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Resumo: 

 

Este projeto tem por finalidade descrever a relação 
existente entre a cidade de Toledo, o Colégio Estadual 

Esperança Favoretto Covatti e o bairro Bressan. Este 
bairro passou por significativas alterações na 
paisagem, a partir da instalação da unidade fabril da 

empresa SADIA. Assim, procurar-se-á por meio das 
tecnologias verificar a paisagem urbano industrial e a 

ocupação do lugar no contexto das mudanças com a 
vinda e instalação da SADIA no ano de 1964. A 
Geografia com seus vários conceitos e ferramentas 

pode auxiliar na compreensão dos diversos fatores 
sociais e econômicos que compõem a complexidade e 

a dimensão no cotidiano, neste caso, do bairro 
Bressan. Os alunos podem compreender as 
modificações na área urbana, como também as 

implicações socioespaciais do processo de 
industrialização e urbanização na cidade de Toledo. 

Neste contexto, a utilização das geotecnologias pode 
ser uma importante ferramenta para o entendimento e 
verificação das transformações na paisagem. 

Pretende-se relacionar os conceitos geográficos e o 
cotidiano dos alunos para que possam produzir novos 

conhecimentos, além de instigá-los a pesquisa, 
observação e análise do meio. A partir do seu cotidiano, 
forcar-se-á no processo de ocupação e formação do 

bairro Bressan, e também na identificação das 
diferenças entre morar próximo a uma área industrial 

urbanizada e de outra sem indústrias. As implicações 
ambientais positivas e negativas da área e 



modernidade oferecida aos moradores com o advento 

da industrialização no bairro, também serão 
considerados.   
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Urbanização. 
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APRESENTAÇÃO 
 

As geotecnologias, constituído por ferramentas e técnicas que permitem a 

aquisição e análise de informações da superfície terrestre, em variadas escalas geográficas 

estão cada vez mais presentes no cotidiano dos cidadãos. Desde o noticiário com a 

previsão do tempo, utilização de sistemas de navegação global por satélite (GNSS), até 

aplicativos como o Google Earth, Here Maps, dentre outros, são comuns e utilizadas por 

vários cidadãos. A utilização de smartphones e tablets contribuiu para a disseminação das 

geotecnologias. Na ciência geográfica, vários dos fatos e fenômenos da superfície terrestre 

podem ser observados e entendidos com as geotecnologias. Nos diferentes níveis do 

ensino de geografia, nota-se cada vez mais nos livros didáticos a presença das 

geotecnologias, exemplificado especialmente pelas imagens de satélite.  

De outro lado, as várias mudanças na superfície da terra exigem cada vez 

mais um melhor entendimento, para fins de planejamento e gestão. Neste contexto, a 

cidade de Toledo passou por uma intensa transformação com a instalação da unidade fabril 

da SADIA especialmente no bairro Bressan. A região que está inserida a SADIA é 

qualificada pela prefeitura como um espaço urbano industrial, como um conjunto de 

diferentes usos da terra. Adicionalmente, com a presença de trabalhadores não só de 

Toledo ou do estado do Paraná, novos hábitos, culturas e costumes surgiram no município 

e podem ser observados no bairro Bressan. Essas relações também estão presentes no 

ambiente escolar com a miscigenação de ideias, culturas e etnias.   

Neste contexto, o objetivo do trabalho é analisar, investigar e utilizar as 

geotecnologias como ferramenta no ensino de geografia, a fim de evidenciar as mudanças 

na paisagem do Bairro Bressan, localizado na cidade de Toledo - Pr. Os alunos observarão 

as mudanças ocorridas a partir do momento que houve a instalação da unidade fabril da 

SADIA, atual BRF. Neste bairro também se localiza o Colégio Estadual Favaretto Covatti. 



Esta configuração facilitará o desenvolvimento do projeto, pois se trata do cotidiano da 

maioria dos alunos do bairro. A leitura do atual espaço geográfico a partir dos conceitos da 

Geografia e das geotecnologias contribui para o processo ensino-aprendizagem, e 

estimulam os alunos a perceberem a realidade a partir dos conteúdos apreendidos em sala 

de aula. Este tipo de atividade contribui para estabelecer a relação entre o passado e o 

presente, evidenciando a urbanização e a industrialização com seus desdobramentos, tanto 

os positivos como os negativos.  

Projetos deste escopo permitem que os alunos associem os fatos e 

fenômenos de seu cotidiano com o conhecimento teórico apreendido em sala de aula. Esta 

relação potencializa a assimilação do conteúdo e a produção de novos conhecimentos, 

além de poder instigar o espírito investigativo e de observação. Ademais, o aluno terá a 

possibilidade de sentir-se parte da paisagem e das transformações ocorridas no espaço 

geográfico. Ressalta-se que nesse trabalho pedagógico, engloba-se uma série de teorias 

que envolvem a ciência geográfica, tais como, espaço, lugar e as ações antrópicas que 

estão ligadas as práticas sociais e as ações que geraram e enalteceram os interesse 

empresariais, bem como, a percepção dos alunos frente as mudanças.  

Assim a presente pesquisa vai delinear uma  proposta à junção de ideias e 

conhecimento em quatro textos, os quais nortearão o trabalho com os alunos: 

I - Conceitos, ferramentas e métodos de pesquisa da Geografia 

II - A ocupação da cidade de Toledo - PR 

III - Instalação da SADIA na cidade de Toledo – PR 

IV - As geotecnologias na ciência geográfica   

Os temas propostos terão atividades relacionadas com o objetivo geral do 

trabalho, possibilitando em cada etapa, que os alunos adquiram novos conhecimentos 

acerca das transformações ocorridas na cidade Toledo e suas implicações com a realidade 

local: a mudança no espaço geográfico. 

 

 
MATERIAL DIDÁTICO 

 

Texto 1 – leia o texto, discuta com o colega em dupla e resolva as atividades. 

 

TEXTO 1 

 

CONCEITOS GEOGRÁFICOS PARA A PESQUISA EM GEOGRAFIA 



 

A paisagem tem ampla relação com o meio ambiente, assim o espaço 

geográfico é o ambiente que foi modificado pelo homem ao longo da história. Contém um 

passado e uma memória, que foi sendo transformada pela organização social, pela 

tecnologia, pelo trabalho e pela economia, que foi remodelando os hábitos e costumes dos 

moradores que foram vivenciando a chegada da tecnologia. Georges Bertrand afirma que,  

A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. 
É, em uma determinada porção do espaço, o resultado da combinação 
dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos 
que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um 
conjunto único e indissociável, em perpétua evolução. (Disponível em: 
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABnwkAA/paisagem-bertrand). 
 

 

Georges Bertrand, geógrafo francês, foi um dos primeiros a analisar a 

dinâmica da paisagem no meio ambiente em 1960. Em seus estudos, enfatiza a paisagem, 

a qual não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. É, em uma 

determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de 

elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, 

fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução.  

Sendo assim, a paisagem local é continuamente modelada, e seus agentes 

reproduzem novos valores, adaptam-se e inserem mudanças no decorrer do tempo. O 

homem busca mudanças como tema de transformação da sociedade em que está inserido 

e as muda conforme seus interesses e necessidades, introduzindo novos valores, culturas 

e hábitos de acordo com a sua conjuntura sócia cultural e econômica social. 

David Drew (1989) evidencia as relações entre o homem e o meio 

ambiente. O autor remonta a épocas passadas e focaliza os impactos da ação do homem 

no ambiente natural. Relaciona os elementos como solos, plantas e animais, atmosfera, 

água, morfologia e oceanos com a globalização, e indica as inúmeras transformações na 

paisagem, tanto no ambiente urbano, como rural. A abordagem utilizada por David Drew 

(1989) contribui para o ensino da Geografia Física, pois se baseia na análise dos fluxos de 

matéria e energia nos sistemas, nas mudanças e transformações das sociedades ao longo 

do tempo, bem como a interação entre o homem e o ambiente e nas suas ações antrópicas 

em detrimento das necessidades humanas.  

Além do conceito de paisagem, há também o de Espaço. Segundo Milton 

Santos (1988), o espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também 

contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, 

mas como o quadro único no qual a história se dá. No início era a natureza selvagem, 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAABnwkAA/paisagem-bertrand


formada por objetos naturais, mas ao longo da história são substituídos por objetos 

técnicos, mecanizados e, depois, cibernéticos. Tem-se então a natureza artificial, que tende 

a funcionar como uma máquina. 

 

ATIVIDADE I  - 4 aulas 

 

A partir da discussão acima responda: 

 

1. Por que as paisagens mudam? Quais os elementos necessários para que isso ocorra? 

Justifique. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................ ................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. .. 

 

2. Quais mudanças você pode observar na cidade de Toledo nos últimos anos? Por que 

isso aconteceu? Cite um exemplo desses espaços na cidade. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

3. Ilustre os ambientes geográficos, após ver as imagens de Toledo: colonização X 

atualidade ( mostrada na TV pendrive). Em seguida elabore uma frase explicando o seu 

desenho. 

a) Espaço geográfico com pouca interferência do homem: Toledo durante a colonização. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

b) Espaço geográfico com muita interferência do homem: Toledo hoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................

................................................................................................................ ............................... 

 

TEXTO II 

 

A OCUPAÇÃO DA CIDADE DE TOLEDO - PR 

 

A colonização da atual cidade de Toledo se iniciou na década de 1940, com 

a exploração da madeira por uma empresa do Rio Grande do Sul, que comprou uma 

Fazenda na região do atual município de Toledo. A primeira expedição para Toledo 

aconteceu em fevereiro de 1946. Marcelo Grondim (2007) enfatiza que essa expedição foi 

um projeto de colonização planejado para corte de madeira para a Argentina e que a região 

de Toledo era adequada para tal ação e assim rapidamente deu início ao processo de 

colonização. O responsável pela expedição, Alfredo Ruaro, escreve uma carta em 18 de 

agosto de 1946 relatando em onze páginas no livro de Grondim, que as condições do arroio 

Toledo eram propícias ao progresso: 

[...] Este ano existem muitos mosquitos e borrachudos, motivo pelo que 
mandamos fazer uma derrubada do mato, mais ou menos 60 alqueires ou 
até mais. [...] Temos que fazer mediação da Vila Toledo, que vai ser no futuro 
uma cidade estratégica e importante e com estradas de comunicação. 
(GRONDIM, 2007, p. 114).   

 

Assim a cidade começa a ser colonizada, anos mais tarde tem-se a 

chegada de migrantes que buscam uma vida melhor e viam no Oeste do Paraná o sucesso 

e progresso para novos empreendimentos. Segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística,  

 
Em 1949, foram iniciados os trabalhos de topografia e levantamento, 
efetuando-se o traçado da pequena Vila de Toledo que, em pouco tempo, 
seria uma das mais belas e progressistas cidades do Paraná. [...]. Nesse 
mesmo ano, foram assinados os primeiros compromissos de compra e 
venda de lotes, sendo que, a procura foi de tal vulto, que em abril de 1951, 
todas as terras medidas e demarcadas estavam vendidas ou 
compromissadas.  (Disponível em 
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/parana/toledo.pdf). 

 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/parana/toledo.pdf


Ressalta-se que na década de 1950, a região Oeste do Estado do Paraná, 

passou a ser unificada pelos Municípios de Foz do Iguaçu, que se desmembrou de 

Guarapuava em 1914, e os Municípios de Guaraniaçu, Guaíra, Cascavel e Toledo, que se 

desmembraram de Foz em 1951. Esses municípios eram grandes, detendo extensa área 

territorial, caminhos traçados por diferentes populações e comunicações precárias. 

E assim crescia Toledo que também deu origem a novas cidades, surgindo 

os municípios de Marechal Cândido Rondon (1960), Palotina (1960), Assis Chateaubriand 

(1966), Nova Santa Rosa (1976), Ouro Verde do Oeste (1989) e São Pedro do Iguaçu 

(1990). Regiões hoje que se fortalecem dentro de uma economia agrária, onde a terra 

tornou-se a fonte de riqueza, tanto pela agricultura, quanto pelos diversos animais que 

geram a economia local: suinocultura e aviários. 

 

ATIVIDADE II – 2 aulas 

 

De acordo com o texto e seus conhecimentos sobre ocupação territorial, 

responda: 

 

1. Escreva um texto imaginando como era Toledo durante o processo de colonização, 

comente em seu texto se existe alguma coisa da paisagem atual que remeta ao passado 

do início da colonização. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... .....

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................

.............................................................................................. ..................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

2. Analise detalhadamente as imagens 1 e 2.  

 



Imagem 1: Rua Barão do Rio Branco – Centro de Toledo em 1960. 

 

Fonte: Fonte: Acervo do Museu histórico Willy Barth de Toledo. 

 

Imagem 2: Rua Barão do Rio Branco – Centro de Toledo em 2014 

  

  Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Após as análises das imagens, faça uma distinção entre a cidade de Toledo dos anos 60 e 

atualmente. Descreva as mudanças e permanências da paisagem identificando os fatores 

que contribuíram para a transformação dessa paisagem. 

 



................................................................................................................................................

................................................................................................................ ................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. ...

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

TEXTO III 

 

INSTALAÇÃO DA SADIA NA CIDADE DE TOLEDO – PR 

 

Attilio Fontana (1980), fundador da Sadia, nasceu em Santa Maria-RS, em 

1900. Trabalhou desde a infância na agricultura, depois no comércio de secos e molhados. 

Com domínio para os negócios, em 1940 passa a se dedicar à indústria. No ano de 1944 

um grupo de acionistas liderados por Attilio Fontana, assinam a ata de fundação da Sadia 

Concórdia S.A. 

A implantação da Sadia em Toledo ocorreu na década de 1960. Attilio 

Fontana (1980) relata com uma visão política no seu livro História da minha vida, como 

trouxe a Sadia para Toledo. Devido à necessidade de matéria prima e do objetivo de 

aumentar o comércio dos derivados da suinocultura, compra um frigorífico em decadência 

na cidade de Toledo com o intuito de melhorar as vendas para São Paulo. Dessa forma, no 

ano de 1964 a sociedade compra o Frigorífico Pioneiro. A compra foi um sucesso, após 

reformas e remodelações surgiu a Sadia, que desde sua fundação em meados de 1964 

vem remodelando o espaço que ocupa. Na época da aquisição, o frigorífico abatia cerca de 

100 suínos por dia. Sua capacidade foi ampliada, chegando em 1971 a abater em torno de 

600 suínos e uma centena de bovinos por dia, além de se preparar para introduzir a 

avicultura integrada, atividade na qual a Sadia foi pioneira, no início da década de 1960, 

em Santa Catarina. 

Vale ressaltar que essas ações estão relacionadas aos projetos da 

comunidade industrial. Essas ações fazem parte de um poder, embutidos tanto no discurso 



dos políticos da cidade de Toledo, quanto dos empreendedores da Sadia, que buscaram 

priorizar o interesse industrial na organização do espaço estabelecido. Michel Foucault, 

filósofo e psicólogo francês, estudou sobre a sociedade e influenciou novas pesquisas 

ocidentais, enfatizando sobre as ações humanas e as mudanças que fazem em diferentes 

espaços onde cada ser humano muda conforme o interesse próprio. Segundo Foucault “[...] 

o discurso manifesta o segredo de sua própria essência. O discurso nada mais é do que a 

reverberação de uma verdade nascendo diante de seus próprios olhos; o discurso de um 

sobre os demais, ele nada mais é do que um jogo [...] um jogo de signos.” (FOUCAULT, 

2009, p, 49.). Portanto, tudo isto faz parte de um ritual de discurso e prática,  que caminham 

juntos definindo os gestos, os comportamentos, as circunstâncias, e todo o conjunto de 

signos que devem acompanhar o discurso, ele se fixa nas palavras e ações de grupos 

dominantes. 

 

ATIVIDADE III   - 2 aulas 

 

1. Para você, o que Michel Foucault quer dizer com o poder de discurso? Como é possível 

identificar esse discurso nos empreendedores da Sadia? Justifique. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................ ................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. ...

................................................................................................................................................ 

2. A instalação do frigorífico Sadia em Toledo promoveu uma série de mudanças, afetando 

a população, a economia e o meio ambiente. Observe atentamente as imagens abaixo e 

faça uma análise crítica registrando os impactos positivos e negativos que essas imagens 

transmitem.  

 

Imagem 1 A – Vista aérea da cidade de Toledo, em destaque a Sadia (BRF) e o Bairro 

Bressan 



 

Fonte: Prefeitura Municipal de Toledo  

 

Imagem 1- B - Avenida Attilio Fontana 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 



      Imagem 2 – Incêndio destrói setor de caixas na unidade da BRF (Sadia) 

 

        Fonte: Jornal do Oeste 

 

         Imagem 3 – Frangos já depenados – Linha de produção. 

 

Fonte:  http://www.agencia.ac.gov.br/noticias/wp-ontent/uploads/2013/09/2013_0101-

setembro_thumbnails_thumb_Acreaves_-_11.jpg 

 

a) População: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

http://www.agencia.ac.gov.br/noticias/wp-ontent/uploads/2013/09/2013_0101-setembro_thumbnails_thumb_Acreaves_-_11.jpg
http://www.agencia.ac.gov.br/noticias/wp-ontent/uploads/2013/09/2013_0101-setembro_thumbnails_thumb_Acreaves_-_11.jpg


................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

b) Meio ambiente: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................. ...............................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

c) Economia: 

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

 

TEXTO  IV – 2 aula – explicação das geotecnologias. 

 

AS GEOTECNOLOGIAS NA CIÊNCIA GEOGRÁFICA 

 

Os constantes avanços tecnológicos estão presentes no cotidiano de 

grande parte da sociedade, e, por conseguinte, na educação. São melhorias tecnológicas 

representadas por diferentes produtos e materiais, como computadores, tablets, projetor 

multimídia, dvds, dentre outros. No ensino de Geografia traduzem-se também pelas 

geotecnologias, especialmente ao sensoriamento remoto, sistemas de informações 

geográficas e ao geoprocessamento.  

Santos (2002) ressalta a importância das tecnologias, que revelam a 

dinâmica do processo de construção do espaço geográfico e que o sensoriamento remoto 

permite, através das imagens, compreender a dinâmica das transformações do ambiente. 

Também permitem ampliar as abordagens da linguagem cartográfica. As geotecnologias, 



a exemplo de uma imagem de satélite, uma fotografia aérea, um aparelho de celular com 

sistema de navegação global por satélite, dentre outros se tornam cada vez mais 

necessários nas aulas de Geografia, pois possibilitam a aquisição de novos saberes, além 

de aliar teoria e prática. Adiciona-se a cartografia digital, que se torna uma aliada à 

Geografia, pois fornece a possibilidade de traçar rotas, pontuar localizações, localizar-se, 

dentre outras aplicações. Estas são ferramentas que permite ao aluno o entendimento e a 

aplicação de vários conhecimentos geográficos.  

Por definição, Paulo Meneses e Robert Almeida afirmam que o 

“Sensoriamento remoto é uma técnica de obtenção de imagens dos objetos da superfície 

terrestre sem que haja um contato físico de qualquer espécie entre o sensor e o objeto” 

(MENESES; ALMEIDA, 2012, p. 13).  

E acrescentam uma definição mais científica:  

 
Sensoriamento Remoto é uma ciência que visa o desenvolvimento da 
obtenção de imagens da superfície terrestre por meio da detecção e 
medição quantitativa das respostas das interações da radiação 
eletromagnética com os materiais terrestres. (MENESES; ALMEIDA, 2012, 
p. 13). 

 

 
As geotecnologias a longo tempo tornaram uma aliada a ciência geográfica, 

direcionando e promovendo pesquisas e debates que possibilitem o entendimento das 

mudanças da sociedade. Através de métodos, técnicas e novos instrumentos trouxeram 

melhorias e assim consegue levar um melhor entendimento da realidade por ele vivida. É 

preciso, portanto, repensar nos detalhes que envolvem as tecnologias de modo geral, 

refletir sobre as geotecnologias e suas formas de vivenciar as realidades e as 

transformações do espaço e as mudanças que aconteceram e acontecem no seu espaço 

de vivência, mais precisamente no bairro Bressan e as mudanças empreendidas pela 

Empresa Sadia neste local. 

Passos essenciais para desenvolver um trabalho com o uso das 

geotecnologias. 

- Saber manusear a internet, adentrando corretamente nos sites sugeridos. 

- Esquematizar os conceitos relacionados às convenções cartográficas.  

- Utilizar os elementos necessários a elaboração de mapa, tais como: 

escala, legenda, orientação e título.  

- Elaborar um material conclusivo do estudo usando as geotecnologias, 

focando os elementos cartográficos adquiridos.  

 



     ATIVIDADE IV – 3 aulas 

 

1. Fazendo uso das geotecnologias, acesse o Portal do Dia a Dia Educação e interagindo 

com o Mapa do Paraná vá observando suas características como, os pontos extremos, 

limites, IDH, macrorregião, bem como outros pontos que considerar relevante.    

Fonte: PARANÁ, 2014 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/portal/mapas/localizacao_parana.php?PHPSESSID=2010111

711410934 

 

ATIVIDADE V – 2 aulas 

 

              Desenhar a Rosa dos Ventos, passo a passo com os pontos cardeais, 

colaterais e subcolaterais, após concluído, recortar e a utilizar sobre os diferentes 

mapas,   localizando a cidade de Toledo e Paraná,  no espaço mundial (Hemisfério 

Oeste), na América (América do Sul), no Brasil (Região Sul), no Paraná (Região Oeste)  

e Localizar o Bairro Bressan na cidade de Toledo (Sudoeste). 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/portal/mapas/localizacao_parana.php?PHPSESSID=2010111711410934
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/portal/mapas/localizacao_parana.php?PHPSESSID=2010111711410934


 

                              Fonte: Arquivo pessoal 

 

ATIVIDADE VI – 4 aulas (2 aulas em sala e 2 aulas no Laboratório de Informática) 

 

Outra forma de se trabalhar com as geotecnologias são através das 

convenções cartográficas, elas possibilitam verificar e interpretar a paisagem. Usando o 

caderno, o aluno esboçará um desenho que represente uma paisagem urbana e rural, 

utilizando as convenções cartográficas já trabalhadas em aulas anteriores ( exemplo 1), 

que servirá como modelo para reproduzir,  com o uso das geotecnologias no Laboratório 

de Informática. Tendo assim, um trabalho mais elaborado, como é possível observar no 

exemplo 02. 

  

Exemplo 01: 



Fonte: Arquivo pessoal. 

 



 
Exemplo 2:  

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

ATIVIDADE VII - 3 aulas 

 

Utilizando as imagens do Google Earth sobre a cidade de Toledo, no laboratório de 

informática, os alunos poderão ver a cidade em uma visão vertical, como no exemplo abaixo 

das fotos do Acervo da Prefeitura de Toledo, onde cada aluno deverá escolher um ponto 

da cidade, aproximar a imagem o máximo possível, observando  todos os detalhes e 

produzir um croqui, lembrando que antes será explicado o conceito e as características de 

um croqui. Desta forma os alunos perceberão o quão a Geografia é dinâmica e interativa, 

pois todos olharão para o mesmo ponto, porém cada um terá uma representação própria 

segundo seu olhar de interesse. 

 

Exemplo de imagens da vista aérea da cidade de Toledo: 

 

Imagem 01: Vista aérea da cidade de Toledo, em destaque o Lago dos Pioneiros e Parque 

Aquático.          



Fonte: Prefeitura Municipal de Toledo. 

 

Imagem 02: Vista aérea da cidade de Toledo, em destaque o Lago Municipal e o Horto 

Florestal. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Toledo. 

 
 

ATIVIDADE VIII – 2 aulas 

 

1. Desenhe e resolva a cruzadinha a partir da palavra chave PAISAGEM 

P – Nome popular do símbolo do Paraná 

A – Paisagem que ainda não sofreu modificação humana. 

I – Os mapas se classificam em dois tipos: humano e __________________.  

S – Ponto cardeal da localização da cidade de Toledo. 

A – Distância medida em graus de 0º a 90º Norte e Sul.  

G – Ciência que estuda, interpreta e produz as diversas formas da superfície terrestre. 

E – Qual o grau do Meridiano de Greenwich. 

M- Com a expansão urbana, a cidade de Toledo-pr, sofreu grandes modificações na 

_______________ natural.  

 



P         

 A      

  I     

  S    

  A       

     G      

  E    

       M  

  

 

ATIVIDADE IX – 4 Aulas 

 

Aula de campo. Os alunos serão convidados para um passeio com câmeras fotográficas,  

no entorno do colégio e áreas próximas que sofreram alterações e transformações no 

espaço geográfico. Registrarão as paisagens naturais e culturais em fotos. No decorrer do 

percurso serão retomadas através do diálogo, as transformações ocorridas ao longo do 

tempo.   

 

ATIVIDADE X – 4 aulas 

 

Registro da aula de campo. No Laboratório de Informática, os alunos descarregarão as 

fotos da máquina, selecionarão as que condizem com o tema trabalhado e em seguida 

produzirão um vídeo educativo no Movie Maker, inserirão as fotos com legenda explicativa. 

A fim de passarem aos demais alunos da escola.  

 

 

ORIENTAÇÃO METODOLÓGICA 

 

 Após divulgar o projeto para a Equipe Pedagógica do Colégio 

Estadual Esperança Favaretto Covatti, os alunos do 1º Ano do Ensino Médio serão 

motivados a diagnosticar e perceber sobre as mudanças do seu espaço de vivência 

e assim irão participando das atividades propostas. 

 Serão retomados conceitos de espaço geográficos e orientação, 

para isto, irão confeccionar a Rosa dos Ventos, localizando na cidade de Toledo a 

Sadia e o Bairro Bressan. 



 Os alunos realizarão visitas em alguns locais pré-definidos para 

observar as mudanças no ambiente e na sociedade. Com uma volta ao passado, 

observarão fotos da evolução e progresso do espaço geográfico, identificando os 

responsáveis pelas mudanças identificadas. 

 Serão promovidos debates sobre os temas e conceitos 

geográficos, sempre focando a cidade de Toledo e as mudanças com a implantação 

da Sadia. 

 Os alunos retomarão os conceitos de Cartografia, distinguindo 

mapas, croqui e plantas, através do detalhamento dos seus elementos e o uso das 

convenções cartográficas. 

 No Laboratório de Informática selecionarão metodologias e 

formas tecnológicas, realizando atividades práticas relacionadas às geotecnologias. 

Para isso utilizarão imagens de satélites do bairro Bressan através do aplicativo 

Google Earth, o qual possibilitará ao aluno a apropriação de uma linguagem digital 

para o reconhecimento do espaço.  

 Assim perceberão a importância das geotecnologias, um 

sistema automatizado capaz de coletar dados de diversas fontes e analisá-las 

oferecendo novas informações, e que ele pode contribuir para a solução ou o 

entendimento de alguns problemas urbanos e assim contribuir para a tomada de 

novas decisões ou para o planejamento de novas ações.  
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