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  Essa Unidade Didática pretende investigar como os 

alunos da educação de jovens e adultos percebem, veem, 

sentem, entendem, interpretam, vivem e convivem com o 

seu espaço cotidiano. Os significados desse espaço na 

vida de cada indivíduo, a visão e construção que fazem e 

trazem para a sala de aula sobre o espaço vivido, será 

foco desta pesquisa. Essas impressões e percepções irão 

contribuir para a construção dos conceitos chave da 

Geografia que compõem as ‘Essências’ do espaço.  

 

Palavras-chave  Eja, Geografia Humanista, Mundo Vivido, Concebido e 
Percebido, Essências da Geografia. 



2 “ CARTA AO LEITOR”  

 

Caros professores,  

É com satisfação que apresento a vocês, o objeto de minha pesquisa, 

concretizado nessa produção didático pedagógica. Trata-se de uma unidade didática 

cujo título é a Percepção do Espaço Vivido por alunos da Educação de Jovens e 

Adultos, cujo interesse está relacionado à questão da subjetividade, do sentimento e 

da emoção, e tem como enfoque a Geografia Humanista.  Acredito que o trabalho 

com a formação dos sujeitos e a construção do conhecimento precisa valorizar a 

subjetividade e a emoção, as diferentes experiências e olhares dos nossos alunos 

sobre o seu espaço vivido, percebido e concebido, sendo a Geografia uma ciência 

social, deve considerar o aluno e a sociedade. Espero que essa produção didática 

contribua também com a sua prática de ensino e que faça você refletir sobre o seu 

trabalho docente. 

A pesquisa e o material pretendem investigar, portanto, como os alunos da 

educação de jovens e adultos percebem, veem, sentem, entendem, interpretam, 

vivem e convivem com o seu espaço cotidiano. Os significados desse espaço na 

vida de cada indivíduo, a visão e construção que fazem e trazem para a sala de aula 

sobre o espaço vivido, será foco desta pesquisa. Essas impressões e percepções 

irão contribuir para a construção dos conceitos chave da Geografia que compõem as 

‘Essências’ do espaço geográfico: o lugar e o espaço: (vivido, percebido e 

concebido).  

Considerar o saber geográfico que os alunos da EJA possuem previamente, a 

partir da leitura e das impressões do seu lugar vivido, é importante, pois assim, 

valorizamos esses indivíduos no processo educativo, com os seus saberes e 

conhecimentos prévios, o que favorece a construção pedagógica da produção e 

construção do processo de ensino e aprendizagem. Essa vivência de mundo deverá 

articular o conhecimento de vida e de mundo do aluno com os conceitos científicos 

da Geografia. Se considerarmos que o espaço vivido é uma construção social, e, 

portanto, tem uma identidade, uma referência para cada um, o aluno já tem uma 

experiência de vida, pois vive em um determinado espaço que é permeado por 

diferentes relações históricas e sociais. A Geografia trabalha com conhecimentos 

ligados ao mundo vivido. 



 A importância de se estudar o espaço vivido, a partir da percepção do aluno 

da EJA, portanto, é de inseri-lo como sujeito coautor no processo da construção de 

um saber geográfico mais elaborado, científico, reconhecendo o seu saber e as suas 

impressões sobre o lugar. A partir desse entendimento, é possível valorizar a 

construção do conhecimento pelo sujeito, concebendo a sua subjetividade o saber 

anterior prévio sobre o espaço vivido, advindo da sua experiência de vida, 

especialmente, porque na Eja o aluno trabalhador jovem e adulto estabelece 

diferentes relações entre o seu cotidiano e o seu lugar social.  Mas, para que isso 

aconteça, é fundamental que os professores de Geografia, especialmente, tenham 

essa atitude e intencionalidade na sua própria prática para a construção do saber 

científico, que é a de reconhecer que os seres humanos são seres históricos e 

geográficos, que constroem a sua história em um determinado espaço, e que, existe 

um saber geográfico anterior a escola, que vem da vivência, dos significados, das 

impressões, das relações que são estabelecidas na e pela própria sociedade e suas 

diferentes estruturas de funcionamento. 

A contribuição desse estudo para a educação, de um modo geral e para a 

Geografia de forma mais específica, é a de repensar a prática social e política da 

escola pública, bem como a prática docente, e todos os envolvidos e responsáveis 

pela educação escolar, no processo da formação para a cidadania, na construção 

dos valores e atitudes dos sujeitos para a vida social cotidiana, precisamos cada vez 

mais formar sujeitos com capacidade crítica para entender o mundo atual, saber se 

posicionar, atuar e melhor conviver na sua espacialidade, no seu lugar vivido, que 

hoje pode ser a escala local, mas também a global. 

 Os alunos da EJA são, em sua maioria, trabalhadores, pessoas que por 

diferentes razões tiveram que se afastar da escola, e não cumpriram a sua 

escolarização e formação no tempo certo, portanto, se faz necessário uma 

redefinição e significação dos conteúdos a serem propostos na construção do 

conhecimento, como também práticas pedagógicas que possam contribuir com a 

socialização e integração desse grupo.  

 Pensando no ensino da Geografia e na sua prática pedagógica, é 

interessante que façamos uma reflexão acerca de como estamos construindo com 

os alunos da EJA os principais conceitos geográficos que identificam a maneira de 

viver de cada um no seu espaço vivido. Será que a realidade vivida de cada 

indivíduo a partir do seu cotidiano é considerada e valorizada pela Geografia escolar 



e pelo professor de Geografia? Será que a escola como um todo e a Geografia 

escolar tem cumprido o seu papel específico abordado nas Diretrizes Curriculares da 

EJA com esses alunos trabalhadores em ser mais coerente com a sua realidade 

vivida? Será que estamos levando em conta as histórias de vida desses indivíduos e 

oportunizando para esses sujeitos externalizarem as suas experiências de vida 

cotidiana e sua subjetividade? Enquanto professores, estamos considerando o 

conhecimento acumulado dos alunos dessa modalidade de ensino? Quais os  

devidos significados, para integrarmos aos conteúdos que planejamos para cada 

aula sobre os fundamentos teóricos e metodológicos da Geografia? 

Muitas vezes, desconsideramos essa contribuição tão importante da geografia 

do cotidiano, trazida pelos alunos da EJA. É necessário que façamos uma reflexão 

em nossa prática pedagógica, para confrontarmos o nosso trabalho com a Geografia 

e os seus conceitos no ensino da EJA para compreendermos melhor como o aluno 

percebe o seu espaço vivido, o seu lugar no mundo. Atribuindo uma atenção maior 

na contribuição trazida por esses sujeitos na sua maneira de ver o espaço vivido, 

ouvir suas histórias de vida, dar importância a essas histórias e os significados que 

estão presentes nesses depoimentos, perceber assim que este aluno já tem a sua 

geografia. É importante questionar os alunos sobre essas experiências de vida, bem 

como a sua vivência, que acontece em um determinado espaço geográfico. Fazendo 

alguns questionamentos para confrontar as diferentes posições e impressões de 

cada um sobre o seu mundo vivido e suas diferentes experiências e vivências nesse 

cotidiano. 

Como os sujeitos se reconhecem no seu espaço de vivência? Que 

importância atribui ao espaço onde vivem,  que leitura consegue fazer dos diferentes 

espaços vividos? Como agem e vivem dentro desse espaço? Será que conseguem 

perceber que também são agentes produtores e consumidores do espaço onde 

vivem? Como percebem e interpretam o espaço vivido? 

Estas e outras questões deverão orientar a busca por um trabalho 

diferenciado na Eja, que valorize e dê um novo sentido para as práticas docentes 

vivenciadas no interior e ‘chão’ da escola. 

 

 

 

 



- Objetivo Geral 

 

Contribuir com o ensino de Geografia, valorizando o conhecimento cotidiano 

de mundo trazido pelos alunos da Educação de Jovens e Adultos para que esses 

saberes sejam reelaborados, ressignificados e confrontados com o saber científico, 

possibilitando para esses sujeitos uma melhor compreensão de seu mundo vivido. 

 

- Objetivos Específicos 

 

- Construir uma aprendizagem significativa, dos conceitos geográficos, para que o 

aluno compreenda melhor o seu espaço vivido, e o mundo, e que tenha consciência 

desse mundo para que possa melhor viver e atuar como cidadão crítico e consciente 

do seu papel social; 

- Desenvolver nos alunos a capacidade crítica da percepção, da interpretação e da 

leitura da sua espacialidade, do seu mundo vivido, a partir da construção do 

conhecimento acumulado e da sua socialização, de ser agente no processo da 

construção do seu espaço vivido; 

- Despertar o interesse, e sensibilizar os alunos para participarem das tomadas de 

decisões sobre a gestão, produção do seu espaço vivido, incentivando sua 

participação em associações comunitárias, debates e audiências públicas que 

definam estratégias e melhorias para o espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 PROCEDIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo da atividade:  

 

Valorizar o conhecimento que o aluno possui que é o saber de sua 

experiência no mundo e na vida, do senso comum, considerando o que ele sabe, e 

fazer com que perceba no processo da construção do conhecimento, o que não via, 

não percebia, não compreendia, confrontar os saberes cotidianos com os saberes 

científicos. A participação efetiva dos alunos nas aulas, seus depoimentos, precisam 

ser valorizados, propostas de atividades que possibilitem o diálogo, a fala de todos 

os envolvidos no processo da construção para o conhecimento. Trabalhar com a 

proposta de grupo focal como coloca Kind (2004, p 125) “Os grupos focais utilizam a 

interação grupal para produzir dados e insights que seriam dificilmente conseguidos 

fora do grupo”. É uma maneira de dar voz a esses sujeitos, para que eles relatem as 

suas histórias, vivências, realidades, impressões do seu cotidiano e lugar vivido, é 

uma maneira de se valorizar a particularidade e a subjetividade de cada um, com o 

objetivo de “obter uma variedade de informações, sentimentos e experiências, 

representações de pequenos grupos acerca de um tema determinado” (KIND, 2004, 

p.126). 

 

Estratégias:  

 

A atividade consiste em organizar os alunos e a sala de aula com uma 

disposição diferenciada em formato de círculo ou semicírculo, onde todos possam se 

ver. Será explicada aos alunos a técnica do grupo focal, para que eles 

compreendam a atividade. O objetivo principal como já citado é obter uma variedade 

de informações, sentimentos e experiências, sobre um determinado tema. Esses 

relatos serão gravados por um dos alunos, com recurso de áudio e vídeo, a 

ATIVIDADE 1 

Título: Grupo Focal (O lugar, mundo vivido, percebido e concebido) 

 

 



participação do professor é somente de fazer as perguntas sobre o tema em debate, 

as repostas de cada participante não deverá sofrer nenhuma intervenção, sugestão 

ou qualquer tipo de correção, todos os alunos precisam dar o seu depoimento, a sua 

resposta, o trabalho com grupo focal é livre de indução, as respostas e opiniões são 

pessoais e subjetivas. A proposta da atividade com grupo focal consiste em lançar 

algumas questões sobre o tema principal e a experiência de cada um no seu espaço 

vivido, percebido e concebido. Para depois confrontar aos conceitos científicos da 

Geografia. Segue o questionário para o desenvolvimento da atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: 

Câmera fotográfica, filmadora, Tv pen-drive. 

Avaliação: Os alunos serão avaliados pela participação, pelos seus depoimentos. 

Tempo: 4h/aulas 

 

Questionário: 

 

1 – Como vocês percebem o espaço em que vivem? 

 

2- Como vocês veem o espaço onde vivem? 

 

3 – Como vocês sentem o espaço onde vivem? 

 

4 – Como vocês entendem o espaço em que vivem? 

 

5 – Como vocês interpretam o espaço em que vivem? 

 

6 – Como convivem no espaço onde vivem? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Objetivo da atividade:  

Apresentar aos alunos um feedback sobre as impressões dos depoimentos e 

respostas da atividade com o grupo focal  

 

Estratégias: 

Será organizada uma roda de conversa com os alunos, eles irão dar a sua 

opinião sobre a atividade com o grupo focal. Será apresentada para os alunos uma 

análise prévia das impressões levantados na coleta, evidenciando o entendimento 

sobre as ‘Essências’ dos conceitos geográficos (Lugar, Mundo vivido), enfocando 

especialmente a subjetividade e a emoção sentida nos depoimentos de cada um 

sobre o seu espaço vivido. 

 

Recursos: Quadro, giz. 

Avaliação: Os alunos serão avaliados pela sua participação na atividade, roda de 

conversa. 

Tempo: 2 horas/aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2 

Titulo: Feedback e roda de discussões: Grupo Focal 

 



 

 

 

 

 

 

 

Objetivo da atividade: 

 Conceituar, perceber e debater as principais ‘Essências’ da Geografia. 

(Mundo Vivido) 

Estratégia:  

A partir de uma aula expositiva, dialogada, serão apresentadas as definições 

das várias ‘Essências’ da Geografia: Paisagem, Lugar, Território, Cidade. Esses 

conceitos serão trabalhados com a utilização de alguns recursos áudio/visuais com 

diferentes imagens, animações e vídeos, locais, regionais e nacionais de diferentes 

lugares, cidades, paisagens, que possibilitarão uma interação maior com os alunos, 

pois, irão contribuir para ilustrar as aulas e favorecer o debate, os alunos serão 

provocados a interagir, dialogar sobre cada vídeo, imagem e animação com 

perguntas que possibilitam pensar sobre o seu espaço vivido e as imagens 

mostradas em cada vídeo, fazendo as devidas relações e comparações com tema 

de estudo sobre sua percepção do seu mundo vivido. Como proposta de atividade 

farão uma produção de texto sobre os conceitos e as imagens assistidas e debatidas 

durante a aula, associando e identificando ao seu mundo vivido.  

A animação: “Paisagem” Apresenta o conceito de paisagem e específica a 

sensibilidade humana enquanto aptidão que permite perceber o espaço geográfico. 

Duração: (01’ 02).  

Disponível em: www.geografia.seed.pr.gov.br Acesso em 10/11/2014.  

O vídeo/imagem: “Cidades do Brasil” mostra as principais cidades do Brasil, 

com destaque para as paisagens, pontos turísticos e lugares diferentes. 

 Duração: (03’ 52).  

Disponível em: www.geografia.seed.pr.gov.br. Acesso em 10/11/2014.  

O desenho animado: “Meio Rural/Meu Mundo” Aborda sobre a tranquilidade 

da vida no campo comparada aos inúmeros problemas que o planeta enfrenta”. 

Duração: (03’ 36).  

ATIVIDADE 3 

Título: Conceitos – Essências da Geografia: Paisagem, Lugar e Território, 

Espaço Geográfico. 

 

 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/


Disponível em: www.geografia.seed.pr.gov.br. Acesso em 11/11/2014.  

Dimensão Cultural e Demográfica. O vídeo: “Cidade de Curitiba” Apresenta 

os diferentes lugares da Capital do estado do Paraná:  

Duração: (03’ 33).  

Disponível em: www.geografia.seed.pr.gov.br. Acesso em 11/11/2014.  

Dimensão Cultural e Demográfica. O vídeo/imagem: História de Londrina  

Apresenta um resumo de imagens desde a fundação da cidade de Londrina nos de 

1930,  até os dias atuais, revelando toda a transformação do espaço geográfico, da 

paisagem e do lugar.  

Duração: (08’ 41).  

Disponível em: www.geografia.seed.pr.gov.br. Acesso em 11/11/2014.  

Dimensão Econômica do Espaço 

 

Recurso: Quadro, giz, textos, TV pendrive, vídeos. 

Avaliação: Os alunos são avaliados pela participação e envolvimento nas aulas. 

Tempo: 4horas/aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/


 

 

 

 

 

 

Objetivo da atividade:  

Sensibilizar os alunos para a produção de sentidos e significações dos 

diferentes olhares do seu mundo vivido. 

Estratégia:  

Nesta atividade será solicitado aos alunos que eles produzam uma ou duas 

fotografias e enviem por email para o professor. As fotografias devem ser uma 

escolha livre de um determinado espaço-lugar que representa um significado 

importante ou desperta alguma emoção na vida deles. Na sequência essas 

fotografias serão apresentadas para o grupo, possibilitando um diálogo coletivo,  

cada um irá justificar a sua escolha, o motivo, as impressões e percepções da sua 

imagem e a mensagem reproduzida. 

Recurso: Câmera fotográfica, Tv pendrive. 

Avaliação: O envolvimento de todos na atividade, na produção da fotografia e na 

sua apresentação pela escolha da imagem reproduzida. 

Tempo: 3horas/aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 4 

Título: Impressões e Percepções - o significado da imagem, o meu lugar no 

mundo – Fotografia 

 



 

 

 

 

 

 

Objetivo da atividade:  

Incentivar os alunos a perceberam as diferentes paisagens e lugares dentro 

da própria cidade onde vivem despertar o sentido da significação do seu olhar para o 

que veem. 

Estratégia:  

Será proposta aos alunos uma exposição de fotografias sobre o seu mundo 

vivido, o seu lugar. Com as fotografias que eles já haviam feito para a atividade 

sobre o seu lugar preferido e mais algumas que retratem a sua trajetória cotidiana 

dentro da cidade, pode ser o trajeto casa-escola-trabalho, algumas impressões e 

significações, aquilo que mais lhe desperta interesse, o aluno irá retratar um 

determinado elemento da paisagem ou a própria paisagem que mais lhe chame a 

atenção. As fotografias serão expostas em um painel, com as frases que 

representam o seu sentido. 

Recurso: Câmera fotográfica, TV pendrive, papel cartaz, pincel atômico. 

Avaliação: Serão avaliados pela participação na atividade. 

Tempo: 3 horas/aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 5 

Título: Painel: Impressões, significações e Produção de Sentido. 

 



 

 

 

 

 

 

Estratégia:  

Após ouvir a música: O lugar mais lindo desse mundo, da banda gaúcha 

Ultramen. Com a letra da música que será entregue aos alunos pelo professor, eles 

irão identificar por escrito, os elementos presentes na letra da música que atribuem 

valor e significado ao lugar vivido, explicando o sentido da mensagem da música e 

relacionando ao seu cotidiano e ao seu mundo vivido. E como atividade 

complementar, será proposto que eles tragam para a sala de aula outras músicas ou 

poemas, de artistas que conheçam, ou que irão pesquisar que tenham a mesma 

temática sobre o lugar, espaço vivido. 

Recurso: Tv pendrive, aparelho de som. 

Avaliação: A participação na atividade proposta. 

Tempo: 3 horas/aulas 

 

O Lugar Mais Lindo Desse Mundo 
Ultramen 

 
Ei, o que está acontecendo nessa cidade? 

As coisas não estão mais no lugar 
Em que deveriam estar 

Pessoas apressadas vão e vem sem relaxar 
No ar eu sinto a pressão 
Será que você agüenta? 

 
Não deixem estragar  

O lugar mais lindo desse mundo 
Ele pode sumir 

No próximo segundo 
 

Link: http://www.vagalume.com.br/ultramen/o-lugar-mais-lindo-desse-
mundo.html#ixzz3HjicEQOH Acesso em 31/10/14. 

 

 
 
 
 
 

ATIVIDADE 6 

Título: A música como elemento de identidade e significado do mundo 

vivido. 

 

http://www.vagalume.com.br/ultramen/
http://www.vagalume.com.br/ultramen/o-lugar-mais-lindo-desse-mundo.html#ixzz3HjicEQOH
http://www.vagalume.com.br/ultramen/o-lugar-mais-lindo-desse-mundo.html#ixzz3HjicEQOH


 

 

 

 

 

Objetivo da atividade:  

Formar sujeitos mais críticos e reflexivos para atuarem e se posicionarem em 

uma sociedade que se altera e modifica com grande velocidade é um desafio para a 

educação, para a escola e também para os professores, necessitamos de 

estratégias metodológicas e recursos que nos auxiliem em nossa prática docente 

para a mediação e construção do conhecimento para fazermos frente aos grandes 

desafios impostos, sobretudo pelas novas tecnologias de informação e 

comunicação. A utilização dos mapas conceituais para o ensino da Geografia é uma 

proposta que representa uma alternativa importante para a motivação e para uma 

aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa é aquela que possibilita a 

quem apreende fazer as relações com o conhecimento acumulado de sua própria 

experiência, como afirma Tomita (2009, p.87) “entende-se que o aprendizado terá 

maior motivação para o estudo quando se parte de conhecimento ou experiência 

prévia, com a compreensão do todo e das partes, revelando a estrutura hierárquica 

existente na sua mente.” O mapa conceitual é um recurso baseado na teoria de 

aprendizagem significativa de Ausubel. Segue Tomita (2009, p.88) “é uma 

representação que insere certa propriedade peculiar que indica relações entre 

conteúdos, por palavras ou frases de ligação, formando uma proposição”. 

Estratégias:  

Explicar aos alunos a técnica da construção dos mapas conceituais, 

mostrando alguns exemplos da atividade com mapas conceituais já prontos. 

Construir com os alunos um primeiro mapa, e após propor como atividade em grupo 

que eles construam e apresentem a sua produção com os diferentes mapas 

conceituais, considerando como tema: o espaço vivido, percebido e concebido, 

tendo como base conceitual as diferentes ‘Essências’ da Geografia: Lugar, 

Paisagem, Território, Cidade, Espaço geográfico.  

 

 

 

ATIVIDADE 7 

Título: Mapas conceituais e a Aprendizagem Significativa. 

 



Exemplo de Mapa Conceitual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: Folha de cartolina e de papel cartaz, fita adesivas, cola pincéis. 

 Avaliação: A participação, a construção dos mapas conceituais, e sua 

apresentação. 

Tempo: 4 horas/aulas 
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Objetivo da atividade:  

Conhecer, participar, atuar como agente da produção do seu espaço vivido, 

tomar decisões sobre a organização e a gestão do espaço é possível quando os 

sujeitos produzem e consomem conscientemente esse mesmo espaço. A produção 

de mapas participativos é uma possibilidade e um recurso muito importante para os 

indivíduos participarem efetivamente do seu mundo e lugar vivido. Segundo Neto 

(2008, p.92) “Os mapeamentos participativos são instrumentos que lidam de forma 

explicita e critica com a tensão entre o que os mapas evidenciam e escondem e os 

seus potenciais usos e abusos.” Dessa maneira temos a possibilidade de uma maior 

participação dos sujeitos nas determinações propostas e definições de políticas 

públicas para a melhoria de seus espaços e lugares. Assim “os mapeamentos 

participativos poderiam contribuir para o fortalecimento das ideias de democracia, 

participação e inclusão social” (NETO, 2008, p.92). 

Estratégia:  

Será explicada aos alunos a técnica da atividade com os Mapas Participativos 

e as possibilidades da participação de todos os sujeitos e cidadãos na produção, 

organização e gestão do seu espaço vivido. Propor uma ficha de endereços para 

cada aluno, para que possamos localizar o endereço completo de cada um.  Feito 

isso será proposto a localização com a utilização de um mapa da cidade, de cada 

bairro e endereço registrado na ficha. Debatendo a questão da organização espacial 

da cidade com seus diferentes lugares e paisagens para que eles reflitam sobre o 

seu espaço vivido. Na sequência os alunos produzirão um mapa da localização da 

sua moradia, com base no mapa da cidade. A atividade seguinte será com os mapas 

das plantas parciais do bairro de cada aluno, trazidas para a sala de aula pelo 

professor, onde os alunos irão produzir suas vivências, ou seja, irão propor para 

aquele espaço os elementos que consideram importantes para a sua comunidade, 

os seus anseios  necessidades e vontades , o que falta àquele espaço e que poderia 
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melhorar a sua vida e da sua comunidade, por exemplo: equipamentos sociais 

importantes como creche, posto de saúde, escola, lazer: quadras de esportes, 

praças públicas, sistemas de transportes  etc. Toda a produção com os Mapas 

Participativos será apresentada ao grupo na proposta de um seminário com o tema: 

Democracia, Participação e Inclusão Social. 

Recurso: Mapas e plantas da cidade e bairros, papel cartaz.  

Avaliação: A participação integral do grupo na produção das atividades 

Tempo: 09h/aulas 

 

 

 

4 CONTEÚDOS DE ESTUDO 

 

 

- O professor e o processo de Construção do Conhecimento Geográfico: 

Ação docente e conhecimento Geográfico: 

 

- ‘Essências’ de Análises Geográficas: O lugar  

 

-‘Essências’ de Análises Geográficas: A paisagem 

 

-‘Essências’ de Análises Geográficas: O território 

 

- O Espaço Geográfico: A cidade suas Percepções e Significados 

 

5 ORIENTAÇÃO /RECOMENDAÇÕES 

 

Colegas professores, se por acaso alguém escolher trabalhar com uma das 

atividades aqui propostas, especialmente com: Grupos Focais, Mapas Conceituais e 

Mapas Participativos, é importante que se faça uma leitura mais detalhada para 

compreender melhor a fundamentação teórica de cada proposta e sua base 

conceitual. Com o Grupo Focal não poderá haver nenhuma intervenção do 

professor, para as respostas dadas durante os depoimentos não podem ser 

induzidas ou corrigidas, todos os alunos devem participar, dar o seu depoimento 



sobre o tema proposto. Os Mapas Conceituais são atividades que exercitam a 

Aprendizagem Significativa nos alunos, aquele conhecimento acumulado,  prévio e 

anterior a escola e a sala de aula que os alunos trazem de sua vivência e 

experiência no mundo, que ajuda a estabelecer as relações favorecendo a 

construção do conhecimento, é um recurso metodológico importante para ser usado 

na sala de aula e nas aulas de Geografia. Os Mapas Participativos são instrumentos 

importantes que favorecem a participação social dos alunos na gestão e 

planejamento do espaço vivido, possibilitando uma participação mais efetiva e critica 

na formação para a cidadania. 

 

6 PROPOSTA DE AVALIAÇÃO (DA PDP) 
 

 No processo educativo, a avaliação deve se fazer presente, tanto como meio 

de diagnóstico do processo ensino-aprendizagem quanto como instrumento de 

investigação da prática pedagógica. Assim a avaliação assume uma dimensão 

formadora, uma vez que, o fim desse processo é a aprendizagem ou a 

VERIFICAÇÃO dela, mas também permitir que haja uma reflexão sobre a ação da 

prática pedagógica. Para cumprir essa função, a avaliação deve possibilitar o 

trabalho com o novo numa dimensão criadora e criativa que envolva o ensino e a 

APRENDIZAGEM. Desta forma, se estabelecerá o verdadeiro sentido da avaliação: 

Acompanhar o desempenho no presente, orientar as possibilidades de desempenho 

no futuro e mudar as práticas insuficientes, apontando novos caminhos para superar 

problemas e fazer emergir novas práticas (LIMA, 2002).  
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