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Resumo: 
 

A presente Unidade Didática está direcionada aos 
alunos do 1º ano do Ensino Médio, do Colégio 
Estadual Maria José Balzanelo Aguilera, em 
Londrina – PR. O objetivo é desenvolver práticas 
de ensino com o uso do blog nas aulas de 
Geografia, considerando os conceitos geográficos 
norteadores da geografia: paisagem, lugar e 
região. Busca-se significar a metodologia utilizada, 
como por exemplo os mapas conceituais e mapas 
verde, além da utilização de imagens e vídeos. 
Ganha destaque neste contexto, o trabalho de 
campo, focando a paisagem, o lugar e a 
transformação do mesmo. A interação nas 
atividades proposta no blog é o momento mais 
esperado, pois é neste espaço que o aluno poderá 
compartilhar sua aprendizagem e construir o seu 
conhecimento juntamente com os colegas de sala 
e o professor. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Caro Professor: 

 

Essa Produção Didático-pedagógica dá início ao Projeto de 

Intervenção Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE), do Governo do Estado do Paraná. Bem, o tempo que passei fora 

de sala refletindo sobre as atividades que irei trabalhar com meus 

alunos foram intensos, cheio de cuidado e carinho. Foi com esse afeto 

que escolhi alunos do 1° ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Maria 

José Balzanelo Aguilera, de Londrina – PR, para aplicar o Projeto de 

Intervenção Pedagógica. 

Em 2013, quando soube que iria participar do Programa PDE, 

comentei com meus alunos que ficaria afastada um ano estudando e 

planejando atividades diferenciadas com uso de novas tecnologias. A 

grande maioria desses alunos, ficaram fascinados, pedindo que eu 

fizesse o trabalho com eles e foi aí que veio a ideia: aproximar o 

conteúdo geográfico da vivência do aluno por meio do uso de blog no 

intuito de provocar interação, visto que muitos educandos possuem 

grande afinidade com o mundo virtual através da internet. 

Caríssimo, acredito que a inserção do blog nas aulas de Geografia 

potencializa o uso das novas tecnologias, propicia uma maior interação 

entre alunos, e entre alunos e professor. Podemos destacar também a 

maior utilização de recursos pedagógicos que podem enriquecer as 

aulas. 

Professor, sabemos que nossa jornada em sala de aula não é uma 

tarefa fácil. No entanto, como educadores temos que pensar em 



estratégias para proporcionar aos nossos alunos a aprendizagem. Muito 

se fala no uso de novas tecnologias na educação e não é novidade que 

isso provoca discussões e que as mesmas na maioria das vezes são 

fundamentadas no sucateamento de equipamentos disponíveis para o 

trabalho. Ao usar o material disponível pelo aluno – seus celulares, 

acredito que já é o bastante para iniciarmos uma pequena revolução no 

processo de ensino aprendizagem. 

Penso que ao dar um novo significado aos recursos tecnológicos 

por meio da contextualização e da postura mediadora do professor são 

aspectos importantes para o desenvolvimento desta Unidade Didática. 

Uma vez que as novas tecnologias utilizadas na prática pedagógica do 

educador são um meio e não um fim. 

Segundo Cora Coralina, “Feliz é aquele que transfere o que sabe e 

aprende o que ensina”, então caro mestre, para ampliar o conhecimento 

geográfico dos nossos alunos é necessário que nós, professores e alunos 

analisemos a realidade social onde essa comunidade está inserida e 

aproveitar as informações que temos a nossa volta para que possamos 

desenvolver nos educandos um olhar “diferenciado” sobre o “seu espaço” 

– seu cotidiano – e suas relações com outros lugares. Com isso estaremos 

todos aprendendo um pouco mais sobre a comunidade a qual estamos 

trabalhando. 

Paisagem, Lugar e Região são fenômenos distintos, mas 

pertencentes ao mesmo fator geográfico, ou seja, é impossível falar de 

um aspecto sem mencionar o outro. Professor, esse recorte de estudo 

geográfico foi escolhido porque engloba espaço de vivência e 

proximidade com a realidade dos alunos. Faz parte dos conteúdos a 

serem ministrados e possui uma determinada carência de materiais 

pedagógicos inovadores. Neste âmbito, o principal elemento de análise 



são as paisagens em torno da escola e do Lago Igapó. Pretende-se com 

isso verificar e analisar seu papel na formação e transformação da 

cidade. 

As novas tecnologias propiciam um imenso leque de variedades e 

recursos, cabendo a nós educadores o desafio de adequá-los aos 

conteúdos e aos referenciais teórico-metodológicos do Ensino da 

Geografia e, assim, possibilitar o desenvolvimento do raciocínio 

geográfico do educando.  

Diante dessas particularidades caro professor, apresento os 

seguintes problemas:  

Como desenvolver nos alunos o raciocínio geográfico por meio da 

utilização do blog nas aulas de Geografia? Quais estratégias utilizar? 

Quais as possibilidades e limitações do uso dessa tecnologia, quando 

comparada ao Ensino Tradicional? Como Fazer o aluno participar 

ativamente das tarefas propostas? 

O objetivo é desenvolver práticas de ensino com o uso do blog nas 

aulas de Geografia, para alunos do 1° ano do Ensino Médio, do Colégio 

Estadual Maria José Balzanelo Aguilera, considerando como já 

mencionado anteriormente, os conceitos geográficos norteadores da 

geografia paisagem, lugar e região. Como o tema dessa Unidade 

Didática visa proporcionar auxílio aos professores para que esses 

possam usar as novas tecnologias disponíveis, uma vez que o blog é um 

ambiente onde se pode usar diversas ferramentas tecnológicas com fins 

pedagógicos, possibilitando aos alunos o desenvolvimento da 

compreensão do seu espaço geográfico. 

 

Com Carinho 

Professora Mirian 



Caro(a) Aluno(a): 

 

Esta Unidade Didática foi planejada cuidadosamente para você. 

Esse trabalho é resultado de uma Política Pública de Formação 

Continuada de Professores proporcionada pela Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná – SEED, em parceria com a Universidade Estadual 

de Londrina – UEL, por meio do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE. Em toda minha jornada universitária desse período 

pensava em você e como seria sua reação perante as novas propostas de 

aprendizagem. E neste projeto procurei com toda dedicação torná-lo o 

mais próximo de seu local de origem, o seu lugar, a sua cidade. Afinal, 

você vive aqui e faz parte desta sociedade e é importante que perceba 

as transformações que aqui ocorrem. Por isso utilizei diferentes formas 

para promover essa aproximação e interação com seu lugar, seu espaço, 

entre elas, a observação do entorno da escola, as aulas de campo sobre 

o Lago Igapó, além de compartilhar e interagir seu aprendizado no blog 

onde iremos construir um novo conhecimento, uma nova maneira de 

entender o espaço geográfico. Espero que as aulas de Geografia sejam 

daqui em diante mais gostosas, mais interessantes e que você possa 

perceber a Geografia por onde passar. Com certeza, o seu “olhar” para 

o seu espaço e lugar, será diferente. 

Com Carinho 

Professora Mirian 

 

 

 

 

 



Apresentando a Produção Didática 

 

 

 

 

O ESTUDO DO LUGAR E A ANÁLISE DA PAISAGEM 

 

Tempo: 04 aulas 

Objetivo da Atividade: Levar os alunos a pensar e discutir sobre a paisagem. 

 

Ao falar em espaço geográfico, estamos falando nos elementos que compõem 

as paisagens e também nas diversas ações que o ser humano executa no lugar onde 

vive, podemos dizer que é o palco das realizações humanas. Onde se estabelece as 

relações entre os homens e dos mesmo com a natureza. 

 

 

 

 

1- Qual a sua naturalidade?  

2- Em que bairro você mora? 

3- O que mais lhe agrada e desagrada neste lugar? 

4- Que tipo de benfeitoria poderia acontecer em seu bairro e que favoreceria a vida 

dos moradores de uma maneira geral? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogando 

Atividade 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor, para o desenvolvimento desta atividade faremos uma mesa 

redonda e os alunos  falarão sobre o que eles entendem de espaço geográfico, 

paisagem, lugar, região e território. Os alunos receberão uma ficha para 

preencherem com suas palavras os conceitos cotidianos. Essa ficha é para nortear 

o que foi discutido em aula. Essa mesma será colocada no blog, onde os alunos 

postarão o que foi debatido em sala de aula. 

Depois desse momento, assistiremos a um vídeo sobre paisagem. Logo 

após assistir o vídeo que está localizado no endereço abaixo, faremos uma 

retomada / feedback sobre os conceitos já estudados.  

Essa aula será gravada para ser postada no Blog, onde haverá interação e 

novas pesquisas feitas pelos alunos sobre o tema.  

O vídeo se localiza no endereço: 

http://youtu.be/5UFetOO-iFE?list=UUGtveuQNhzLihQR3GQWF54A 

  

Duração do vídeo: 2’22’’                     

Será utilizado data show para apresentação do vídeo. 

 

 

 Interação no Blog:  

http://geografiacomprofessoramirian.blogspot.com.br/ 

Duração de 1hora/aula 

 



 

                         Conceitos Geográficos                            
 
 
Para mim 
natureza é: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eu entendo que 
paisagem é... 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lugar e 
paisagem é a 
mesma coisa? 
Eu defino lugar 
assim ... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Por região 
entendo que é: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Território é ... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
O que é espaço 
geográfico? 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A paisagem como define Milton Santos (1988, p.61), “Tudo aquilo que nós 

vemos, o que nossa visão alcança. [...] o domínio visível, aquilo que a vista abarca. 

Não é formada apenas de volume, mas também de cores, movimentos, odores, sons 

etc”. No entanto, o estudo da paisagem vai além do que é visível, percebível. Ela é 

notada sensorialmente e empiricamente. Ou seja, é o vivido, experimentado, 

vivenciado, a materialização de um momento. 

De acordo com o material pt.slideshare.net, da professora de Geografia 

Fernanda Lopes Brum, O espaço geográfico está dividido em quatro grupos: 

paisagem, lugar, região e território. Sendo que: 

 

                                                                           

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para refletir: 

Você reparou que os lugares apresentam 

diferentes paisagens e em diferentes momentos? 

 

 

Definindo ... 

Professor, para o desenvolvimento deste conteúdo, os alunos receberão 

o texto impresso. 

 

Lugar - porção ou parte do espaço 

onde vivemos é nele que ocorre o 

nosso cotidiano, que vivenciamos 

nossas experiências, ou seja, quando 

queremos localizar algo ou alguém no 

espaço terrestre, sempre nos 

referimos a um lugar. Também está 

relacionado com os espaços que 

estamos familiarizados, como nossa 

casa, nossa rua, nosso bairro e até 

mesmo nossa escola; 

Território – áreas delimitadas por 

relações muito específica de poder. 

Existem territórios dos índios; das 

gangues; das comunidades 

organizadas como por exemplo, os 

quilombolas; dos grupos guerrilheiros, 

outros. É uma parte do espaço 

geográfico organizada social e 

culturalmente. Geralmente um 

território é delimitado por fronteiras, 

onde ocorre o exercício do poder. 



 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Registre em seu caderno os lugares que você percorre de sua casa até à escola 

que estuda. 

2- Ainda considerando esse trajeto, há quanto tempo você faz esse trajeto? Já 

observou alguma alteração na paisagem? Se positivo, o quê? Como são as 

construções? Anote outras coisas que achar relevante. 

 

 

 
 
  

Leia e reflita sobre o haicai “Início da Caminhada” (10/04/2011), Terezinha Flores 

Canabarro, cujo codinome é Gaivota Dourada 22.  

 

 

Anotando e 

Discutindo 

Interpretando 

Paisagem - ela é a expressão 

visível dos elementos existentes em 

um lugar qualquer do espaço 

terrestre. A paisagem é definida 

como tudo que podemos perceber 

por meio de nossos sentidos 

(audição, visão, olfato e tato). Em 

uma paisagem podemos observar 

elementos naturais, como rios, 

montanhas e florestas, e elementos 

culturais, ou seja, aqueles 

construídos pelos seres humanos, 

como casas, estradas e plantações. 

As paisagens culturais podem ser 

divididas em paisagem rural e 

urbana. Ela também pode mostrar 

como se organiza e/ou organizou 

uma sociedade em determinado 

momento histórico. 

Região - é uma divisão do espaço 

geográfico, ele está relacionado com a 

vizinhança e possuí delimitações 

naturais e/ou construídas. É um 

território que, pelo clima, solo, 

vegetação, produção econômica e 

outras características próprias, se 

diferenciam dos territórios próximos. É 

uma área delimitada, com 

demarcação, estabelecida, no caso do 

Brasil, pelo IBGE. 



 

 

 

 

 

<http://lpaaz.zip.net/>. 

 

 

 

 

1- O que chama sua atenção nesse poema?  

2- Como você o relaciona com seu trajeto casa-escola-casa?  

3- Desenhe e/ou descreva a paisagem que você mais gosta e outra que mais o 

desagrada ao se locomover por este percurso.  

4- Qual sinônimo você daria para as seguintes palavras do haicai ao comparar com 

o seu itinerário?  

a) caminho →  

b) estrada →  

c) diversidade →  

 

 

 

 

 

 
 

Haicai é uma pequena 

composição poética japonesa, 
em que se cantam as variações 
da natureza e a sua influência 

na alma do poeta. 

No meu caminho, um pouco de 
cada um, um pouco de cada 

qual... 
Detalhes da Estrada... 

AS DIVERSIDADES QUE ME 
ACENAM... 

Um pouco de cada um... Um 
pouco de cada qual... 

AS DIVERSIDADES QUE ME 
ACENAM... 

 

Anotando 

Interação no Blog:  

http://geografiacomprofessoramirian.blogspot.com.br/ 

Tempo: 1 aula de 50’ 

 



As mesmas atividades trabalhadas e discutidas em sala, serão postadas no 

blog e discutidas com os colegas de sala. Acrescenta-se nesta atividade de interação 

a pesquisa que os alunos farão com os colegas da escola.  

 

Como você vê/observa a paisagem a sua volta? 

 

Também será obrigatória a participação/interação nas postagens de dois 

colegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Título: Paisagem, Lugar, Espaço, Território e Região - Mapa Conceitual 

Tempo: 6h/aulas 

Objetivo da atividade: Desenvolver nos alunos a percepção do lugar onde vive. E 

reconhecer a importância do conceito de Lugar e Território na produção do Espaço. 

 

Paisagem, Lugar, Território, Espaço e Região 
No dia a dia quando se fala em paisagem ela está associada ao belo. No 

entanto, paisagem para o geógrafo Milton Santos, (1988, p. 61), “é o domínio visível, 

aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas de volume, mas também de cores, 

movimentos, odores, sons etc”.  

Então podemos dizer que a paisagem existe a partir dos nossos sentidos, a 

partir de como vemos o mundo a nossa volta. “Resultado da subjetividade do nosso 

olhar” (LEÃO, 2013, p.19). É por meio do olhar que seleciona-se o que é importante 

para cada ser humano, pois tudo o que compõe uma paisagem são percebidos de 

maneira diferente pelos indivíduos. 

É bom lembrar que as paisagens se formam a partir da interdependência dos 

elementos da natureza: o solo, o clima, a vegetação, os rios, e o relevo terrestre. 

Analisar como esses fatores atuam é fundamental para reconhecer a paisagem e as 

transformações pelas quais elas passaram ao longo do tempo. 

Outro fator que nos permite entender as paisagens são os processos naturais 

e/ou humanos que a compõe e manifesta aos nossos olhos. “O patrimônio cultural da 

humanidade, materializado na paisagem” (LEÃO,2013, p.28), é um importante 

instrumento de releitura do espaço vivido, a paisagem. 

 

A paisagem conjuga o passado, o presente e nos aponta o futuro, em uma 
convivência de diferentes temporalidades que faz de cada uma delas única. 
Entendida como um produto social e histórico, ela retrata as sociedades que 
a construíram e a constroem. 
Paisagem é, portanto, visível e material, mas o processo de sua 
transformação nos revela grandes conflitos socioambientais. Portanto, ela 
não é estática, está em constante transformação. (GIOMETTI; PITTON, 
ORTIGOZA, 2012, p.37) 
 

Atividade 2 



O lugar é resultado de significados. “O sentimento de pertencer a um território 

e a sua paisagem significa fazer deles o seu lugar de vida e estabelecer uma 

identidade com eles” (BRASIL, 1988, p.29). O conceito de lugar remete a ideia de 

vínculos afetivos, onde se encontra as referências pessoais e as diferentes formas de 

perceber e criar e recriar a paisagem e o espaço geográfico.  

“O território configura-se como uma porção concreta do espaço geográfico, 

onde se revelam as diferenças de condições ambientais e de vida da população” 

(GIOMETTI; PITTON, ORTIGOZA, 2012, p.37). Pode–se dizer que território também 

tem como conceito uma área que é delimitada sob a posse de alguém, de um 

determinado grupo social, organizacional ou institucional. Em Geografia, usa-se o 

termo para definir as relações de poder exercida por uma nação. 

Território também pode ser entendido como uma parcela da superfície terrestre 

que foi apropriada por um determinado grupo humano, coletividade esta que se 

organiza de forma econômica, política e socialmente. “A relação de pertencimento a 

um lugar é um fator que contribui para o entendimento da disposição de alguns povos 

em defender o seu território” (LEÃO, 2013, p.48).  

 

O espaço em uma definição simples, como esclarece o site: dicio.com.br: 

 

[...] pode ser uma extensão indefinida que contém e envolve todos os objetos: 

Extensão limitada, intervalo de um ponto a outro: grande, pequeno espaço. A 

imensidade, a extensão dos ares: os corpos celestes rolam no espaço. 

Intervalo de tempo: no espaço de um ano. Distância percorrida por um ponto 

em movimento: quando um corpo cai livremente, os espaços que ele percorre 

são proporcionais aos quadrados dos tempos empregados para percorrê-los. 

(SANTOS,D. et al.) 

 

De acordo com Spósito (2004, p.91), o espaço passa a ser entendido “como 

condição eficaz e ativa da realização concreta dos modos de produção e de seus 

momentos”. Para ele, a noção de espaço corresponde a localização dos feitos do 

homem num dado momento. Para Santos (1988, p.73)., “é a sociedade encaixada na 

paisagem, a vida que palpita conjuntamente com a materialidade”  

 Não existe consenso sobre a definição de regiões. Ela pode ser uma cidade, 

um bairro, um munícipio, um estado, uma área qualquer do mundo. Cada região 

possui características próprias. 



 Para se entender porque o espaço, a paisagem, o território e o lugar é sempre 

associado a imagem. É preciso entender que a Geografia explica e busca 

compreender o mundo pela leitura crítica da paisagem. Segundo os PCNs (BRASIL, 

1988, p.29) “ela poderá oferecer grande contribuição para decodificar as imagens 

manipuladoras que a mídia constrói na consciência das pessoas, seja em relação aos 

valores socioculturais ou a padrões de comportamentos políticos nacionais”. 

 

              Professor, abaixo segue algumas opções de como trabalhar o mapa 

conceitual com alunos. 

 

 

 

 
 
Observação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Executando a atividade do Mapa 

Conceitual 

Caro Professor 

Irei aplicar a atividade do mapa conceitual no papel craft. Será 

fotografada a atividade em sala e esse mapa será exposto no pátio do colégio. 

As fotos serão registradas no blog, e cada equipe deverá fazer um outro mapa 

conceitual, utilizando as tecnologias, sobre o mesmo conteúdo, podendo usar 

qualquer programa citado abaixo para fazer esse novo mapa. Deverá gravá-

los em arquivo de imagem, formato JPEG, para que possa ser postado no blog. 

A seguir cada equipe comentará e acrescentará novas discussões nos 

trabalhos postados por outras equipes. 

Interação no Blog:  

http://geografiacomprofessoramirian.blogspot.com.br/ 

Tempo: 1 aula de 50’ 

 



            Passo a passo com o aluno na construção de um MC (mapa conceitual): 
(A partir do 6° passo, dicas de Carlos Eduardo Godoy, site: http://www.cecgodoy.pro.br) 

 
 

1° passo – Explicar o que é um mapa conceitual e demonstrar como se faz; 

2° passo - Fazer leitura do conteúdo junto com os alunos e discutir o tema com os 

grupos; 

3° passo – distribuir materiais: papel craft, lápis de cor ou giz de cera, canetão colorido; 

réguas e imagens; 

4° passo – Os grupos deverão refazer a leitura e grifar o que foi mais relevante para 

o grupo; escolher a palavra chave do trabalho; 

5° passo – Lembra-los que para a criação do mapa conceitual não se deve esquecer 

as palavras de ligação que dão suporte para a definição do conceito estudado. 

6° passo – Identifique os conceitos pertinentes: Quais são os conceitos mais 

importantes sobre o tema a ser considerado? Selecione e faça uma lista. Esses 

conceitos devem ser compostos preferencialmente, por uma palavra (use no máximo 

2 ou 3 palavras para designar um conceito); 

7° passo – ordene os conceitos selecionados: Organize a lista de conceitos do seu 

grupo colocando na parte superior da lista os conceitos mais amplos e gerais, 

deixando na parte inferior os conceitos mais específicos; 

8° passo – organize os conceitos: Comece o MC colocando os conceitos gerais na 

parte superior da folha. Frequentemente há somente 1, 2 ou 3 conceitos gerais na 

parte superior do Mapa Conceitual. 

9° passo – Incorpore outros conceitos:  Agora, selecione outros 2, 3 ou 4 sub-

conceitos para adicionar embaixo dos conceitos gerais. Evite colocar mais de três ou 

quatro conceitos embaixo de qualquer conceito. Quando existem 5 ou mais conceitos 

relacionados com um conceito mais amplo, você pode adicionar um conceito 

intermediário entre eles, criando um outro nível de hierarquia no seu mapa, inclua mais 

conceitos se você achar necessário. 

10° passo – Ligue os conceitos em conexões explicativas: Faça setas (linhas que 

indicam o sentido da leitura) entre os conceitos unindo-os 2 a 2. Sobre essa linha 

escreva 1 ou poucas palavras que definam uma relação entre os conceitos. Essa 

conexão deve criar sentido, formando uma unidade semântica. Dicas! [1] sempre 

utilize um verbo para expressar a relação entre os dois conceitos. [2] Tome cuidado 



com o uso de conceitos no singular e/ou plural: o verbo do termo explicativo deve 

concordar com os conceitos. 

11° passo – revise e altere seu mapa: dificilmente fazemos um bom mapa conceitual 

na primeira tentativa. Por outro lado, não precisa joga-lo fora e começar tudo 

novamente. Revise e altere a primeira versão do seu mapa conceitual. Você pode 

concluir, retirar ou alterar os conceitos gerais e específicos. Esse momento é muito 

valioso, pois vai acelerar seu aprendizado: quanto mais você tentar melhorar seu 

mapa, mais você aprenderá sobre o assunto em questão. 

12° passo – Verifique possíveis ligações cruzadas: após refletir sobre seu mapa 

conceitual você pode achar importante ligar conceitos que estão em diferentes partes 

do mapa. Adicione novas ligações entre os conceitos: ligações cruzadas podem ajudar 

você a observar novas maneiras de relacionar os conceitos ajudando no seu 

aprendizado. 

13° passo – Incorpore exemplos específicos e alguns conceitos: adicione 

exemplos específicos a alguns conceitos do seu mapa para que você consiga 

relacioná-lo com partes específicas do seu tema de interesse. 

14° passo – Entenda seu Mapa Conceitual: É possível elaborar diferentes mapas 

para o mesmo conjunto de conceitos. Por isso, não se preocupe em buscar a “resposta 

certa”, pois ela não existe. O mapa conceitual é pessoal e ele certamente vai mudando 

na medida em que você vai adquirindo mais conhecimento. Assim é natural que você 

mude seu mapa de conceitos ao longo do desenvolvimento do seu aprendizado. 

Assim como as fotos, os mapas conceituais também mudam com o tempo... 

15° passo – Identifique a pergunta que seu mapa conceitual responde: Todo mapa 

conceitual tenta responder uma pergunta por meio de proposições que relacionam 

conceitos. Após a revisão, leia seu mapa conceitual em voz alta e pense: qual a 

pergunta que seu mapa conceitual responde? Você pode pensa em várias perguntas, 

mas selecione aquela que é melhor respondida pelo seu mapa conceitual. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que é um Mapa Conceitual? 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tutoriais/cmap_tools.pdf 

 

De acordo com a definição de Joseph Novak, um mapa conceitual, também 

chamado Cmap (acrônimo do termo em inglês conceptual map), é um diagrama 

utilizado como ferramenta para representar e compartilhar o conhecimento. Um mapa 

conceitual é uma espécie de organograma de ideias, com um conjunto de substantivos 

inter-relacionados, que auxilia na organização do conhecimento de um determinado 

assunto. Ele é formado por dois tipos de elementos: conceitos e frases de ligação, que 

se relacionam para formar as proposições ou unidades de conhecimento que resumem 

as ideias que serão apresentadas. [...] Podemos dizer que mapa conceitual é uma 

representação gráfica em duas dimensões de um conjunto de conceitos construídos 

de tal forma que as relações entre eles sejam evidentes. Os conceitos aparecem dentro 

de caixas, enquanto que as relações entre os conceitos são especificadas através de 

frases de ligação nos arcos que unem os conceitos. As frases de ligação têm funções 

estruturantes e exercem papel fundamental na representação de uma relação entre 

dois conceitos. A dois conceitos conectados por uma frase de ligação chamamos de 

“proposição”. As proposições são uma característica particular dos mapas conceituais 

se comparados a outros tipos de representação, como os mapas mentais. A ferramenta 

Cmap Tools permite adicionar recursos aos mapas para detalhar melhor os conceitos, 

ou seja, os grandes conceitos aparecem dentro de caixas, que podem ser lincadas 

com sons, imagens, vídeos, textos e até mesmo outros mapas, enquanto que as 

relações entre eles são feitas por frases e verbos de ligação. Enfim, vários conceitos 

sobre um tema são relacionados dinamicamente através de caixas e frases de 

definição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Um mapa conceitual é uma ferramenta de trabalho que tem como objetivo 

organizar e representar um dado conhecimento, ideia ou pesquisa. Este mapa é feito 

através de um conjunto de conceitos (palavras-chave), relacionados entre si e 

colocados por uma determinada ordem. Esta conexão entre conceitos é feita 

utilizando linhas ou flechas, onde podem constar palavras ou frases de ligação, que 

explica a natureza da relação entre os conceitos. O Microsoft Word é um editor de 

texto que lhe permite fazer um mapa conceitual, utilizando as formas de desenho.  

Ex.: 

                                    
                          http://tecnologia.umcomo.com.br/articulo/como-fazer-um-mapa-conceitual-no-microsoft-word-1893.html 

 
A seguir, mostramos-lhe passo a passo como fazer um mapa conceitual no Microsoft 

Word. 

1 Abra o Microsoft Word no seu computador. 

2 Clique no menu "Inserir" na barra de menus superior, clique no sub-menu 
"Formas" e selecione a forma de círculo. De seguida, vamos desenhar o círculo 
na folha do word. Para isso, basta clicar com o botão do lado esquerdo do rato 
e arrastá-lo até ter o círculo do tamanho que desejar. Enquanto arrasta o rato, 
pressione Shift para manter o círculo com um tamanho proporcional. Lembre-
se que poderá ajustar o tamanho do círculo sempre que desejar. Para tal, basta 
clicar em cima do círculo e arrastar os cantos do mesmo. 

Como construir um Mapa Conceitual? 

Conteúdo do site: 

http://tecnologia.umcomo.com.br/articulo/como-fazer-um-mapa-conceitual-no-microsoft-word-1893.html 

 

http://educacao.umcomo.com.br/articulo/como-fazer-um-mapa-conceitual-12042.html
http://tecnologia.umcomo.com.br/microsoft-word/


3 De seguida, irá escrever no interior do círculo os conceitos que pretender. 
Basta clicar com o botão do lado direito em cima do círculo e selecionar 
"Adicionar texto". Se pretender mudar o tipo de letra ou tamanho da mesma, 
selecione o texto que digitou e escolha o tipo e o tamanho de letra no menu 
"Base" da barra superior de menus. 

4 Repita novamente o processo anterior, para obter um novo círculo. Coloque-
o junto ao primeiro e digite o conceito. Lembre-se que poderá alterar o 
tamanho do círculo, consoante a sua importância. 

5 Para conectar os seus conceitos poderá utilizar uma linha ou uma flecha. Para 
desenhar uma seta ou flecha, vá novamente ao menu "Inserir" e clique no 
sub-menu "Formas" e selecione o tipo de linha ou flecha que desejar. 

6 Para desenhar a linha ou flecha, clique com o botão do lado esquerdo do rato 
e arraste até obter o tamanho desejado. Arraste-a e coloque-a no sítio 
pretendido. 

7 Lembre-se que poderá alterar o tamanho da linha ou flecha, clicando em cima 
dela e arrastando os pontos que lhe aparecem nas pontas da mesma. 

8 Vá repetindo o processo, adicionando os restantes conceitos, até ter o seu 
mapa conceitual construído. No final, lembre-se de salvar o seu documento. 

http://tecnologia.umcomo.com.br/articulo/como-fazer-um-mapa-conceitual-no-microsoft-word- 
 

Programa gratuito para fazer o Mapa Conceitual no Sistema Linux: 

FREE Mind (grátis): 

 Freemind é programa de Software Livre para criar Mapa mental. Ele é bem 

simples e objetivo 

 Disponível para usuários Windows, MAC OS e Linux 

 Download (site oficial): 

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download 

 

 

 

 

 

 Ter uma boa pergunta inicial cuja resposta estará expressa no mapa conceitual 

construído; 

 Escolher um conjunto de conceitos (palavras-chave) sobre o assunto escolhido, 

organizando-os de forma a aproximar os conceitos relacionados; 

Dicas para fazer Mapa Conceitual no CmapTools: 

Observação: precisa baixar o programa. 

 

Professor, neste endereço abaixo você pode obter o programa: 

http://penta2.ufrgs.br/edutools/mapasconceituais/cmapmapasconceituais.

html 

 



 Escolher um par de conceitos para estabelecimento das relações entre eles, 

decidir qual a melhor relação e escrever uma frase de ligação para o par de 

conceitos escolhido;  

 Repetir as etapas anteriores até que todos os conceitos escolhidos tenham ao 

menos uma ligação com outro conceito. 

 Resumidamente, os conceitos se relacionam da seguinte forma: “conceito” – 

link ou frase de ligação – “conceito”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Título: Paisagem, Lugar, Espaço, Território e Região – Aula de Campo 1: Em torno da 

Escola – Produção de Mapa Verde 

Tempo: 6h/aulas 

Objetivo da atividade: Criar nos alunos a percepção do lugar onde vive. E reconhecer 

a importância do conceito de Paisagem e sua transformação pelo trabalho do homem. 

 

 

 

        

 

          1° - Os alunos irão descrever o lugar onde está localizada a escola. Iremos 

discutir se ela sempre foi assim. Por quais mudanças passou? Ver com os alunos 

quem tem fotos antigas do bairro, e se alguém tiver pedir que leve para a sala de aula 

para compartilhar com todos. Se por ventura, algum aluno possuir essas imagens 

iremos scanear e postar no blog para comparação com os dias atuais. 

          2° - Depois sairemos para fora dos muros da escola e faremos uma aula-

passeio em torno da escola fazendo a observação do espaço. Nesta aula, os alunos 

produzirão croquis da paisagem observada. 

          3° - Os croquis serão escaneados e serão postados no blog, onde os alunos 

colocarão suas observações do ambiente e os problemas ali encontrados assim como 

as transformações ocorridas nesse espaço. 

          4° - Após esta tarefa os alunos irão produzir Mapas Verde ou Mapa Colaborativo 

– esses são mapas produzidos coletivamente, ou seja, juntamente com a sociedade 

da região mapeada. Pode se mencionar nome das ruas, utilizar de desenhos que 

represente um determinado lugar, ou represente um problema, ou acontece algum 

evento, ou aconteceu algo que marcou o lugar. 

          5° - Depois da elaboração do mapa pelas respectivas equipes, esse mapa será 

fotografado e a imagem será postado no blog. Os alunos acessarão os mapas dos 

colegas de sala e farão comentários sobre a produção dos mapas verdes, devendo 

acrescentar informações sobre o assunto. 

 

Atividade 3 

   

   

   

   

   

Professor segue abaixo o passo a passo que seguirei para o 

desenvolvimento desta atividade. 



Organizando a Aula de Campo nº 1 

 

A paisagem dos arredores do Col. Maria José B. Aguilera 

 

Após realizar o sorteio dos grupos, iniciaremos o trabalho de campo com a 

observação e registro das atividades. Essa primeira atividade de campo será realizada 

de forma simples e respeitosa. Ela será de base e sucesso as próximas etapas da 

implementação do projeto. Como regra será determinado que caminharemos sempre 

em grupo para identificar o que percebemos nas diferentes paisagens. É interessante 

que os alunos façam registros com fotos, sem esquecer de respeitar o direito alheio. 

Siga as instruções abaixo e anote também algum acontecimento relevante no que se 

refere ao visual, sonoro e/ou odorífero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não esquecer de levar para a aula de campo: 

 Prancha com papel sulfite; 

 Máquina fotográfica; 

 Caneta; Lápis; Borracha; 

 Autorização Assinada pelo responsável; 

 Bússola;  
Obs.: a bussola pode ser adquirida por app gratuito para telefone: 

http://www.androidlista.com.br/item/android-apps/298241/baossola-smart-compass/ 

 

 

Grupo 1 

1. Indique as direções cardeais e 
colaterais do entorno do Colégio Mª 
José Balzanelo Aguilera. 
2. Identifique e registre, durante todo 
o percurso, os tipos de construções 
que compõe a paisagem. 
3. Crie símbolos para identificá-las. 

 

Grupo 2 
 
1. Registre e identifique as 
construções que estão nas 
proximidades do Colégio, sua 
função e localização geográfica. 
2. Classifique as construções como 
antigas, intermediárias ou recentes.  
3. Crie símbolos para identificá-las. 



                                                          

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor, o mapa abaixo é a região que será mapeada de forma 

colaborativa com a comunidade escolar. Esse mapa será ampliado em folha 

A3 para que as informações possam ficar bem visíveis. Para essa atividade, 

além da aula-passeio de observação e anotação das informações, os alunos 

utilizarão lápis preto, lápis de cor e borracha. 

Grupo 3 
 
1. Ao analisar a paisagem, verifique 
se encontramos formas naturais e 
culturais. 
2. Identifique e anote a localização 
geográfica de algumas edificações 
visualizadas no trajeto, tendo como 
referência o Colégio José B. 
Aguilera.  
3. Crie símbolos para identificá-las. 

Grupo 4  
 
1- Escreva sobre a movimentação de veículos e de 
pessoas nas diferentes ruas e calçamentos a 
serem percorridos.  
2- Observe e registre as edificações que estão 
sendo construídas e as diferenças entre elas. 
(altura, material, tecnologia, nº de construtores, 
situação da obra, segurança).  
3. Crie símbolos para identificá-las. 

 

Grupo 5  
 
1- Registre a existência de infraestrutura no 
trecho percorrido (ex. asfalto, coleta de lixo, 
semáforos, placas, limpeza das ruas e caçadas, 
calçadas adaptadas a deficientes físicos...)  
2- Quais as ruas e avenidas por onde 
transitamos nesta aula de campo?  
3. Crie símbolos para identificá-las. 

Grupo 6  
 
1- Observar e anotar os elementos sonoros da 
paisagem percebidos durante o trajeto. Ficar 
atento para sons constantes e temporários.  
2- identificar e registrar as áreas mais e menos 
iluminadas; Tem problemas sociais? Se 
positivos, quais? Se negativo, quais problemas o 
grupo conhece da área estudada? 
3. Crie símbolos para identificá-las. 



 

 
Disponível em: http://goo.gl/mBYRy0 

 
 

Finalizando a aula de campo 1 

 

Em sala de aula, vamos conversar sobre as observações e registros realizados 

pelos grupos e confeccionar o mapa verde. Tragam fotos comentadas para esta 

atividade. Iremos fotografar a pré-produção do mapa e a pós produção, será postado 

no blog: geografiacomprofessoramirian.blogspot.com.br. Após essa publicação será 

feito análise da produção e inserção de novos conhecimentos feito pelos alunos de 

cada grupo. 

 

Após a postagem do material os alunos deverão participar no blog: 

 Como você observa a paisagem do lugar onde você vive; 

 Após a aula de campos, quais as observações que você fez da paisagem 

em torno da escola, ou no bairro que você estuda? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interação no Blog:  

http://geografiacomprofessoramirian.blogspot.com.br/ 

Tempo: 1 aula de 50’ 

 



 

 

 

Título: Paisagem, Lugar, Espaço, Território e Região  

Aula de Campo 2: Lago Igapó 1 e 2 

Tempo: 12h/aulas 

Objetivo da atividade: Criar nos alunos a percepção da cidade onde vive. Reconhecer 

a importância do conceito de Paisagem e sua transformação pelo trabalho do homem. 

Estudar os impactos ambientais existentes no Lago Igapó 1 e 2, ressaltando a 

necessidade da preservação ambiental. 

 

A aula sobre o Lago Igapó será iniciada com um pequeno poema de Domingos 

Pellegrini (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a leitura e discussão deste pequeno poema os alunos irão produzir um 

desenho que represente o texto e suas reflexões. As imagens produzidas pelos alunos 

podem ser coloridas ou grafite. Essas imagens também estarão disponibilizadas no 

blog com as reflexões de cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 4 

“Veja só, naquele lago onde pescavas carás 
 agora pousa sofás e tem patrulha das águas  
Faz aqui tua oração catando aquele papel teu 

exemplo 
 neste templo entre terra, água e céu”  

Domingos Pellegrini, 2006 

 

Interação no Blog:  

http://geografiacomprofessoramirian.blogspot.com.br/ 

Tempo: 1 aula de 50’ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lago Igapó sob “o olhar de Mariana Pauletti Lorenzo” 
O lago Igapó, localizado ao sul de Londrina – PR teve sua origem a partir do represamento do 

Ribeirão Cambé, com o objetivo de solucionar o problema de drenagem do ribeirão e tornou-se um 

espaço natural de lazer e práticas esportivas, contribuindo para o embelezamento paisagístico da 

cidade. O lago, portanto, tornou-se um atrativo da cidade, sendo que por sua causa a região centro-sul 

é considerada a mais valorizada da cidade, onde cada vez mais novos empreendimentos verticais 

ocupam suas áreas adjacentes. Porém, apesar de ser considerado o cartão postal da cidade, encontra-

se com uma série de impactos ambientais negativos que atingem a biodiversidade lacustre e a 

qualidade de vida da população. 

O lago Igapó, principalmente nos segmentos 2, 3 e 4, encontra-se em processo de 

assoreamento. A raiz do assoreamento encontra-se, principalmente, na falta de conscientização da 

população, falta de fiscalização de terrenos baldios e inadequado armazenamento de materiais de 

construção e a pequena concentração de mata ciliar em suas margens. De modo geral, o assoreamento 

danifica a fauna a flora lacustre e reduz a qualidade da água. Desta maneira, torna-se indispensável o 

conhecimento do problema para se estabelecer um conjunto de medidas mitigatórias que possam evitar 

ou amenizar o processo de assoreamento. Vale lembrar que este processo está associado a processos 

erosivos e de movimentação de solos, não possuindo controles geotécnicos. Deve-se analisar não 

apenas os quatro lagos, mas também seus afluentes, que influenciam no processo de assoreamento 

do Lago Igapó. 

Localização: 
O lago Igapó encontra-se na bacia hidrográfica do Ribeirão Cambé, que faz parte da bacia do 

Ribeirão Três Bocas e localiza-se em sua maior parte no Município de Londrina (PR) no sentido 

noroeste-sudeste, possuindo uma pequena parte no município de Cambé. Constitui-se de oito 

 

Caro Professor, esse texto que se segue é uma orientação dos 

conteúdos que podem ser abordados. A gestora ambiental Mariana Lorenzo, 

é a autora deste texto na defesa de sua monografia do curso de Gestão 

Ambiental. Ela irá ter um bate-papo com os alunos explicando os principais 

problemas que acontece no Lago Igapó e também nos acompanhará na aula 

de campo. 

 



microbacias e possui área de aproximadamente 76 km2, sendo 50 Km2 na área urbana e 26 km2 na 

área rural (ROCHA, 1995; SOARES et al, 2010; BARROS et al, 2008; ISHIKAWA et al, 2009; BRITO & 

SANT’ANNA, 2007).  
O Ribeirão Cambé mede aproximadamente 27 km de extensão. Sua nascente se encontra no 

oeste de Londrina, no trevo das estradas Londrina/ Cambé – São Paulo/ Curitiba - e sua foz está 

localizada no Ribeirão Três Bocas. A bacia hidrográfica do Ribeirão Três Bocas faz parte da Bacia 

Hidrográfica do Rio Tibagi, que liga às bacias hidrográficas dos rios Paranapanema, Paraná e 

finalmente à Bacia Platina (ROCHA, 1995; SOARES et al, 2010; BARROS et al, 2008; ISHIKAWA et 

al, 2009; BRITO & SANT’ANNA, 2007). 

Vale dizer que o Ribeirão Cambé abrange parte do núcleo urbano de Londrina, constituindo os 

quatro lagos que formam o lago Igapó. O ribeirão Cambé, de sua nascente até a barragem do lago 

Igapó 1, recebe oito afluentes: córrego Cacique; córrego da Mata; córrego Baroré; córrego Rubi; 

córrego Colina Verde; córrego Água Fresca; córrego Leme; e córrego Capivara, como se pode observar 

na Figura 2.1 e 2.2 (ROCHA, 1995; SOARES et al, 2010; BARROS et al, 2008; ISHIKAWA et al, 2009; 

BRITO & SANT’ANNA, 2007).  

Lago Igapó: 
 

Igapó na língua Tupi Guarani significa transvazamento de rios. O lago Igapó localiza-se ao sul 

do sítio urbano de Londrina, município do Paraná. Possui extensão de 4,5 quilômetros e faz parte do 

Ribeirão Cambé, que também forma outro lago no Parque Municipal Arthur Thomas, também localizado 

na área urbana de Londrina. Este ribeirão nasce a oeste da cidade, próximo ao município de Cambé, 

fazendo divisa entre esses municípios. Grande parte do seu curso percorre a área urbana de Londrina 

seguindo em direção leste (MENDES, 2000; FRAZÃO, 2009; BORTOLO, 2009; BARROS, 2008). 

Segundo Cabrera (1992 apud BORTOLO, 2009), o lago Igapó foi criado em 1959, a partir do 

represamento do Ribeirão Cambé, subdividindo-se em lago Igapó 1, 2, 3 e 4 (Figura 1) devido à sua 

fragmentação por ruas e avenidas. O principal objetivo do represamento era inicialmente solucionar o 

problema de drenagem deste ribeirão, e mais tarde, consistiu em ampliar áreas de lazer e o 

embelezamento paisagístico da cidade de Londrina. Isso valorizou a região centro-sul do município, 

tornando-a uma das mais belas áreas de lazer da cidade. O lago Igapó, portanto, tornou-se um dos 

principais pontos turísticos de Londrina, sendo considerado o cartão postal da cidade (MENDES, 2000; 

FRAZÃO, 2009; BORTOLO, 2009; BARROS, 2008). 



 
      FIGURA 1 Localização dos lagos Igapó 1, 2, 3 e 4 no município de Londrina. Fonte: Imagem de DigitalGlobe de 29 Set.  
2014. Google Earth, 2014. 

 

O lago, atualmente, pode ser considerado um exemplo de valorização de espaço público, visto 

que consiste em uma área de lazer para a população e se caracteriza por uso intenso e diversificado 

em relação aos segmentos sociais e faixas etárias de seus frequentadores, os horários de utilização 

do local e as atividades nele realizadas. Por outro lado, vale ressaltar que devido a diversos fatores, 

tais como crescimento urbano, falta de conscientização e de fiscalização de terrenos e de deposição 

adequada de materiais de construção, o lago encontra-se assoreado, prejudicando sua qualidade 

ambiental, sendo que algumas medidas mitigatórias para desassoreá-lo encontram-se ainda em 

projetos e outras foram efetuadas, mas com pouco resultado (MENDES, 2000; FRAZÃO, 2009; 

BORTOLO, 2009). 

Como se observa na 1, o lago Igapó se subdivide em 4 lagos, localizados, respectivamente, 

entre os bairros:  

Lago Igapó 1: bairros Lago Parque, Parque Guanabara, Petrópolis, Caiçaras, Colonial e Igapó;   

Lago Igapó 2 e aterro: bairros Gleba Fazenda Palhano, Lima Azevedo, Parque Guanabara e Parque 

Residencial do Lago;   

 Lago Igapó 3: bairros Jardim Presidente e Universitário; e  

Lago Igapó 4: bairros Hedy e Jardim Tókio.  

 

 

 



Nascente do Ribeirão Cambé: 

 
            FIGURA 2. Localização da Nascente do Ribeirão Cambé no município de Londrina. Fonte: Imagem de DigitalGlobe de 
30 Set. 2014. Google Earth, 2014. 
 

A nascente do Ribeirão Cambé (Figura 2) se encontra no bairro Parque Ney Braga ao oeste 

de Londrina, no trevo das estradas Londrina/ Cambé – São Paulo/ Curitiba. 

 

 
Aproximadamente 200 metros da nascente do Ribeirão Cambé 

Foto: Santos, 2014 



O Ribeirão Cambé, após a nascente, constitui primeiramente o lago Igapó 4, cuja descrição de 

sua localização será feita a seguir: 

Lago Igapó 4 
O lago Igapó 4 começa na avenida Castelo Branco e se estende até o Jardim Tóquio (Figura 3) 

 

 
             FIGURA 3. Localização Lago Igapó 4, no município de Londrina. Fonte: Imagem de DigitalGlobe de 30 Set. 2014.  
Google Earth, 2014. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lago 4. Rua Ana Porcina de Almeida 

Foto: Santos 2014. 

 

 

 

 

 

 
Lago 4. Nas proximidades da Avenida Castelo Branco 

Foto: Santos 2014. 

 

 

 



Lago Igapó 3 
 

Será descrito a seguir a localização do lago Igapó 3, que dá continuidade ao Ribeirão Cambé: 

O lago Igapó 3 começa na Avenida Castelo Branco e termina na rua Prefeito Faria Lima. 

 
                   FIGURA 4. Localização Lago Igapó 4, no município de Londrina. Fonte: Imagem de DigitalGlobe de 30  
Set. 2014. Google Earth, 2014. 

 

 



 
Lago 3. Rua Prefeito Faria Lima 

Foto: Santos 2014. 

O Ribeirão Cambé continua pelo aterro do Lago Igapó 2, que será descrita a seguir sua 

localização. 

Aterro do Lago Igapó 2 

 
                   FIGURA 5. Localização Aterro do Lago Igapó, no município de Londrina. Fonte: Imagem de DigitalGlobe  
de 30 Set. 2014. Google Earth, 2014. 



 
Aterro do Igapó. Próximo da Rua Prefeito Faria Lima, esquina com Bento Munhoz da Rocha Neto 

Foto: Santos 2014. 

 

 

 
Aterro do Igapó. Avenida Airton Senna. 

Foto: Santos 2014. 

 
 

O Aterro do Lago Igapó 2 começa na Rua Prefeito Faria Lima e termina entre as rotatórias da 

Avenida Maringá e Airton Senna. O Ribeirão Cambé tem sua continuidade pelo Lago Igapó 2, cuja 

descrição de sua localidade e um breve histórico serão feitos adiante. 



Lago Igapó 2 

 
FIGURA 6. Localização Lago Igapó 2, no município de Londrina. Fonte: Imagem de DigitalGlobe de 30 Set.  

2014. Google Earth, 2014. 
 

 

 
Lago Igapó 2. Avenida Airton Senna.  

Foto: Santos 2014. 

 

O Lago Igapó 2 tem seu início na rua Prefeito Faria Lima e termina na Avenida Higienópolis 

(Figura 5 e 6). A margem esquerda deste lago passou a ser ocupada por loteamentos de médio a baixo 



padrão social desde sua inauguração. Seu lado direito ficou parcialmente ocupado até a década de 90, 

quando loteamentos de alto padrão começaram a ser construídos, constituindo o bairro Gleba Palhano, 

tornando-se desde então, a área mais valorizada da cidade. Como aponta Bortolo (2009), este processo 

gerou novos mecanismos de revitalização do lago Igapó (BORTOLO, 2009, p. 26). 

 

 

 
Lago 2. Visão a partir da Avenida Higienópolis 

Foto: Santos 2014. 

 

 

A passagem do Ribeirão Cambé pelos quatro lagos Igapó finaliza após a barragem do lago 

Igapó 1, que será descrito a seguir.  



 
FIGURA 7. Localização Lago Igapó 1, destacando as ruas de início e término do Lago. 

Fonte: Imagem de DigitalGlobe de 30 Set. 2014. Google Earth, 2014 
 

O lago Igapó 1 é formado desde a Avenida Higienópolis até a barragem do Ribeirão Cambé, 

localizado na Rua Almeida Garret do município de Londrina (figura 7). 

 
Lago 1. Visão a partir do Iate Clube de londrina. 

Fonte: Santos, 2014 
 
 
 
 



 
Lago 1. Imagem a partir da barragem. 

Fonte: Santos, 2014 
 
 
 

A ocupação em seu entorno começou desde sua inauguração, em 1959, mas se intensificou 

nos anos setenta, quando processos de renovação de bairros de menor poder aquisitivo via programas 

federais permitiram a implantação dos primeiros bairros de elevado status social. Uma parcela do 

entorno do Lago Igapó 1, abrangendo sua margem direita e esquerda, passou a ser ocupada por 

loteamentos de alto poder aquisitivo (BORTOLO, 2009, pg. 26). Atualmente, dentre os quatro lagos 

Igapó, o lago Igapó 1 é o que se encontra menos assoreado e sofre menos impactos ambientais 

negativos. 

Texto disponível em: <http://marianaideiasforadacaixa.files.wordpress.com/2012/03/processo-de-assoreamento-do-lago-

igapc3b3-londrina-pr.pdf>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizando a Aula de Campo nº 2 

 

A paisagem do Lago Igapó 1 e 2 

 

Os grupos serão os mesmos da atividade de campo 1.  Iniciaremos o trabalho 

de campo com a observação e registro das atividades. Essa segunda atividade de 

campo será realizada de forma sistematizada, ou seja, os alunos sairão da escola já 

tendo uma noção básica dos problemas que serão observados. A gestora ambiental 

Mariana Lorenzo irá nos acompanhar e tirar alguma dúvida que por ventura venha 

surgir. 

Como regra da aula de campo, os alunos caminharão com seus respectivos 

grupos, acompanhados por um professor da sala que têm aula no dia da aula de 

campo. Os alunos registrarão o trabalho por meio de fotos, vídeos, comentários, 

entrevistas com as pessoas que estiverem circulando pelo local estudado, pelas 

pessoas que moram na região e pessoas que trabalham nesta região. 

Professor, o bate-papo com gestora ambiental, será de duas aulas. A aula 

de campo no Lago 1 e 2, que aqui chamaremos de aula passeio, será de 4 aulas. 

Essa aula será acompanhada por Mariana Lorenzo, que poderá apontar alguns 

problemas que não são tão evidentes num primeiro momento. Nesta aula os 

alunos farão croquis, fotos e poderão filmar as regiões dos lagos estudado.  

Os alunos também farão entrevistas com as pessoas que circulam pelo 

local, com moradores e trabalhadores, para saber como eles percebem o lugar. 

Que problemas são percebidos pela população da região? Quais são os 

aspectos positivos e negativos analisados pelas pessoas que vivem, trabalham 

nas proximidades, circulam e também usam o lago como meio de recreação. 

 

 

 

 

 

 

 



Levaremos autorização de uso de imagem para que a pessoa entrevistada 

possa autorizar o uso de sua imagem. (Segue em anexo o modelo da autorização que 

a escola usa). Siga as instruções abaixo e anote também algum acontecimento 

relevante no que se refere ao visual, sonoro e/ou odorífero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não esquecer de levar para a aula de campo: 

 Prancha com papel sulfite; 

 Máquina fotográfica; 

 Caneta; Lápis; Borracha; 

 Autorização Assinada pelo responsável; 

 Bússola;  

 Celular/MP3/MP4/ para gravar a entrevista, ou outra tecnologia para 

este fim ; 
Obs.: a bussola pode ser adquirida por app gratuito para telefone: 

http://www.androidlista.com.br/item/android-apps/298241/baossola-smart-compass/ 

 

 

Grupo 1 

1. Analisar a paisagem nas proximidades da barragem do Igapó 1 até o Iate Clube próximo 

do zerão. O que o grupo percebe? 

Entrevista com Pedestre: 

1. Você sempre frequenta essa região?  

2. O que você observa aqui na barragem que chama a sua atenção? 

3. Quais os problemas que você consegue perceber neste lugar? 

4. Percebe alguma vantagem ou desvantagem ao circular por esta região? 

 

Entrevista com comerciante da região: 

 

1. Há quanto tempo você trabalha na região? 

2. Quais as mudanças que você já percebeu neste lugar? 

3. Quais os problemas que você tem observado aqui no lago? 

4. Quais os aspectos positivos e negativos para seu comércio nesta região? 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo 2 

1. Analisar a paisagem nas proximidades do zerão passar pela Avenida Higienópolis até a 

Rua Bento Munhoz da Rocha, próximo do Bar Sr. Zanoni. O que o grupo percebe? 

Entrevista com Pedestre: 

1. Você sempre frequenta essa região?  

2. O que você observa aqui no Lago 1 que chama a sua atenção? 

3. Quais os problemas que você consegue perceber neste lugar? 

4. Percebe alguma vantagem ou desvantagem ao circular por esta região? 

 

Entrevista com comerciante da região: 

 

1. Há quanto tempo você trabalha na região? 

2. Quais as mudanças que você já percebeu neste lugar? 

3. Quais os problemas que você tem observado aqui no lago? 

4. Quais os aspectos positivos e negativos para seu comércio nesta região? 

 

Grupo 3 

1. Analisar a paisagem do Lago 2, a partir Rua Joaquim de Matos Barreto até o Córrego 

Água Fresca localizado na rua Joaquim de Matos Barreto. O que o grupo percebe? 

Entrevista com Pedestre: 

1. Você sempre frequenta essa região?  

2. O que você observa aqui no Lago 2 que chama a sua atenção? 

3. Quais os problemas que você consegue perceber neste lugar? 

4. Percebe alguma vantagem ou desvantagem ao circular por esta região? 

 

Entrevista com comerciante da região: 

 

1. Há quanto tempo você trabalha na região? 

2. Quais as mudanças que você já percebeu neste lugar? 

3. Quais os problemas que você tem observado aqui no lago? 

4. Quais os aspectos positivos e negativos para seu comércio nesta região? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo 4 

1. Analisar a paisagem do Lago 2, a partir da Rua Joaquim de Matos Barreto, próximo ao 

Córrego Água Fresca até a Avenida Airton Senna. O que o grupo percebe? 

Entrevista com Pedestre: 

1. Você sempre frequenta essa região?  

2. O que você observa aqui no Lago 2 que chama a sua atenção? 

3. Quais os problemas que você consegue perceber neste lugar? 

4. Percebe alguma vantagem ou desvantagem ao circular por esta região? 

 

Entrevista com comerciante da região: 

 

1. Há quanto tempo você trabalha na região? 

2. Quais as mudanças que você já percebeu neste lugar? 

3. Quais os problemas que você tem observado aqui no lago? 

4. Quais os aspectos positivos e negativos para seu comércio nesta região? 

 

 

Grupo 5 

1. Analisar a paisagem do Lago 2, a partir da Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, próximo 

da Avenida Airton Senna até a LCDiniz & Advogados Associados. O que o grupo percebe? 

Entrevista com Pedestre: 

1. Você sempre frequenta essa região?  

2. O que você observa aqui no Lago 2 que chama a sua atenção? 

3. Quais os problemas que você consegue perceber neste lugar? 

4. Percebe alguma vantagem ou desvantagem ao circular por esta região? 

 

Entrevista com comerciante da região: 

 

1. Há quanto tempo você trabalha na região? 

2. Quais as mudanças que você já percebeu neste lugar? 

3. Quais os problemas que você tem observado aqui no lago? 

4. Quais os aspectos positivos e negativos para seu comércio nesta região? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalizando a aula de campo 2 

 

Em sala de aula, vamos conversar sobre as observações e registros realizados 

pelos grupos. Trazer fotos comentadas para o debate em sala. A seguir iremos 

produzir um painel sobre a aula-passeio, com as fotos produzidas pelos alunos e os 

comentários sobre o local estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a postagem do material os alunos deverão participar no blog: 

 

 Fotos serão publicadas no blog, onde os alunos postarão comentários 

nos trabalhos de outros grupos. 

Grupo 6 

1. Analisar a paisagem do Lago 2, a partir da Rua Bento Munhoz da Rocha Neto LCDiniz & 

Advogados Associados até a Avenida Higienópolis esquina com a rua Joaquim de Matos 

Barreto. O que o grupo percebe? 

Entrevista com Pedestre: 

1. Você sempre frequenta essa região?  

2. O que você observa aqui no Lago 2 que chama a sua atenção? 

3. Quais os problemas que você consegue perceber neste lugar? 

4. Percebe alguma vantagem ou desvantagem ao circular por esta região? 

 

Entrevista com comerciante da região: 

 

1. Há quanto tempo você trabalha na região? 

2. Quais as mudanças que você já percebeu neste lugar? 

3. Quais os problemas que você tem observado aqui no lago? 

4. Quais os aspectos positivos e negativos para seu comércio nesta região? 

 

Interação no Blog:  

http://geografiacomprofessoramirian.blogspot.com.br/ 

Tempo: 2 aulas de 50’ 

 



 Será publicada a pesquisa realizada em torno do lago igapó. Cada 

equipe entrará na pesquisa das demais equipes e postarão suas 

observações. 

 

Será produzido um fórum no blog onde os alunos responderão a seguinte enquete: 

 

A. Como você via o lago igapó antes da aula de campo? 

B. Após a aula de campo, quais as observações que você considera mais 

relevantes da paisagem em torno do lago 1 e 2? 

C. Em que região de Londrina está localizado o Lago Igapó 1 e 2? Quais as 

coordenadas geográficas da região dos lagos onde você realizou o trabalho? 

D. O que chamou mais atenção neste lugar?  

E. Na sua opinião o que poderia ser feito no lago para melhorar sua aparência e 

diminuir seus impactos ambientais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Título: Paisagem, Lugar, Espaço, Território e Região – “Um olhar geográfico para o 

Lago Igapó e o Lugar onde Vivo”. 

Tempo: 08h/aulas 

Objetivos da atividade: Demonstrar o que pode ser feito com o uso das tecnologias e 

como nossos alunos são capazes de produzir quando são estimulados de acordo com 

seus interesses; 

Valorizar por meio da criatividade dos alunos o bairro onde vive e da região dos Lagos 

1 e 2 que é considerada um ponto turístico em nossa cidade; 

Estimular nos alunos a capacidade de observação do espaço geográfico, preservação 

ambiental e produção colaborativa; 

 

Primeiramente será realizado um evento de exposição das imagens realizadas 

pelos alunos. Será impresso uma imagem de cada aluno, referente aos trabalhos 

realizados e feito uma exposição na escola. A seguir será realizado um concurso 

interno na sala de aula para a escolha da melhor imagem por grupo. Essa imagem irá 

representar todo o grupo no concurso de fotografia. 

 

Também será realizado a produção de vídeos dos trabalhos realizados. Os 

alunos poderão usar imagens: fotos e filmes das aulas durante a produção dos 

trabalhos e das aulas de campo 1 e 2. Esses filmes não poderão ultrapassar três 

minutos, para não ficar cansativo. O evento do vídeo será feito em grupo, podendo 

cada grupo participar com dois vídeos. 

 

Segue abaixo o regulamento do concurso de Fotografia e Vídeo 

 

 

 

 

 

Finalizando o Trabalho da Produção Didática –  

Oscar da Geografia - Professora Mirian Santos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

 

 O primeiro Oscar da Geografia da Professora Mirian Santos, visa por meio de 

fotografia e vídeos mostrar o olhar da geografia para o espaço geográfico. Tem por 

objetivo estimular nos alunos, a criatividade e a capacidade de observação do lugar 

onde vive. Assim como, a valorização natural e cultural do lugar onde se localiza a 

escola e de um ponto turístico da cidade de Londrina, o Lago Igapó 1 e 2. 

 

Categorias de Inscrição 

 

 Categoria única – apenas a turma onde será aplicado a Produção Didática. 

 

Condições de Participação  

 

 As inscrições serão realizadas em período ainda a definir. Depende do 

calendário escolar de 2015. 

 A participação no concurso está limitada apenas aos alunos onde está sendo 

aplicado a Produção Didática. Posteriormente, esse projeto será estendido a 

todas as turmas onde a professora PDE/2014 estiver lecionando. 

 

 

PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional / 2014 

Tema: Oscar da Geografia - Professora Mirian Santos 

 

 

 

 

 



Entrega do Material 

 

 Entregar em mãos para a professora Mirian Santos, um envelope contendo: 

 

 01 foto impressa em papel fotográfico (tamanho padrão 20x30, sem margens e 

papel com brilho) por grupo. Enviar uma cópia da fotografia para o e-mail: 

miriansantos871@gmail.com; 

 A foto do grupo deve conter um título e uma descrição do lugar fotografado, 

contendo no máximo 10 linhas. 

 Um pen drive ou DVD, com o vídeo produzido pelo grupo. Sendo que este deve 

estar devidamente notificado com o nome da equipe e o tema do filme 

produzido pelos alunos. 

 Ficha de inscrição devidamente preenchida (a professora irá entregar para 

cada aluno a ficha de inscrição da foto; e para cada grupo a ficha de inscrição 

do vídeo). 

 

Regulamento 

 

A fotografia enviada ao concurso deverá obedecer os seguintes critérios: 

 

 Deverá ser impressa em cores; 

 Não serão aceitas montagens fotográficas produzidas a partir de softwares de 

edição de imagens; 

 Será permitida a inscrição de somente uma fotografia por grupo; 

 Deverá ser inédita, não publicada, caso contrário os candidatos serão 

desclassificados; 

 Não poderá apresentar o rosto de pessoas; Salvo exceção se o grupo entregar 

junto a fotografia a autorização do uso de imagem da pessoa fotografada. 

 Deverá estar relacionada ao tema proposto neste concurso; 

 

OBS.:  Todas as fotografias serão expostas em painel na escola e não serão 

devolvidas. 

 

O concurso em sala seguirá os seguintes critérios: 



1. Todos os alunos levarão uma foto impressa e papel fotográfico no padrão 

20X30. 

2. As fotos deverão ter um título e uma descrição do lugar fotografado de no 

máximo 10 linhas. 

3. Será realizada uma exposição no pátio da escola. 

4. Os alunos da sala irão fazer uma escolha por grupo da melhor imagem que 

representará toda a equipe no concurso de fotografia que encerrará a 

implementação da produção didática. 

5. A escolha da melhor imagem por equipe deverá seguir as seguintes 

competências: 

a) Relação com o tema estudado; 

b) Criatividade; 

c) Originalidade; 

d) Qualidade da foto; 

e) Técnica; 

f) Estética; 

 

Os vídeos produzidos pelas equipes deverão obedecer os seguintes critérios: 

 

 Deverão ser produzidos pelas equipes que desenvolveram os trabalhos em 

sala e nas aulas de campo; 

 Deverão usar imagens e filmagens produzidas pelos alunos da equipe; 

 Deverão usar o Windons Live Movie Maker, ou programa similar para 

desenvolver o vídeo; 

 É vedada a edição por profissionais da área; 

 Será permitida a inscrição de dois vídeos por grupo, com temas diferentes; 

 O vídeo deverá ser inédito, não publicado, caso contrário a equipe será 

desclassificada; 

 Os alunos que produzirão o vídeo poderão aparecer nas imagens, desde que 

tenham autorização para uso de imagens devidamente assinada na escola; 

 Deverá estar relacionada ao tema proposto neste concurso; 

OBS.:  Todos os vídeos entregues serão postados no blog: 

http://geografiacomprofessoramirian.blogspot.com.br/ . Não serão devolvidos, 



lembrando que os materiais serão arquivos do Colégio Maria José Balzanelo 

Aguilera. 

 

Critérios de Avalição 

 

1. O júri do presente concurso será composto por professores do Colégio Maria 

José Balzanelo Aguilera, um representante do NRE/Equipe de Ensino/PDE e 

da CRTE do núcleo de Londrina. 

2. O júri analisará em todos os trabalhos as seguintes competências: 

a. Relação com o tema do concurso;  

b. Criatividade; 

c. Originalidade; 

d. Qualidade da foto ou do vídeo; 

e. Técnica; 

f. Estética; 

g. Música para os vídeos: sem apelo sexual; podendo ser nacional e/ou 

internacional; com letra ou orquestrada. (Lembrar de observar os direitos 

autorais) 

 

Certificação e Premiação 

 

Será certificada e receberá o Oscar de Prata a melhor fotografia, de cada categoria; 

Será certificado e receberá o Oscar de Prata o melhor vídeo de cada categoria; 

Serão certificados e receberá o Óscar Dourado a melhor fotografia e o melhor vídeo 

que contemplar duas ou mais competências do critério de avaliação. 

 

Divulgação dos Resultados e Premiação 

 

A divulgação será realizada em evento na própria escola onde será aplicada 

essa Produção Didática. O evento se chamará: Oscar de Geografia - Professora 

Mirian Santos.  

Primeiramente será o julgamento das fotografias. Essa estará disposição do 

Júri que ao chegar na escola receberá uma prancha com envelopes e a ficha de 



avaliação para cada imagem. O júri terá uma hora para avaliar as imagens. Terá uma 

equipe de professores que receberão essas fichas e contarão as pontuações.  

Após essa avaliação, o júri irá se direcionar para a salão nobre, onde se dará a 

apresentação do Júri, e também das equipes que produziram os vídeos e a exibição 

dos mesmos. Enquanto assiste aos vídeos, o júri estará avaliando de acordo com os 

critérios já relacionados. 

Depois será dado uma pausa de 30 minutos para que sejam computados os 

pontos, e a seguir voltaremos para as premiações. Sendo que, seguiremos os 

seguintes critérios:  

 Primeiro, será certificado e condecorado com medalha e receberá o 

Oscar de Prata, a melhor fotografia de cada categoria; 

 Segundo, será certificado e condecorado com medalha e receberá o 

Oscar de Prata, o melhor vídeo de cada categoria; 

 Terceiro, será certificado e condecorado com o Oscar dourado, a melhor 

fotografia que contemple duas ou mais competências do critério de 

avaliação. 

 Quarto, será certificado e condecorado com o Oscar Dourado, o melhor 

vídeo que contemple duas ou mais competência do critério de avaliação. 

 

Disposições Finais 

 

1. A participação dos concorrentes no concurso presume a aceitação expressa das 

disposições contidas neste regulamento.1 

2. Os casos omissos no presente regulamento serão decididos pelo Júri. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA ESCOLAR - I JORNADA INTEGRADA DE EDUCAÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL: Escolas e Universidade juntas para enfrentar os desafios contemporâneos. Promovido pelo 
PIBID de Geografia, sob coordenação da profª Jeani D. P. Moura. 
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Modelo de Autorização para Aula de Campo 

 
Autorização para a aula de Campo 1 

 
 

Eu,___________________________RG:_________________, responsável pelo 

aluno(a) _______________________________ do 1° ano da turma ______, 

autorizo sua saída do Colégio Estadual Maria José Balzanelo Aguilera, para realizar 

o trabalho de Campo 1: “As paisagens dos arredores do Col. Maria José B. 

Aguilera”. Estou ciente que os alunos sairão para realizar atividades proposta da 

disciplina de Geografia, juntamente com a Professora Mirian Santos. 

 

Londrina,____ de ____ 2015 

 

______________________                           _____________________________ 

Professora Mirian                                                                               Responsável 

 

 

 

 

 
Autorização para a aula de Campo 2 

 
 

Eu,____________________________RG:________________, responsável pelo 

aluno(a) _______________________________ do 1° ano da turma ______, 

autorizo sua saída do Colégio Estadual Maria José Balzanelo Aguilera, para realizar 

o trabalho de Campo 2: “Lago Igapó 1 e 2”. Estou ciente que os alunos sairão para 

realizar atividades proposta da disciplina de Geografia, juntamente com a 

Professora Mirian Santos e demais professores da turma. 

 

Londrina,____ de ____ 2015. 

 

______________________                             _____________________________ 

Professora Mirian                                                                               Responsável 

 

 



AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE POLÍTICAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

 

Termo de Cessão Pessoa Física para Pessoa Física  
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PDE 

 

 Nos termos disponíveis do artigo 49 da Lei n. 9.610, por este instrumento o(a) 

Sr(a),______________________________________________________________, 

RG________________________, CPF_____________________, residente na 

__________________,bairro___________________, cidade___________________, 

na qualidade de titular dos direitos autorais, doravante denominado CEDENTE, cede 

gratuitamente, pelo prazo indeterminado e de modo absoluto, para utilização exclusiva 

da Secretaria de Estado da Educação do Paraná o direito de uso referente ao(s) 

seguinte(s) material(is): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

para o(a) professor(a) Mirian Oliveira de Araújo Santos, RG: 6.367.615-2 da Rede 

Estadual de Ensino do Paraná, nesta ocasião denominada CESSIONÁRIO(A).  

 O CEDENTE fica ciente de que o material cedido pode ser publicado nas mídias 

impressa e/ou Web. 

 Esta cessão afasta o CEDENTE e seus herdeiros de receberem qualquer 

espécie de indenização ou compensação em virtude do uso e administração do 

material. 

 O(A) CESSIONÁRIO(A), por sua vez, compromete-se a utilizar o material 

descrito para Artigo Final, sem fins lucrativos e com objetivos educacionais.  

 Para efeitos, este termo vai assinado pelas partes. 

 

Londrina, _________ de __________________de __________. 

 

_____________________________ 

CEDENTE 

_____________________________ 

CESSIONÁRIO(A) 



FICHA DE INSCRIÇÃO 
1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA E VÍDEO ESCOLAR 

TEMA: OSCAR DE GEOGRAFIA -  PROFESSORA MIRIAN SANTOS 
TITULO: “UM OLHAR GEOGRÁFICO SOBRE O LAGO IGAPÓ E NO LUGAR ONDE EU VIVO” 

 

Colégio Estadual Maria José Balzanelo Aguilera. Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante. 

Dados pessoais 

Nome completo:_____________________________________________________________________________ 

Turma/Ano:_________________________________________________________________________________  

Categoria:  

Foto (    )             Vídeo(   ) 

 

Título da foto:______________________________________________________________________________ 

 

Resumo (descrição do local fotografado - 5 a 7 linhas): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Comprovante 

Colégio Estadual Maria José Balzanelo Aguilera. Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante. 

Dados pessoais 

Nome completo:_____________________________________________________________________________ 

Turma/Ano:_________________________________________________________________________________ 

Categoria:  

Foto (    )             Vídeo(   ) 

 

Título da foto:______________________________________________________________________________ 

 

Resumo (descrição do local fotografado - 5 a 7 linhas): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________ 

Visto do responsável pelo evento 



 
Ficha de avaliação das imagens 

       Notas 
 
Critérios 
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tema 
estudado 
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Originalidade 
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Estética 
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Imagem do Oscar para a premiação do concurso de foto e vídeo: 

 

   

 

Imagem dos Certificados que os alunos receberão ao participar do Concurso: 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


