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Título: Os desafios em ensinar Geografia: uso de diferentes metodologias e 
recursos didáticos no processo de ensino e aprendizagem 

Autor: Clavir Manoel de França 

Disciplina/Área: Geografia 

Escola de Implementação do  
Projeto e sua localização 

 Colégio Estadual Neusa Domit - São Braz - 
Distrito de São Cristóvão 

Município da escola:  União da Vitória 

Núcleo Regional de 
Educação: 

União da Vitória 

Professor Orientador: Diane Daniela Gemelli 

Instituição de Ensino 
Superior: 

FAFI – UNESPAR 

Resumo: 
 

O presente trabalho, pretende mostrar a importância 
de se repensar a práxis do professor, e encontrar 
soluções educacionais, estas devem ser viáveis a 
realidade da escola, e ter por objetivo melhorar a 
qualidade do processo de ensino e aprendizagem. 
O público para a intervenção pedagógica na escola 
será o 6º ano do ensino fundamental. Para 
desenvolvermos a pesquisa e aprofundamento 
teórico, além da intervenção na série indicada, 
formulamos o seguinte título: Os desafios em 
ensinar Geografia: uso de diferentes metodologias e 
recursos didáticos no processo de ensino e 
aprendizagem. Este estudo justifica-se pela 
necessidade de utilizarmos várias metodologias e 
recursos didáticos para tornar as aulas de geografia 
mais significativas, despertem a criticidade e a 
reflexão. Para tornar as atividades mais alegres e 
divertidas, reforçando o ato de aprender, e saindo 
do padrão tradicional utilizaremos o lúdico, com 
jogos, brincadeiras de caráter educativo, charges, 
cartum  na construção do conhecimento. A questão 
problematizadora que norteará o trabalho refere-se: 
Como tornar as aulas de Geografia mais dinâmicas 
e atrativas para os alunos do 6º ano do ensino 
fundamental? 

Palavras-chave: 
 

Metodologia; Recursos Didáticos; Lúdico; 
Aprendizagem 

Formato do Material Didático: Unidade Temática 

Público: 
 

 6º ano do ensino fundamental 
 
 

 

 



 
2.  Apresentação 

  A finalidade desta produção didático-pedagógica destina-se a tornar possível  

a  utilização de metodologias significativas e dinâmicas, que tornem as aulas mais 

prazerosas, despertem a criatividade, a criticidade e a reflexão. 

O professor sendo mediador do processo de ensino e aprendizagem precisa 

encontrar formas variadas de trabalhar.  Uma maneira interessante está em 

trabalhar os conteúdos de forma a despertar a criatividade e a criticidade dos alunos 

através do uso de metodologias e recursos metodológicos que não se enquadrem 

no padrão tradicional. Assim , o aluno interage, participa e as aulas tornam-se por 

consequência: alegres, divertidas auxiliando na aprendizagem. 

Com o lúdico é possível montar atividades que vão além de simples brincar.  A 

criança adquire conhecimentos, consegue desenvolver o pensamento, analisa 

situações em que está envolvida, desenvolve o cognitivo, fortalecendo sua 

observação, percepção, descrição, memorização, capacidade de questionar, analisar 

criticamente a realidade, formular hipóteses, a criatividade, entre outras. 

Quanto os objetivos desta produção destacamos: 

 Analisar as contribuições de metodologias diversificadas através do 

desenvolvimento de recursos didáticos variados que auxiliem no processo de ensino 

e aprendizagem, identificando a importância de metodologias lúdicas que possam 

tornar as aulas mais significativas e reflexivas. 

Como tornar as aulas de Geografia mais atrativas e significativas para os 

alunos do 6º ano do ensino fundamental ? 

Os envolvidos no projeto de intervenção serão os alunos do 6º ano do ensino 

fundamental, estes educandos estarão em fase de transição do ensino de séries 

iniciais para o ensino fundamental estadual. O porquê da escolha do 6º ano do 

ensino fundamental, deu-se em virtude do gosto de trabalhar com crianças 

pequenas que tem ainda muita inocência e tem uma enorme curiosidade e vontade 

de aprender. 

 

 



3. Fundamentação teórica                                            

 No século XIX, o ensino de geografia surge no Brasil, e é muito influenciado 

pela escola francesa de geografia. Esta geografia, tradicional ou também chamada 

de clássica, enfatizou a observação e a descrição como método de estudo. 

 Este tradicionalismo esteve por muito tempo presente no ensino de geografia, 

até que, a produção científica no mundo e no Brasil,  passou a ser questionada  nos 

anos 50, buscando novos paradigmas e teorizações.   

 A geografia estava em um período de crise, fase de transição do 

tradicionalismo a novos questionamentos e novos ideais que visavam a reflexão. 

Sobre este momento Manuel Correia de Andrade refere-se da seguinte forma: 

Desde a década de 60 que grupos de geógrafos passaram a contestar os 
paradigmas, os métodos e as reflexões feitas no campo da Geografia em 
face da dissociação que admitiam existir entre o discurso dos geógrafos e 
as relações entre a sociedade e a natureza que observavam. Aqueles 
princípios e normas desenvolvidos pela Geografia clássica, defendendo 
uma hipotética neutralidade do conhecimento científico, estabelecendo 
limites rígidos para o desenvolvimento da reflexão geográfica, indo os mais 
exaltados a quererem estabelecer uma “geograficidade”, e aquele 
afastamento das preocupações teóricas foram postas em choque por 
geógrafos que defendiam um maior comprometimento social da Geografia e 
procuravam princípios gerais que norteassem a reflexão e a pesquisa 
geográfica. Procurava-se, então, não só novos rumos que direcionassem as 
pesquisas como novos caminhos metodológicos para atingir os fins 
desejados. (ANDRADE,1998,p.7). 
 

  Nos anos 70, Yves Lacoste colocou os geógrafos do mundo em polvorosa 

quando afirmou que A Geografia – isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra, 

mostrando a diferença da geografia escolar ou acadêmica e a utilizada pelo Estado 

ou grandes corporações internacionais que se apoderam dos conhecimentos da 

geografia para planejar suas ações de modo a satisfazer seus interesses. Assim, a 

geografia torna-se uma ferramenta extremamente útil ao controle do espaço. Por 

outro lado Ruy Moreira escreve sobre a geografia acadêmica da seguinte maneira: 

Desde que ganhou seu status acadêmico e deixou de ser um saber 
produzido e manejado por estrategistas, oficiais ou a serviço do Estado, da 
história dos homens, porque é isto  o que a geografia faz, isto é, desde que 
passou a ser  objeto de especialista e especialidade das universidades, a 
geografia passou a ter um ar de neutralidade. ( MOREIRA,1998,p.41,42). 
 

 Ainda, conforme escreve Moreira, existe uma geografia universitária formando 

um saber neutro, e portanto, sendo ensinado e produzido por homens neutros. 

Assim, a geografia do professor não pode ser uma aparência, mostrando relações 

entre as coisas ou entre sistemas de coisas, e servindo como discurso ideológico na 

manutenção do status quo. 



 Para Freitas ( 2011), a respeito do status quo, ou seja na manutenção e 

consolidação do modelo vigente, as elites se organizam e distribuem o poder 

institucional de forma a atender seus interesses. 

 Sobre a neutralidade ainda, Freitas (2011) cita o grande educador brasileiro 

Paulo Freire. 

Para ele não havia educação neutra, pois este é um ato político que visa à 
superação da consciência ingênua, substituindo-a pela consciência crítica, 
reforçando a ideia de que as pessoas são responsáveis pela construção e 
reconstrução da realidade em que estão inseridas. (FREITAS, 2011, p.13). 
 

 Quanto ao modo de ensinar geografia, na questão do tradicionalismo, este 

perdurou  até os anos 80, pouco a pouco a linha crítica adentra nas escolas, via 

novos materiais produzidos pela universidade, pois estes já vinham sendo discutidos 

e escritos sobre esta  nova corrente do pensamento geográfico.   

 Estas discussões a respeito do pensamento geográfico, deixaram novas 

interpretações ao quadro conceitual  de referência,  em seu objeto de estudo, houve 

uma maior valorização dos processos sociais, políticos e econômicos, e o método 

utilizado o dialético. 

Ao tomar a dialética como método, propôs-se analisar o espaço geográfico 
a partir de algumas categorias, tais como totalidade, contradição, aparência 
/essência e historicidade. Segundo esse método, nenhum fenômeno pode 
ser entendido isoladamente, só é possível conhecer o particular quando 
situado na totalidade. (PARANÁ, 2008,p.46.). 
 

 Portanto, a  geografia crítica deve assumir um maior envolvimento político e 

social, pois é  grande sua importância no que se refere a atuação no sentido de 

conscientizar, do que ela se reveste de poder, seja reflexivo, crítico ou ainda 

precisando agir, denunciar, questionar, superar as modificações que modernizam 

mas não transformam, mudar para que a geografia fale de homens concretos, seus 

problemas, a luta de classes e se torne uma ferramenta de transformação social. 

 Como observado, o termo crise aparece na leitura, este por sua vez, não é 

apenas no sentido econômico, mas social, pois os valores sociais estão sendo 

negligenciados, tanto na escola como na sociedade. Portanto, a escola é reflexo 

desta sociedade, que necessita de ajuda, muita reflexão, e atitude, tornando-a 

menos injusta. 

 Assim,  é muito oportuna  a colocação de Dohme ( 2003)  quando se refere a 

escola. “A escola deve proporcionar um ambiente salutar e oferecer estes espaços 

para discussão e uma conduta de exemplos capaz de frutificar atitudes verdadeiras, 

conscientes, onde prevalece o respeito e o amor.”( p.133). 



 Outro problema a ser posto em discussão, refere-se a formação inicial do 

professor, pois deixa muito a desejar no que se refere a um maior aprofundamento 

teórico. O professor deve procurar ter uma boa formação científica, e após quando 

exercendo sua função sempre deve estar aberto ao aprender constante, sua prática 

reflexiva é muito importante. Portanto, a formação contínua deve ser o norteador da 

práxis do professor. 

 A Secretária de Estado da Educação do Paraná em 2008, através de sua 

representante Yvelise Freitas de Sousa Arco-Verde, naquela oportunidade escreveu 

nas DCEs (Diretrizes Curriculares Estaduais 2008) o seguinte: 

Uma formação continuada focada nos aspectos fundamentais do trabalho 
educativo, pretendemos recuperar a função da escola pública paranaense 
que é ensinar, dar acesso ao conhecimento, para todos, especialmente os 
alunos das classes menos favorecidas, possam ter um projeto de futuro que 
vislumbre trabalho, cidadania e uma vida digna. (PARANÁ, 2008). 
 

 Ainda sobre a questão da formação do professor, muitos de nós são frutos da 

escola do século XIX, atuando da mesma forma do século XX e tendo alunos do 

século XXI. Eis que surge um problema, o ensino em sala de aula. Muitas vezes 

vemos alunos desmotivados, desinteressados, apáticos. E o que fazer? 

 A educação de qualidade exige esforços, de todos os envolvidos. Qualificar é 

investir nos profissionais da educação, bons salários, condições de trabalho dignas, 

investimento do Estado no setor da educação, políticas educacionais consistentes, e 

formação continuada por excelência. 

 Assim, o Estado com suas obrigações, a escola, e os profissionais da 

educação, o ensino de geografia que é nosso foco de reflexão, todos temos grande 

compromisso social. 

 A respeito do ensino de geografia, há o que fazer frente aos problemas 

existentes na aprendizagem, devemos  transformar as atitudes, como desinteresse, 

desmotivação, apatia são sinais de que algo precisa ser feito. O uso de 

metodologias e recursos didáticos variados, além de trabalhar com o lúdico, colocar 

o aluno com sujeito que tem muito a acrescentar no processo de aprendizagem, 

valorizando sua história de vida, os conhecimentos adquiridos, tanto na escola, 

como fora da sala de aula, pois existe muita informação fora da sala de aula, a 

escola deve dar significado a estas informações, e transformar em conhecimentos. 

 

 



4. Material Didático – Unidade Didática com Encaminhamentos  Metodológicos  

4.1 Atividade 01 – 01 aula                

Quem é nosso aluno? 
 

Fonte: Disponível em:  

http://anacarolinafrank.blogspot.com.br/2012/01/blog-post_29.html 
acesso em: 25 nov. de 2014 

   
 Objetivos 
 
 * Conhecer os alunos da turma; 

 * Mostrar que há interesse da escola no aluno.  

            Quando iniciar o ano letivo de 2015, e entrarmos em contato com os alunos 

do 6º ano do ensino fundamental, utilizaremos como ponto de partida para 

construção de toda a metodologia a ser aplicada na referida turma o conhecimento 

de mundo que o aluno possui, e também sua história de vida. Neste momento 

incluiremos no desenvolvimento do trabalho pedagógico  algumas questões a 

respeito da vida dos alunos. A estes quetionamentos recorreremos a professora 

Rosângela Doin de Almeida (1991).  

    - quem são os alunos; 

             - onde moram os alunos; 

             - como é sua vida escolar; 

             - quais são seus anseios e dificuldades; 

             - como é sua vida familiar; 



             - qual sua condição de vida.  

      Para essa atividade desenvolveremos uma dinâmica, esta consiste em 

responder as questões acima, e colocar as respostas em um envelope, este será 

colocado em uma caixa, esta por sua vez representa a escola. Nesta caixa estará 

escrito: Escola para a vida. Na sequência  o professor irá ler as respostas, desta 

maneira, haverá um processo de socialização, e poderemos saber a resposta de 

quem é nosso aluno. 

4.2 Atividade  02- 02 aulas  

                                   CONCEITOS BÁSICOS DA GEOGRAFIA 

             OBJETIVOS  

 *  Compreender quais são os conceitos básicos da Geografia; 

              *  Desenvolver a ludicidade na atividade proposta; 

 *  Desenvolver a cooperação entre os componentes da equipe.   

 A construção dos conceitos básicos da geografia se dará com os conceitos de 

paisagem, lugar, região, território, natureza e sociedade que serão apresentados 

numa perspectiva crítica ou seja, trabalhados com a dialética, prática- teoria- prática, 

neste sentido que o trabalho docente deve focar. . 

          Com o conteúdo básico: Formação e transformação das paisagens naturais e 

culturais - desenvolveremos as estratégias de trabalhar o tema. As estratégias 

consistem em primeiramente perceber o que os alunos sabem a respeito de:  

- o que é paisagem? 

- o que é lugar? 

- o que é região? 

- o que é território? 

- o que é natureza? 

- o que é sociedade? 

 

         Inicialmente para esta atividade faremos uma brincadeira de caráter educativo, 

esta será realizada através dos seguintes passos: 

  * Confeccionaremos um globo terrestre; 

          * Confeccionaremos bolinhas de argila, estas serão pintadas; 

          * Nas bolinhas de argila serão escritas as seguintes palavras: lugar, paisagem, 



região, território, natureza e sociedade. 

  * Dividiremos os alunos em seis equipes, que responderão  uma questão em 

um pequeno pedaço de papel. 

  O desenvolvimento desta atividade, dar-se-á  primeiramente com um 

questionamento. Quando vocês  observavam o globo terrestre, conseguem pensar 

em uma disciplina escolar? Qual? Por quê?  As respostas das equipes serão escritas 

no quadro. A atividade será desenvolvida com uma surpresa, pois as bolinhas de 

argila serão retiradas de dentro do globo terrestre. Cada equipe tentará formar as 

seis palavras em menor tempo possível.  

Importante - além de fixar os conceitos básicos da Geografia, esta atividade 

possibilita um excelente processo de socialização, fortalecimento do espírito de 

equipe,  além do aspecto lúdico da atividade. Outro ponto a considerar refere-se ao 

uso do globo terrestre, mesmo representando o símbolo da geografia tradicional não 

podemos deixar de utilizar alguns recursos e jogar tudo fora. 

            Posteriormente faremos o desenvolvimento do trabalho, que será realizado 

com a sistematização das ideias apresentadas pelos alunos. Em seguida farão um 

desenho sobre a paisagem, explicando a estes que paisagem não é só uma bela 

imagem e sim tudo aquilo que nossa visão alcança, destes elementos criados pela 

natureza e os criados pelo homem. Utilizaremos imagens selecionadas em revistas e 

jonais mostrando várias paisagens, observaremos, analisaremos, interpretaremos os 

aspectos existentes nas mesmas.  

 Quanto ao desenvolvimento da atividade, faremos a explicação de forma 

expositiva, em seguida trabalharemos de forma que cada aluno se sinta valorizado, 

pois o estudo irá iniciar-se com o tema: O seu lugar e os outros lugares.    

 

4.3 Atividade 03 – 02 aulas 
 
                                              O seu lugar e outros lugares 
 
              Objetivos 
 
 * Reconhecer o lugar como um dos conceitos básicos da Geografia; 

 * Compreender que existem outros lugares e estes se relacionam com a vida 

das pessoas. 

 

  



 
 Inicialmente devemos entender a espacialização dos fatos, seus processos e 

relacionar ao estudo  a análise geográfica da realidade, assim, algumas questões 

podem orientar o pensamento geográfico e o trabalho do professor, tais como: 

1- Como é o lugar onde você mora? 

2- Por que este lugar é assim? 

3- Por que as coisas estão dispostas desta maneira no espaço geográfico? 

4- Ele está localizado, na área rural ou na área urbana de seu município? 

5- Qual é o endereço de sua casa? 

6- Em que cidade você mora? 

7 -Em que unidade da federação sua cidade está localizada? 

8 -Quais são os estados vizinhos ao seu? 

9 -Qual é a capital da unidade federativa em que você mora? 

10- Represente com um desenho o seu lugar de vivência.Como sugestão seria 
interessante usar como recurso o uso de mapas mentais.   

        Importante: a atividade anterior, a primeira vista pressupõe o modelo tradicional 

da Geografia clássica, porém se trabalhada de forma  crítica justifica-se sua 

utilização. 

        Como fonte de orientação podemos citar as DCES do Estado do Paraná. 

Tais perguntas, orientadoras de reflexão sobre o espaço e o ensino da 
Geografia, embora considerem com pressupostos alguns dos princípios da 
Geografia clássica, superam-nos em complexidade e diferenciam-se em 
método. Para respondê-las, conforme a concepção de espaço geográfico 
[...] é necessário compreender a intencionalidade dos sujeitos (ações) que 
levou às escolhas das localizações; os  determinantes históricos, políticos, 
sociais, culturais e econômicos de tais ações; as relações que tais 
ordenamentos espaciais pressupõe nas diferentes escalas geográficas e as 
contradições socioespaciais que o resultado desses ordenamentos produz. 
Para essa interpretação, tomam-se os conceitos geográficos e o objeto da 
Geografia sob o método dialético. ( PARANÁ, p.52). 

 
4.4 Atividade  04 – 02 aulas 
 
                                          O uso pedagógico da música 
 
 Objetivos 
 
 * Reconhecer a importância da música como recurso didático nas aulas de 

Geografia; 



 * Interpretar a letra da música e dar significado ao trabalho com a Geografia. 

 Importante: O desenvolvimento da atividade, permite um encaminhamento 

onde o professor, pode explorar questões referentes ao universo da geografia com o 

imaginário dos alunos. 

 Sobre o uso da música como recurso pedagógico no auxílio na aprendizagem 

Martins Ferreira, cita sua vantangem da seguinte forma: 

A principal vantagem que obtemos ao utilizar a música para nos auxiliar no 
ensino de uma determinada disciplina é a abertura, poderíamos dizer assim, 
de um segundo caminho comunicativo que o não verbal – mais comumente 
utilizado. Com a música, é possível ainda despertar e desenvolver nos 
alunos sensibilidades mais aguçadas na observação de questões próprias à 
disciplina alvo. ( FERREIRA, p.13. 2005).                                                    
 

           Trabalharemos o conceito de lugar, com a canção Aquarela de Toquinho.  

Letra da música aquarela   

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo 

E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo 

Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva 

E se faço chover, com dois riscos tenho um guarda-chuva ... 

Fonte:   www.letras.com.br/#!toquinho/aquarela. Acesso em : 09 de out. de 2014 

 

Responda as seguintes questões: 

1- Quais palavras você acredita que se relacionam com o estudo da geografia? 

2- Você gosta das aulas de Geografia? Por quê? 

3- Você consegue identificar a Geografia fora de espaço escolar? 

(     ) sim                                        (     ) não 

4- Se a resposta for sim, indique onde. 

5- O que é geografia? 

6- Para que aprender sobre geografia, ela tem utilidade de fato para a sociedade? 

7-Qual será o objeto de estudo da geografia? 

8- Tem um lugar na canção aquarela, onde fala de uma viagem, para onde é esta 

viagem? 

9- Você sabe dizer o que é lugar? 

          Importante - Esclarecer aos alunos que a Geografia é feita no dia a dia, seja 



no salário pago pelo empresário a seu empregado, com este dinheiro o empregado  

compra alimentos para sustentar sua família,  muitas vezes este salário é 

insuficiente, por outro lado o empresário não tem a intenção de pagar um salário 

digno, isto mostra a luta de classes, o poder,  e que são muitas as forma de mostrar 

a presença da geografia, o interessante é citar as relações que marcam a vida dos 

alunos e sua família. 

4.5 Atividade 05 – 02 aulas 

                                          O uso pedagógico da música  
            Objetivos 
 
   * Reconhecer a importância da música como recurso didátioco nas aulas de 

Geografia; 

   * Reconhecer a natureza como um dos conceitos básicos da Geografia; 

   * Trabalhar com os métodos de investigação da Geografia. 

 Podemos utilizar para trabalhar o tema paisagem os métodos de investigação 

em Geografia.            

 observação; 

 localização; 

 descrição; 

 interpretação. 

         Importante- atividade com música  

          A música não substitui a problematização, pois esta é a razão essencial, 

devemos fazer a reflexão, a sistematização da ideias apresentadas.  

         Para responder as questões que seguem analise a letra da música e a imagem 

MÚSICA – PLANETA AZUL de Chitãozinho e Xororó 
 

A vida e a natureza sempre à mercê da poluição 

Se invertem as estações do ano 

Faz calor no inverno e frio no verão 

Os peixes morrendo nos rios … 

Fonte:  www.letras.com.br/chitaozinho-xororo/planeta-azul – acesso em : 05 de out. de 2014 

          

 

 

 



    
                    Rio Citarum – Indonésia 
                      Fonte: http://www.acquasul.com/citarum7.jpg – aceso em: 05 de out. de 2014 
 

1- De que forma o ser humano está alterando negativamente as paisagens? 

2- O que você observa nesta paisagem? 

3- O que existe nesta paisagem que você não consegue observar? 

4- Onde se localiza esta paisagem? 

5- Descreva esta paisagem? 

6- Faça uma interpretação desta paisagem. 

 

4.6 Atividade 06- 02 aulas 

 
                    O uso do imagens como recurso pedagógico  
  
                 Objetivos 

                  *  Refletir sobre a imagem e relacionar com dois dos conceitos básicos da 

geografia, natureza e sociedade; 

                  * Identificar as razões que levam a situação mostrada na imagem.       

           Importante: Existem vários recursos didáticos que podem ser usados em sala 

de aula, a imagem por si só atrás um atrativo, a curiosidade, a investigação, o que 

aquela imagem quer dizer, qual foi sua intenção.  A imagem chega antes da palavra, 

quem nunca ouviu alguém dizer a seguinte  expressão: “uma  imagem vale mais do 

que mil palavras”. Com o uso da imagem podemos proporcionar um aprendizado 



significativo objetivando a reflexão e a criticidade. 

 Atividade interpretativa. 

1- Observe a imagem, qual é a crítica feita a sociedade em que vivemos? 

2- Você consegue identificar outro conceito básico da Geografia nesta imagem? 

3- Qual conceito ou conceitos? 

4- Por que você citou este conceito? 

5- Você concorda que para nós vivamos é preciso sujar a água, poluir o ar, consumir 

os recursos naturais quase a exaustão? Justifique sua resposta. 

6- Comente sobre o que o filhote de passarinho falou para sua “ mãe “. 

7- Faça um desenho que tenha a intenção de provocar a reflexão, também coloque 

neste desenho frases com diálogo entre os personagens.  

8-  Peça para os alunos procurarem algumas imagens, ou mesmo fotos mostrando a 

relação sociedade- natureza. 

 

                      Fonte: http://dilemaurbanoambiental.files.wordpress.com/2009/12/charge10ok.jpg                                                                         
                      acesso em : 06 de out. de 2014 

 
4.7 Atividade 07- 02 aulas   
 
                                O uso de cartum como recurso pedagógico 
 
               Objetivos 
 



                *   Identificar qual conceito básico da Geografia está sendo retratado; 

                *  Compreender o conceito de sociedade. 

 Importante:  O uso do cartum como recurso pedagógico permite a reflexão e o 

pensamento crítico além de ser algo que traz a expressão artística. Sobre esse 

recurso didático ainda destacamos a percepção do mundo pela pessoa, quem teve a 

intenção de produzir tal imagem e como e visto pelos outros construindo os sistemas 

de compreensão e decodificando maneira de contextualizar com sua realidade, ou 

seja seu espaço vivido. 

 Atividade interpretativa. 

1- Observe a imagem, você consegue identificar qual a crítica feita por este cartum? 

2- Qual conceito básico da Geografia esta sendo mostrado neste cartum? 

3- Você sabe o que são alimentos transgênicos? Justifique. 

4- Observando esta imagem, você pensa de como o mundo em que   vivemos 

poderia ser  melhor? Dê sua sugestão. 

5- Faça um cartum mostrando uma situação que mostra alguns aspectos de nossa 

sociedade. 

                         Fonte: Disponível em: 
http://4.bp.blogspot.com/_gncWdizGDoI/SnTPK2qq4I/AAAAAAAABk4/FQyIaVf4lpA/s1600/tr
ansgenicos.jpg. acesso em : 09 de nov. de  2014 

 

                                                                                                                                                          
4.8 Atividade 08 - 02 aulas 

                                      Conhecendo os recursos naturais                

                Objetivos                                                     



 * Compreender a origem dos recursos que o homem utiliza; 

                * Compreender a noção do conceito de paisagem cultural. 

                * Compreender o conteúdo básico -  A formação, localização, exploração e 

utilização dos recursos naturais 

           Com este conteúdo pode-se trabalhar a estrutura interna da terra, e  o relevo 

e seus agentes, onde se localizam, como são explorados e utilizados pelo ser 

humano.  

          Questionamento aos alunos. 

 Em sua casa, existem vários objetos, destes escolha alguns que são feitos de 

madeira, outros de ferro, areia, argila . 

  

Agora responda. 

1- Para que estes materiais existissem e fossem uteis para o ser humano a 

paisagem foi transformada? 

2-  De que forma? 

3- Represente a paisagem com um desenho, mostrando o antes e o depois da 

retirada de um recurso  da natureza. 

 

Importante :  Esta é uma atividade reflexiva. O que se espera da formação do 

aluno. 

... A formação de um aluno consciente das relações socioespaciais de seu 
tempo, o ensino de Geografia deve assumir o quadro conceitual das 
abordagens críticas dessa disciplina, que propõem a análise dos conflitos e 
contradições sociais, econômicas, culturais e políticas, constitutivas de um 
determinado espaço. (PARANÁ, p. 53) 
 

      Como sugestão, seria oportuno trabalhar com  uso de um recurso didático-

pedagógico muito interessante, a confecção de maquete, representando uma 

paisagem . 

      Em uma maquete, pode-se relacionar elementos existente nesta  representação 

com elementos da realidade dos alunos. Exemplificando, confeccionar  maquete 

mostrando os aspectos naturais, ou ainda mostrando as alterações feitas pelo 

homem neste espaço, as formas do relevo, e muito outras.              



4.9 Atividade – 09 – 02 aulas  
 
                   Orientação e localização espacial 
 
 Objetivos 
 
         *  Identificar os conceitos  de orientação e localização; 

         * Compreender de que forma formamos os pontos cardeais e colaterais. 

         * Compreender as noções de cima, embaixo, esquerda, direita, entre outras e 

relacionar com a orientação e localização espacial;         

 No 6º ano do ensino fundamental, os alunos  irão aprofundar os 

conhecimentos adquiridos no ensino de séries iniciais. Muitos destes referem-se a 

conhecimentos da Geografia, exemplificando,  orientação e localização espacial. As 

diretrizes apontam que espera-se que o aluno localize-se e oriente-se no espaço 

através da leitura cartográfica. 

 A localização no espaço de pessoas e objetos são habilidades de certa 

complexidade e são desenvolvidas em alguns anos, porém muitas vezes ocorre que 

muitos adultos tenham dificuldades em se localizar e confundem até mesmo com 

noções de lateralidade. Assim, é de fundamental importância que esses 

conhecimentos sejam desenvolvidos de forma permanente ao longo da vida escolar 

dos alunos. 

 Para Lesann (2009) “A construção do conceito de localização inicia-se pelo 

aprendizado das noções topológicas (dentro, fora, ao lado, em frente de, no meio, 

em volta de, em frente de, atrás, cima, embaixo, perto, longe”. (p. 49) 

 A noção de lateralidade precisa iniciar cedo, assim desta forma facilitará a 

compreensão e consequentemente a habilidade de se localizar com  exatidão. Para 

iniciar esse processo de construção do conhecimento sobre localização, recomenda-

se trabalhar a partir da observação que a criança tem de seu corpo em relação a 

localização. 

 Em seu trabalho, Do Desenho ao Mapa de Rosângela Doin de Almeida, onde 

a atividade de localização inicia-se com o reconhecimento da noção de lateralidade 

onde a criança explora seu próprio corpo e identificando posições do tipo frente- 

trás, direita-esquerda, acima- embaixo. 

                                                                                



                                                               

                                                                                                                                                                               
Fonte:http://www.sol.eti.br/desenhos/recortar_montar/mini_figura_para_recortar_montar_37.
gif acesso em: 03 de nov. de 2014. 

                                                        
 Para iniciar explicaremos noções sobre orientação e localização, 

posteriormente confeccionaremos a rosa – dos – ventos, reproduziremos atividades 

sobre orientação, exemplo abaixo: 

  

 

 



Fonte: Disponível em : 

https://www.dropbox.com/s/anpzjftkxbktp79/rosa%20dos%20ventos%20atividade.j
pg?dl=0 

  

3) Desenhe outros bonecos e acrescente outras direções. 

Para aperfeiçoar seus conhecimentos responda as seguintes questões: 

4)  Observe a rosa dos ventos e imagine que cada linha reta é um caminho que liga 

dois pontos. Você deverá indicar a direção de destino dos pontos a seguir: Antes 

observe o exemplo da questão a), posteriormente faça o restante. 

a) norte------------- (       sul     ) 

b) oeste--------------(                  ) 

c) nordeste----------(                  ) 

https://www.dropbox.com/s/anpzjftkxbktp79/rosa%20dos%20ventos%20atividade.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/anpzjftkxbktp79/rosa%20dos%20ventos%20atividade.jpg?dl=0


d) sudeste-----------(                  ) 

e) oés-noroeste----(                  ) 

 f) su-sudeste-------(                  )  

 
 5. O Atividade 10 - 02 aulas 
 
     Brincando de jogar futebol com os pontos cardeais e colaterais 
 
   Objetivos 
 
            * Utilizar o jogo com ferramenta lúdica para proporcionar compreensão do 

conteúdo; 

           * Compreender como orientar-se.  

 Importante : Nesta atividade e na seguinte, os alunos se imaginarão jogando 

tanto uma partida de futebol e uma partida de voleibol. Na atividade sobre as 

coordenadas geográficas, os alunos irão jogar de fato. 

Sobre o jogo, podemos fazer algumas considerações que demonstram sua utilidade 

prática. Com o jogo temos ferramenta capaz de proporcionar um estimulo que pode 

ajudar a compreensão do conteúdo. 

 Sobre o uso de jogos como recurso pedagógico no auxílio da aprendizagem 

Verri e Endlich, citam sua vantagem da seguinte forma:   

Por meio do jogo, liberam-se tensões, desenvolvem-se habilidades, 
criatividade, espontaneidade, o indivíduo acaba jogando não como uma 
obrigação, mas como algo livre. Surge, pois, o prazer. Empregando o jogo 
ao conteúdo adequado, os alunos poderão trabalhar em situações 
altamente motivadoras, principalmente quando aplicado a conteúdos de 
difícil assimilação. ( VERRI e ENDLICH, 2009, p.67)      
  

 Em uma folha A4 desenhar um campo de futebol, desenhar os jogadores e 

completar os espaços abaixo com os pontos cardeais e colaterais. 

 
 
 
 
 
                                                                     



 
    

 
Fonte do campo de futebol e execícios ( RUA, p.23) 

 
1- Quando Tiago jogar a bola para o Alan, que direção a bola tomará? 

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



 

2- Quando  Alan jogar a bola para o André, que direção a bola tomará? 

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

3- Se a bola for jogada de Fábio- Danilo- André, primeiramente a bola sai a ------------

-------- , depois na direção  -----------------------e por fim na direção------------ 

4- Quando Fernando passar a bola para Gílson em que direção a bola chegará? 

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

5- O artilheiro do time é Leandro, que fez um belo gol no Fábio, em que direção ele 

chutou a bola?  --------------------------- --- 

 

5.1 Atividade  11 – 02 aulas 

                 

Jogando voleibol com os pontos de orientação 

 

 Objetivos 

              *Utilizar o jogo com ferramenta lúdica para proporcionar compreensão do 

conteúdo; 

              * Compreender  como orientar-se. 

Em uma folha de papel A4 desenhar uma quadra de voleibol e os jogadores, em 

seguida  e completar os espaços em branco conforme pede a atividade. 

 
 



 
Fonte dos exercícios : o autor  
Fonte da imagem: http://de.hellokids.com/c_21898/ausmalbilder/sport-zum-
ausmalen/volleyball-zum-ausmalen/volleyball-platz-zum-ausmalen                                                                                                                       
acesso: 13 de out. de 2014. 

  
Observação: utilize a mesma rosa dos ventos da atividade anterior. 

  

O professor que irá desenvolver esta atividade pode adaptar a sua realidade. 

1- Marcos esta com a bola em sua mão, pretende sacar do outro lado da quadra na 

direção do adversário com a camisa número 9. Qual é a direção de destino da 

jogada?                                                                         

2- A bola chegou no jogador com a camisa 9, este levantou a bola no meio da rede e 

foi cortada pelo jogador da camisa 12 em direção ao outro lado da quadra. A bola 

atingiu o chão da quadra em seu lado esquerdo. Qual a direção da jogada? 

 3- A bola esta novamente com Marcos que saca errado, a bola bate no poste do seu 

lado direito. Qual direção da jogada? 

 4- A bola sai do sul da quadra e chega dentro  ao chão  no cantinho direito. Qual a 

direção da jogada? 

 5- A jogada esta na quadra norte, a bola é cortada dentro em direção ao jogador 



com a camisa 8. Qual a direção da jogada? 

 

 

5.2  Atividade      12 - 01 aulas 

 

                                       A importância do ponto de referência 

         Objetivos 

 * Compreender a importância de saber o que é um ponto de referência no 

espaço geográfico; 

 * Perceber a aplicabilidade deste conceito. 

 Muitas vezes, quando desejamos encontrar um determinado lugar ou pessoas 

precisamos pedir informações que são fornecidas, estas por sua vez nos orientam 

com o auxílio de alguns referenciais. Como sugestão, propomos a seguinte 

atividade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 



 
  
Fonte: http://www.ensinar-aprender.com.br/2014/01/atividades-de-geografia-para-o-
terceiro.html – pontos de referência - acesso em :09 de nov. de 2014     
 

  
 



                       

                                                    Noção espacial 

2- Em uma folha A4, desenhe colocando sua casa no centro, após faça os 

elementos circundantes a ela, e indique a localização destes tendo sua casa como 

referência .             

 

5.3 Atividade 13- 01 aula 

                                Orientação pelos astros 

 Objetivos 

 

 * Aprofundar os conhecimentos a respeito dos pontos de orientação; 

                                 

 O ser humano desde os primórdios admirava o céu, tanto o diurno quanto o 

noturno, e percebeu que além da beleza deste céu, poderia usá-lo para orientar-se. 

Assim, para facilitar sua vida e saber retornar de uma caçada, ou outra atividade 

pôs-se a orientar-se pelos astros.  

 Para essa atividade desenharemos um sol em uma folha A4, pediremos para 

os alunos completarem todas as direções desta representação. 

 

 

 

                          
   
  
                                                          

                 
 
 
 
 
 
 



 
Fonte:http://perlbal.hi-pi.com/blog-images/395730/gd/1240181944/Rosa-dos-Ventos-
detalhado.jpg  
 

    Como complemento de atividade sugerimos um experimento interessante, 

construir um relógio de sol para localizar os pontos cardeais. Outro experimento que 

despertaria o interesse dos alunos seria a confecção de uma bússola. Tanto um 

experimento quanto outro se encontram em Atividades para aulas de Geografia de 

Roberto Giansanti. 

 

 

5.4 Atividade 14- 02 aulas 

 

                               Construindo um relógio de sol  

 Objetivos 

 



* Compreender o funcionamento de um relógio de sol; 

* Perceber a utilidade deste instrumento para orientação. 

 

 Primeiramente, vamos escolher um local na escola que seja aberto e nivelado 

onde o sol incide livremente durante o dia. Precisaremos de uma vareta, pode ser 

um cabo de vassoura com um suporte embaixo, um pedaço de barbante com um 

metro, giz branco. O experimento será feito entre ás 10 horas até ás 15 horas. 

Observação importante, o 6º ano tem suas aulas no período vespertino, porém, 

usaremos o contra turno para iniciar essa atividade e concluiremos em hora 

atividade.  O professor que irá desenvolver esta atividade pode adaptar a sua 

realidade. 

 Em um dia ensolarado, ás 10 horas colocaremos a vareta na posição 

vertical, para fazer a circunferência usaremos um barbante com uma das pontas 

ligadas à vareta. A luz do sol projetará a sombra da vareta no chão, nesse momento 

será marcado o ponto A sobre a linha da circunferência. Cerca de 40 ou 50 minutos 

depois, será necessário  repetir o procedimento e marcar o ponto B e, a intervalos 

de 20 a 30 minutos fazendo o mesmo com  os pontos C e D ( ver esquema). Depois 

do meio dia, a ponta da sombra voltará a alcançar a circunferência novamente. 

 Para encontrar os pontos cardeais, de acordo com as instruções do Centro 

de Divulgação Científica e Cultura da Universidade de São Paulo procede-se da 

seguinte forma : 

 . inicialmente deve-se ligar os pontos A  ao D, posteriormente B ao C, 

formando duas retas; 

 . é necessário achar o meio dessas retas e marcar; são os pontos M e N; 

 . Depois deve-se traçar uma reta que ligue o ponto I ao ponto M e outra que 

liga o ponto I ao ponto N; 

 . se essas retas ( IM e IN ) coincidirem  você não cometeu  erros e essa é a 

direção Norte – Sul; 

 . se elas não coincidem faça com que um reta saia do ponto I e passe entre 

as retas IM e IN. Essa nova reta será a direção Norte – Sul; 

 . para finalizar, a reta AD é a direção Leste- Oeste. O leste está do lado em 

que o sol nasce, porém, dificilmente estará onde o Sol nasceu. Para entender 

melhorar visualize todo o esquema. 

 



                                                                     
             

 
 Fonte:   http://www.cdcc.sc.usp.br/cda/ensino-fundamental-astronomia/parte1a.html 

    
5.5 Atividade 15 - 02 aulas 
 
                   A construção de uma bússola 
 

 Objetivos 

 * Comparar a orientação pelos astros e por instrumentos; 

 * Compreender o processo de confecção de uma bússola; 

 * Identificar a aplicabilidade de uma bússola. 

 A bússola é um instrumento que ainda exerce extrema curiosidade, e desperta 

a imaginação, pois, quando pensamos em sua utilidade e aproveitamento em 

relação a localização vem em nossas mentes os navegadores viajando com suas 

naus pelos mares do mundo. A  Invenção  da bússola  mudou os rumos da 

humanidade. A bússola   consiste no princípio de uma haste de metal magnetizada, 

seja naturalmente ou artificialmente que  se orienta segundo o campo magnético da 

Terra. Como sabido, a bússola é uma invenção chinesa, esta consiste em  uma 

agulha imantada  sobre um mostrador que contem a rosa dos ventos.  

 Para a confecção da bússola, dividiremos a turma  em grupos de quatro 

alunos.  

 Materiais necessários: um pote, podemos utilizar  um pote de margarina, 

agulha,  um pedaço fino de cortiça, um imã. 

http://www.cdcc.sc.usp.br/cda/ensino-fundamental-astronomia/parte1a.html


 Instruções para confecção da bússola:   

 primeiramente colocar o pote com  água, numa mesa plana; 

  em seguida fazer a cortiça flutuar na água; 

  friccione a ponta da agulha no lado negativo do imã e a coloque sobre a 

cortiça. 

 Neste momento, observaremos que a agulha toma sempre a mesma posição,  

isto é, a direção norte magnético da Terra. Se friccionarmos a ponta da agulha no 

lado positivo do imã, ela irá apontar para o sul em vez do norte. 

 Atividade prática, exercitando o que aprendemos. 

 Um exercício que envolve os pontos de orientação e a utilização da bússola 

pode  ajudar a reforçar a compreensão destes conhecimentos. Assim, a melhor 

maneira é levar os alunos num local aberto, pode ser no período do início da manhã 

ou no final da tarde onde é possível observar o sol. Os alunos deverão estender 

seus braços direitos em direção onde o sol nasce, a sua esquerda o braço apontará 

para a direção oeste, o poente, a sua frente estará o norte, e atrás o sul. Eles 

poderão conferir as posições dos pontos com a ajuda da bússola. 

Importante: pode haver pequenas variações, pois, a bússola aponta para os polos 

magnéticos da Terra. 

                         

 

 

5.6 Atividade 16- 02 aulas 

 

  

           Brincando de batalha naval e aprendendo as coordenadas geográficas  

  

 Objetivos 

 * Compreender conceitos referentes as coordenadas geográficas; 

 * Identificar a aplicabilidade das coordenadas geográficas;   

 O conteúdo envolvendo as noções sobre as coordenadas geográficas não é 

de fácil compreensão, para os alunos do 6º do ensino fundamental , por isso 

utilizaremos além das explicações convencionais, estratégias mais atrativas e que 

tornem ao mesmo tempo divertidas e que no final da atividade haja compreensão e 

entendimento sobre a atividade realizada.. 



 Uma maneira de fazer os alunos assimilarem o conteúdo seria a utilização de 

um jogo que envolve noções de coordenadas geográficas, assim, este tipo de 

atividade motiva e promove o aprendizado e interação entre os alunos. O jogo em 

questão refere-se- a batalha naval. 

 Importante: Para esta atividade, inicialmente o professor deve proceder de 

maneira que a parte teórica esteja exposta, e consequentemente oferecendo 

condições básicas para que a brincadeira se desenvolva da melhor forma possível. 

 Para que essa brincadeira ocorra, inicialmente dividiremos a turma em duplas, 

cada aluno terá duas folhas quadriculadas uma para marcar a localização dos navios 

e outra para jogar. 

 Primeiramente, confeccionaremos várias folhas quadriculadas de 15 cm por 

15 cm, marcaremos antes do início de cada linha os números de 1 a 15 e no início 

de cada coluna as letras de  A  a  P, em seguida grampearemos as duas folhas 

quadriculadas. Na sequência, pediremos para cada um dos competidores marcarem 

na folha de baixo 5 locais com  x conforme sua preferência, o importante que o outro 

competidor não seja os locais marcados. 

 Para começar o jogo, os dois competidores tiram “par ou impar”, quem ganhar 

inicia dizendo “ atiro em F2, por exemplo. O outro competidor marca na primeira 

folha o “ tiro” com x, e confere na folha de baixo se acertou no “alvo”. Se a resposta 

for negativa, responde “ tiro na água”, caso contrário, responde “fogo”. 

 Ganhará o jogo quem conseguir acertar todos os navios representados pela 

letra x do adversário. 

 Para concluir o professor, explica que as linhas do jogo se assemelham aos 

paralelos e as colunas se assemelham aos meridianos.  

 
 Ex. de atividade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Folha em que o adversário irá “ atirar”. 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A X               

B                

C   X             

D                

E                

F                

G                

H                

I                

J                

L                

M                

N                

O                

P                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Folha para conferir se o adversário acertou algum “ tiro”. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A                

B       X         

C                

D                

E                

F                

G      X          

H                

I                

J                

L                

M                

N                

O                

P                

  
 
5.7 Atividade 17- 02 aulas 
 

Coordenadas geográficas em forma de canção 
  
Objetivos 

 * Desenvolver atividades lúdicas que auxiliem na compreensão do tema 

coordenadas geográficas; 

 * Perceber conceitos ligados ao conteúdo em estudo. 



     Leia a letra da canção, e posteriormente encontre as palavras chave do conteúdo 

coordenadas geográficas. 

 
 
                         Descoordenando as coordenadas 
 
Se você nunca perguntou 
não sabe o porquê? 
presta atenção 
que eu vou te esclarecer 
 
Linhas imaginárias  
circundam o globo inteiro 
e te localizam 
no Brasil ou no estrangeiro 
 
Latitude é horizontal 
longitude é vertical 
 
Em todo lugar 
passa um meridianos 
desde a Conchinchina 
até no Vaticano 
 
Tava na cantina 
comendo um sanduíche 
quando eu descobri  
que o principal é o de Greenwich 
 
 
Música de André Toreli Salatino e 
Bruno Aleixo Ishikawa. 
 
 
 

 
 



 
Fonte: organização do autor 

 
 
5.8 Atividade 18 - 01 aula 
 
 Repente sobre coordenadas geográficas 

 Link deste repente: https://www.youtube.com/watch?v=PZf_FeiPtPs 

 

 Objetivos 

 * Aprofundar os conceitos de coordenadas geográficas. 

 * Utilizar o lúdico como recurso didático para compreender as coordenadas 

geográficas. 

 Para essa atividade utilizaremos um repente que aborda o conteúdo sobre 

coordenadas geográficas, faremos uso das seguintes estratégias para trabalhar o 



referido tema. 

 Primeiramente ouviremos a letra do repente, posteriormente faremos alguns 

questionamentos. 

1- Anote em seu caderno as palavras-chave do conteúdo coordenadas geográficas. 

2-Para que serve as coordenadas geográficas? 

3- O repentista diz para não fazer gracinha, qual é o meridiano mencionado por ele? 

4- A linha do Equador vai de zero a ---------------------- 

5- As linhas do meridiano de Greenwich vão de zero a ------------------------- 

6- Através dos meridianos temos ----------------------------------- 

7- Através dos paralelos temos ------------------------------------- 

8-As coordenadas geográficas são medidas em ------------------------ ,-----------------------

---- e ------------------------------- 

9- A linha do Equador divide a Terra em quais hemisférios? 

10- Leste- Oeste refere-se aos ------------------------- e Norte- Sul refere-se aos-----------

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

Fonte dos exercícios: o autor 
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