em um município onde uma das principais atividades 

econômicas é o turismo? Justifique sua resposta. 

d) Observando a figura 1, identifique o balneário onde você mora.  

 

 

fonte: http://inetpontal.blogspot.com.br/2012/03/mapas-de-pontal-do-parana.html 

 

 

Atividade 3 

 

Os alunos farão um croqui localizando a rua onde moram no município de Pontal do 

Paraná. 

http://inetpontal.blogspot.com.br/2012/03/mapas-de-pontal-do-parana.html


 
 
 
 
 

Atividade 4 – Localização do Município de Pontal do Paraná 

 

 Nesta atividade os alunos farão a localização do Município de Pontal do 

Paraná no país e no estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.scielo.br/img/revistas/bn/v6n3/a13fig01.jpg 

 

a) Em qual região do Brasil o município de Pontal do Paraná está localizado? 

b) Qual é a localização de Pontal do Paraná no estado do Paraná? 

c) Quais são os municípios que estão localizados no litoral paranaense? 

Se na ciência geográfica, sob a ótica da percepção, a categoria de paisagem 

adquire relevância à medida que é percebida, na geografia escolar é a partir dessa 

percepção, subjetiva e significativa para o aluno, que o processo de aprendizagem 

será construído. Daí a importância das aulas de campo. O estudo do espaço e das 



 
 
 
 
 

paisagens pode ser realizado em sala de aula através de imagens (fotografias, 

pinturas, etc.). No campo, porém, o ser humano, dotado de sentidos, capta as 

informações usando outros sensores, além da visão. O aluno pode ver, cheirar, 

tocar, ouvir. (Ana Clarissa Stefanello, 2009, p.44).  

 

2º ENCONTRO ( 6 aulas) 

 Vamos andar para ver.  

 A possibilidade de se locomover no espaço, ou seja, de andar, é uma das 

condições básicas para você realmente conhecer sua cidade. Para uma melhor 

leitura e compreensão do espaço, no qual você está inserido e que faz parte de seu 

cotidiano, é preciso que você ande. Lembre-se que essa leitura é subjetiva, ou seja, 

só você, ao vivo, pode fazer, (Extraído do livro didático Geografia – projeto escola e 

cidadania para todos, vol.3, ensino médio). 

Atividade 1 – Aula de Campo 

 Fazer um passeio, para observarmos e fotografarmos a paisagem. Como 

avaliação, teremos os seguintes critérios: 

a)  Produção individual: anotem o que percebem sobre a paisagem e registrem 

desenhando ou fotografando o que mais lhe chamar atenção. 

b)  Em pequenos grupos compare suas anotações e analise se os elementos foram 

os mesmos ou se a leitura dessa paisagem foi feita de maneira diferente. 

c)  Selecionar o material para montar um painel. 

  

 Atividade 2 

  

Selecionar as fotografias, desenhos e os textos para elaborar exposição das 

atividades, ou seja, da aula de campo. 



 
 
 
 
 

3º ENCONTRO  ( 6 aulas) 

 Atividade 1 – observando mapas  

  

Fonte: http://inetpontal.blogspot.com.br/2012/03/mapas-de-pontal-do-parana.html 

 

 

Fonte: http://4.bp.blogspot.com/-

dZpWnhCuRQU/TX1EiVlT_MI/AAAAAAAADgs/wKvhz0cT9iw/s1600/mapa_paranagua_localizacao.jpg 

a)  Observe o mapa 1 e cite os limites do município de Pontal do Paraná. 



 
 
 
 
 

b)  Quais diferenças você observa entre mapa 1 e 2 ? 

Atividade 2 – leitura de texto 

Vamos fazer uma leitura: o texto foi extraído do livro didático Geografia Sociedade e 

Cotidiano1, volume 1. 

 A Paisagem como forma de expressão estética e a paisagem geográfica 

 A paisagem geralmente é utilizada para se referir a lugares belos, amplos, 

praias, várzeas de rios, campos, montanhas, cidades turísticas etc. Busca-se na 

paisagem o idílico, o bucólico, a imagem do que não se pode observar no cotidiano, 

especialmente quando se vive em grandes cidades. Nessa perspectiva, a paisagem 

se torna algo desejável, por transmitir sensação de tranqüilidade e de prazer. 

 Paisagens majestosas são exploradas por agências de turismo para mostrar 

as qualidades de um lugar e, assim, vender pacotes de viagem. Ao viajar, muitos 

também procuram retratar em fotografias as paisagens. 

 Na arte, especificamente na pintura, a paisagem constitui um dos seus 

gêneros e foi bastante retratada ao longo da história e ainda é nos dias atuais. 

 Para a Geografia, a paisagem não se refere apenas ao belo nem resulta 

somente das informações apreendidas pela arte e pelas experiências sensoriais. A 

ciências que discute o espaço geográfico considera a paisagem o primeiro elemento 

que nos permite ter contato com a realidade. 

 Para o geógrafo brasileiro Milton Santos, “a paisagem é um conjunto de 

formas que, num dado momento, exprimem as heranças que representam as 

sucessivas relações localizadas entre homem e natureza”. 

 A paisagem reproduz a expressão de vários tempos, ou seja, o contexto 

histórico em que foi construída. Caracteriza-se pelos elementos que foram inseridos 

ao longo do tempo e coexistem com os atuais.  

 O que define o nível de mudanças numa paisagem é a atuação da sociedade, 

contribui para a formação e o desenvolvimento do espaço geográfico. Assim, para 



 
 
 
 
 

analisar o espaço geográfico, é preciso compreender de que forma as sociedades se 

inserem nesse espaço e qual uso fazem das paisagens. 

Atividade 3 – responda as questões relacionadas ao texto. 

1.  Para a geografia, o que é paisagem? 

2. Segundo o texto, que tipo de paisagem as agências de turismo mostram? 

3. Quem define o nível de mudanças numa paisagem? Por que? 

 

Atividade 4 

1- Como é a paisagem no lugar onde você mora? 

 

Hoje vivemos na chamada “civilização da imagem”. É a era da visualidade, da 

cultura visual. Há imagens por toda parte, E, com a entrada da tecnologia na 

produção das imagens, modificaram-se as bases do conhecimento humano. As 

crianças, desde cedo, aprendem a interagir com elas através de comandos nos 

videogames e computadores e aprendem a produzir e consumir imagens de toda 

ordem. ( Maria Helena Wagner Rossi, 2009, p.09). 

4º ENCONTRO  ( 6 aulas) 

Atividade 1  -  observar imagens 

 

a)  Qual a relação das imagens com seu cotidiano? 



 
 
 
 
 

b)  Como você descreveria essas paisagens? 

Atividade 2  -  Balneário de Shangri-lá – transformações na paisagem 

   

2003 2013 

 

2011       2013 

            

 Observando as imagens de 2003, 2013 e, 2011 e 2013 responda: 

a) Quais  transformações você pode destacar que ocorreram nesse local? 

b)  Na sua opinião, houve a preocupação com a preservação da flora e fauna nesse 

espaço? 

c)  Quem é responsável pelas transformações na paisagem? 

5º ENCONTRO ( 6 aulas) 



 
 
 
 
 

Atividade 1 – Balneário de Ipanema – observando imagens 

 

 

Figura 1      figura 2 

1)  Analisando as figuras 1 e 2, que detalhe permanece até hoje no local? 

2) Ocorreram transformações  nesse local? Cite-as. 

 

 

Foto 1 foto 2 

Acervo histório da Secretaria de turismo de Pontal do Paraná 



 
 
 
 
 

                                                       

foto 3   foto 4 

a) Existem semelhanças nas fotos 1, 2, 3 e 4? Quais? 

b) Fazendo uma análise detalhada do balneário, destaque as transformações que 

você observa através das fotos. 

c) Na sua opinião, como as fotografias ajudam você a perceber mudanças na 

paisagem? 

d)  Em qual imagem aparecem somente elementos naturais? 

e)  É possível restituir a história de um lugar com base na literatura e na fotografia? 

Justifique a sua resposta. 

 

Atividade 2 – assistir vídeo que mostra as transformações na paisagem de Pontal 

do Paraná: http://www.youtube.com/watch?v=-LVNk69Ks0w  

1 

6º ENCONTRO (2 aulas) 

Atividade 1 

Avaliação  

                                                           
1
 Vídeo enviado por Wellington Costta. 

http://www.youtube.com/watch?v=-LVNk69Ks0w


 
 
 
 
 

 Usando todo material mapas, fotografias antigas, fotografias atuais, 

fotografias tiradas pelos alunos e os  textos analisados e produzidos por eles, fazer a 

analise das transformações ocorridas na paisagem local e, elaborar um painel 

explicativo para os demais alunos do noturno. 

 Ao final deste trabalho espera-se que os alunos identifiquem através das 

observações que foram realizadas no espaço onde estão inseridos, a análise critica 

das transformações que ocorreram na paisagem local, ou seja, Pontal do Paraná. 

 

3  - ALGUNS CUIDADOS PARA A UTILIZAÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA. 

 Professor (a) é importante que ao iniciar as atividades com os alunos, você 

tome algumas precauções: 

 -  Verifique se a escola/ colégio possui os recursos que serão utilizados para o 

tema proposto, como: TV pendrive, projetor multimídia. 

 -  Prepare os materiais: textos, exercícios. 

 -  Para a avaliação da eficácia da proposta será levado em consideração o 

interesse dos alunos, a participação nas discussões, na realização das atividades, 

nas apresentações e relatórios após a saída de campo. 

 Professor (a) para que esta Unidade Didática seja implementada na escola 

são necessárias 32 aulas, organize as aulas de acordo com a sua grade curricular e 

com os conteúdos de estudo. 

 

4 -  OBSERVAÇÃO 

 

 Professor (a), para a aplicação dessa proposta em outras cidades do Paraná, 

é interessante que as atividades sejam adaptadas com as características de sua 

localidade.  



 
 
 
 
 

 As aulas práticas (observar a paisagem local junto com os alunos em aula de 

campo) são de suma importância. A abordagem dos conteúdos específicos torna-se 

mais significativa quando se estabelece relações entre o que é estudado e o que faz 

parte do lugar onde o aluno está inserido. (DCEs de Geografia,2008). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Esta Unidade Didática, tem como objetivo abordar a geografia local. Não 

foram apresentadas atividades inéditas, mas se procurou organizá-las de modo que 

tenham maior sentido e significado para os alunos. 

 O objetivo principal é aproximar os alunos da aprendizagem da disciplina de 

geografia colaborando para que ele reflita sobre o ambiente onde ele vive e que, 

também, contribui para a transformação na paisagem local mas, torná-los mais 

conscientes. 
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