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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ADAO CICERO FERREIRA NUNES 
Orientador: JEANI DELGADO PASCHOAL MOURA - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A CARTOGRAFIA ESCOLAR NO COTIDIANO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
Tema: A CARTOGRAFIA ESCOLAR NO COTIDIANO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
Palavras-chave: Cartografia. Mapas. Coordenadas. Interdisciplinaridade.
Resumo: Esse trabalho tem como objetivo, auxiliar os alunos a compreenderem a importância de 
aprender a elaborar e utilizar mapas em seu cotidiano. A observação do pouco uso de mapas e da 
quase inexistência desse instrumento em sala de aula levou-me a refletir sobre a importância de 
retomar a discussão sobre o assunto e criar mecanismos para enfatizar o ensino da cartografia 
nas escolas, para que o aluno se interesse por esse assunto. Como metodologia de ensino usarei 
aulas práticas de leitura de mapas e cartas entre outros recursos cartográficos com o apoio de tv 
pendrive, retro-projetores e a partir daí a proposta será a elaboração de alguns tipos de mapas 
para que os alunos aprendam e tomem gosto em produzi-los. Como resultado, espera-se que os 
alunos alcem novos rumos ao seu conhecimento espacial e de interação social a partir do 
reconhecimento do seu espaço de vivência.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ADAO CICERO FERREIRA NUNES 
Orientador: JEANI DELGADO PASCHOAL MOURA - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A CARTOGRAFIA ESCOLAR NO COTIDIANO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Cartografia. Mapa. Espaço. Escola.
Resumo: A importância de se estudar Cartografia como linguagem da Geografia se deve ao fato 
de os alunos apresentarem dificuldades para entenderem o seu próprio espaço de vivência. A 
escola é o lugar onde o indivíduo busca o saber e se prepara para a vida, por isso esta precisa 
caminhar e se desenvolver, assim como tudo se transforma, o ambiente escolar também é lugar 
de transformação e precisa evoluir de forma mais eficiente. Um dos desafios de hoje é chamar o 
aluno para os acontecimentos internos na escola, fazer com que ele se interesse pelo que está 
sendo produzido neste ambiente e a importância desta para a sua vida em sociedade. Esse 
trabalho tem como objetivo difundir o conhecimento e a importância da Cartografia, por meio do 
desenvolvimento do raciocínio cartográfico mediante trabalho pedagógico de representação 
espacial, regional e global. A metodologia será iniciada com um diagnóstico das dificuldades dos 
alunos do Primeiro Ano do Ensino Médio por meio da aplicação de um questionário sobre 
elementos cartográficos supostamente trabalhados no Ensino Fundamental. A partir das carências 
identificadas, serão mapeadas as dificuldades encontradas, produto que subsidiará a proposição 
de mudanças para a efetivação do ensino da Cartografia que contribua para que a escola seja um 
ambiente para a ampliação dos olhares além do espaço vivido, proporcionando o estudo de 
espaços em outras escalas. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uel_geo_pdp_adao_cicero_ferreira_nunes.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uel_geo_artigo_adao_cicero_ferreira_nunes.pdf


Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ADRIANE BUCCO FERREIRA 
Orientador: ALMIR NABOZNY - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Compreendendo a construção social do lugar do educando mediado pela análise da 
paisagem geográfica.
Tema: Fundamentos Teóricos Metodologicos da Geografia
Palavras-chave: Lugar;paisagem;espaço vivido;pesquisa;ensino-aprendizagem.
Resumo: RESUMO: Este artigo debate o Projeto de Intervenção Pedagógica vinculado ao 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) realizado no Colégio Linda Salamuni Bacila, 
Ponta Grossa-PR. O trabalho teve como objetivo central compreender a construção social do 
lugar do educando mediado pela paisagem geográfica. Considerando a paisagem como uma 
apreensão do espaço geográfico demarcada pela reprodução social e o acúmulo desigual de 
tempos-técnicos em sua “empirização”. Já o lugar como significação do espaço geográfico, pela 
vivência e a experiência do mundo vivido. Por meio deste trabalho debatemos os conceitos de 
paisagem e lugar a partir de elementos do espaço vivido, abordando a construção social dos 
educandos (educar-se) mediados pelos conceitos geográficos; tendo como fins educacionais a 
promoção de um processo-aprendizagem pautado na prática investigativa. Nesse ínterim, discute-
se que a compreensão do lugar a partir da leitura da paisagem pode proporcionar o conhecimento 
do lugar do educando. Também pensa-se na construção de uma consciência crítica, propensa a 
um ensino de Geografia significativo e articulado com posicionamentos no/com o mundo por 
educador-educandos. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ADRIANE BUCCO FERREIRA 
Orientador: ALMIR NABOZNY - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Compreendendo a construção social do lugar do educando mediado pela análise da 
paisagem geográfica
Tema: Fundamentos teórico- metodológicos da Geografi
Palavras-chave: Lugar; paisagem; espaço vivido; ensino-aprendizagem.
Resumo: Este trabalho tem como fio condutor compreender a construção social do lugar do 
educando mediada pela paisagem geográfica. Considerando a paisagem como uma apreensão 
do espaço geográfico demarcada pela reprodução social e o acúmulo desigual de tempos-
técnicos em sua empiria. Já o lugar como significação do espaço geográfico, pela vivência e a 
experiência do mundo vivido. Pretende-se discutir como a compreensão do lugar a partir da leitura 
da paisagem pode proporcionar o conhecimento do lugar do educando e a construção de uma 
consciência crítica no intuito de um ensino de Geografia mais significativo e posicionamento 
crítico no/com o mundo por educador-educandos. Como resultados espera-se compreender a 
construção social do lugar do educando, produção de alfabetização conceitual geográfica e o 
desenvolvimento processual de uma experiência / pesquisa-ensino-aprendizagem.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_geo_pdp_adriane_bucco_ferreira.pdf
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ADRIANE DE FATIMA BORGES 
Orientador: Julio Manoel Franca da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: OBRAS DE PORTINARI: GEOGRAFIA, ARTE E CONHECIMENTO NO ENSINO 
FUNDAMENTAL
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Cândido Portinari; Geografia; Arte; Interdisciplinaridade.
Resumo: Este material busca a interdisciplinaridade entre Geografia, Arte e História na prática de 
ensino com alunos do 7º ano do ensino fundamental, tendo como foco de estudo a 
contextualização dos aspectos sociais trabalhados em alguns conteúdos de Geografia a partir de 
algumas Obras de Cândido Portinari. Trabalhar as obras de arte, como forma de articulação entre 
Geografia e Arte, enriquece a compreensão de tais conteúdos. Para as DCEs [...] explicita-se que 
as disciplinas escolares não são herméticas, fechadas em si, mas, a partir de suas 
especialidades, chamam umas as outras e, em conjunto, ampliam a abordagem dos conteúdos de 
modo que se busque, cada vez mais, a totalidade, numa prática pedagógica que leve em conta as 
dimensões científica, filosófica e artística do conhecimento (PARANA, 2008, p. 27). Para o ensino 
da Geografia é extremamente importante a formação de um aluno capaz de analisar, refletir e 
compreender o espaço geográfico, por isso que a leitura de diferentes linguagens faz parte da 
construção no processo ensino e aprendizagem. Neste sentido, objetiva-se contextualizar 
conteúdos básicos de geografia a partir das obras: Retirantes, Café e Favelas do artista Cândido 
Portinari.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ADRIANE DE FATIMA BORGES 
Orientador: Julio Manoel Franca da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: OBRAS DE PORTINARI: GEOGRAFIA, ARTE E CONHECIMENTO NO ENSINO 
FUNDAMENTAL
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Cândido Portinari; Geografia; Arte; Interdisciplinaridade.
Resumo: Este material busca a interdisciplinaridade entre Geografia, Arte e História na prática de 
ensino com alunos do 7º ano do ensino fundamental, tendo como foco de estudo a 
contextualização dos aspectos sociais trabalhados em alguns conteúdos de Geografia a partir de 
algumas Obras de Cândido Portinari. Trabalhar as obras de arte, como forma de articulação entre 
Geografia e Arte, enriquece a compreensão de tais conteúdos. Para as DCEs [...] explicita-se que 
as disciplinas escolares não são herméticas, fechadas em si, mas, a partir de suas 
especialidades, chamam umas as outras e, em conjunto, ampliam a abordagem dos conteúdos de 
modo que se busque, cada vez mais, a totalidade, numa prática pedagógica que leve em conta as 
dimensões científica, filosófica e artística do conhecimento (PARANA, 2008, p. 27). Para o ensino 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unicentro_geo_pdp_adriane_de_fatima_borges.pdf
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da Geografia é extremamente importante a formação de um aluno capaz de analisar, refletir e 
compreender o espaço geográfico, por isso que a leitura de diferentes linguagens faz parte da 
construção no processo ensino e aprendizagem. Neste sentido, objetiva-se contextualizar 
conteúdos básicos de geografia a partir das obras: Retirantes, Café e Favelas do artista Cândido 
Portinari.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ALESSANDRA HIDEKO MIYAO 
Orientador: Ricardo Aparecido Campos - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: A produção de documentários como forma de conscientização e compreensão das 
disparidades sociais e econômicas decorrentes do sistema capitalista
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino da Geografia
Palavras-chave: capitalismo;desigualdade;solidariedade
Resumo: O presente artigo é o resultado de estudos e da produção do documentário, no qual 
ressalta as desigualdades sociais do município de Andirá. O trabalho foi realizado no Colégio 
Estadual Stella Maris envolvendo os alunos do Primeiro ano do Ensino Médio. Fundamentou-se 
em estudos e ações realizados durante o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), 
tendo por princípio a problematização das disparidades sociais, realizado através do 
delineamento de um Projeto Político Pedagógico. A proposta de elaboração deste artigo se 
justifica pelo interesse em promover entre os estudantes a reflexão de como a desigualdade 
social tem se perpetuado nos dias de hoje. Nesse sentido, é importante promover o debate entre 
os próprios alunos para que estes possam pensar historicamente nas dinâmicas que constituem 
as relações sociais, bem como as práticas que permeiam a promoção de tal projeto e da 
desigualdade experimentada socialmente. Os objetivos que nortearam a intervenção pedagógica 
foi justamente presenciar e relatar a maneira de como vivem as pessoas em condições de miséria 
e pobreza, no qual foram registradas na produção do documentário, onde os próprios alunos ao 
vivenciarem esta realidade, compreenderam as consequências negativas que o sistema 
capitalista tem nos proporcionado. O desafio deste trabalho foi despertar no aluno uma 
consciência crítica e ao mesmo tempo de altruísmo, compaixão e desejo de ajudar ao próximo.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ALESSANDRA HIDEKO MIYAO 
Orientador: Ricardo Aparecido Campos - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A produção de documentários como forma de conscientização e compreensão das 
disparidades sociais e econômicas decorrentes do sistema capitalista
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da geografia

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_geo_pdp_alessandra_hideko_miyao.pdf
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http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_geo_artigo_alessandra_hideko_miyao.pdf


Palavras-chave: capitalismo;desigualdade;solidariedade
Resumo: Este projeto tem por finalidade realizar um documentário sobre as desigualdades 
sociais do município de Andirá, relatando a triste situação de miséria e exclusão social em que se 
encontram parte da população andiraense, que também é fruto deste processo perverso do 
capitalismo. Dessa maneira queremos que os alunos, entendam e sintam a realidade que o 
sistema capitalista nos propõe, ou seja, a busca desenfreada pelo lucro, o que infelizmente gera 
um abismo socioeconômico que atinge não somente os grandes espaços urbanos, mas também 
ao nosso próprio redor, possibilitando-os a compreenderem o espaço onde vivem, para que 
possam refletir que é através das relações humanas, que despertam em nós sentimentos de 
compaixão, solidariedade, humildade e ajuda mútua, onde poderemos gerar uma comunidade de 
bem-estar, procurando o bem comum a todos os cidadãos, ou seja, propor uma educação 
fundamentada em princípios da ética e moral, inspirada pelo altruísmo e pelo desejo do bem 
comum.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ANA CANDIDO DA COSTA 
Orientador: Fabio Rodrigues da Costa - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Artigo

Título: Estudo sobre a constituição da população e o reconhecimento étnico dos alunos do ensino 
fundamental - Colégio Estadual Carlos Gomes, Ubiratã - PR.
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Etnia;População;Diversidade;Identidade
Resumo: Em razão dos processos históricos, como a escravidão de negros e indígenas, muitos 
brasileiros não se reconhecem descendentes desses povos e não se visualizam com as 
características dos mesmos. Por vários fatores as pessoas se declaram brancas, afirmação essa 
construída historicamente pelas ideologias de superioridade ariana e pela política de 
branqueamento que ocorreu no Brasil. No entanto, são poucos os brasileiros que têm 
características apenas de uma etnia, o que indica a diversidade da população. Este trabalho teve 
como principal objetivo estudar a diversidade étnica da população brasileira e paranaense com 
ênfase no reconhecimento da identidade dos alunos do Colégio Estadual Carlos Gomes. Espera-
se que conhecendo o processo histórico e geográfico do Brasil possa ocorrer o auto 
reconhecimento. Para isso, foi elaborado um material Didático direcionado aos alunos do ensino 
fundamental com textos bibliográficos, indicação de filmes, imagens, gráficos, mapas e tabelas 
que subsidiam a compreensão da temática. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fecilcam_geo_artigo_ana_candido_da_costa.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fecilcam_geo_artigo_ana_candido_da_costa.pdf


Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ANA CANDIDO DA COSTA 
Orientador: Fabio Rodrigues da Costa - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estudo sobre a constituição da população e o reconhecimento étnico dos alunos do ensino 
fundamental - Colégio Estadual Carlos Gomes, Ubiratã - PR.
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Etnia;Cultura;População;Identidade.
Resumo: Este trabalho propõe estudar a composição étnica da população brasileira, paranaense 
e de Ubiratã e refletir sobre a contribuição cultural de diferentes etnias na organização do espaço. 
Também propõe analisar o reconhecimento étnico dos alunos do Colégio Estadual Carlos Gomes 
no município de Ubiratã, especialmente os alunos do 7º ano. Assim, estudar a contribuição 
cultural das diferentes etnias na organização do espaço, verificando a composição étnica dos 
alunos do ensino fundamental da escola em questão e refletir sobre as dificuldades em 
reconhecer a identidade étnica são objetivos dessa unidade didática. Para atingir os mesmos 
serão propostas as seguintes ações: a construção da árvore genealógica, debates em sala de 
aula, filmes, pesquisas orientadas, vídeos, exposição de objetos indígenas e montagem temática 
de mural. As atividades propostas permitirão a construção do conhecimento, análise crítica e a 
reflexão, valorizando a diversidade étnica que existe no Brasil.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ANDREIA APARECIDA MARTINS 
Orientador: Adriana Salviato Uller - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Letramento cartográfico nas séries iniciais do ensino fundamental
Tema: cartografia
Palavras-chave: Cartografia Escolar;Ensino de Geografia;Construção do Conhecimento.
Resumo: Trata-se de um trabalho voltado aos alunos que estão ingressando no ensino 
fundamnetal, sem bases para interpretação de mapas.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_geo_artigo_andreia_aparecida_martins.pdf
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ANDREIA APARECIDA MARTINS 
Orientador: Adriana Salviato Uller - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Letramento Cartográfico no 3º Ciclo do Ensino Fundamental
Tema: Cartografia
Palavras-chave: Mapas, leiturização, cartografia
Resumo: Aborda a questão da dificuldade encontrada em cartografia pelos alunos do ensino 
fundamental na leitura e interpretação de mapas. Como metologia serão utilizados diversas 
ferramentas para produção de mapas pelos alunos, caracterizando a codificação desses simbolos 
cartográficos por eles. Num segundo momento, havera a decodificação desses símbolos, onde os 
alunos ao observar mapas prontos desenvolverão textos, mediante as informações mostradas 
nesses mapas. Partindo dos estudos de ULLER e outros autores pretende-se com essa metologia 
contribuir com a ação desses estudantes no entendimento das informações contidas em mapas. 
AUnidade apresenta atividades práticas com mapas e orientação.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ANTONIO MATEUS BERGAMASCO 
Orientador: Isonel Sandino Meneguzzo - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: A AULA DE CAMPO E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO ESTUDO DOS SOLOS EM 
GEOGRAFIA
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Ensino de Geografia; Aula de Campo; Estudo dos Solos
Resumo: O ensino da Geografia dentro do contexto escolar apresenta, atualmente, uma série de 
dificuldades, principalmente o desinteresse dos alunos pelos estudos geográficos. Diante dessa 
constatação, torna-se imprescindível para o professor buscar métodos e técnicas que ajudem a 
despertar o interesse

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ANTONIO MATEUS BERGAMASCO 
Orientador: Isonel Sandino Meneguzzo - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A aula de campo e suas contribuições no estudo dos solos em Geografia
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia
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Palavras-chave: Material Didático; solo; aula de campo; geografia
Resumo: O ensino da Geografia no contexto escolar apresenta atualmente uma série de 
dificuldades, principalmente o desinteresse dos alunos pelos estudos geográficos. Diante dessa 
constatação, torna-se imprescindível para o professor buscar métodos e técnicas que despertem 
o interesse dos alunos pela disciplina. Dentre os encaminhamentos metodológicos que podem ser 
utilizados, a aula de campo pode ser considerada pertinente dentro do estudo da Geografia, em 
especial, para o estudo dos solos. Considerando que a implementação desta unidade didática se 
efetivará no Colégio Estadual do Campo Teófila Nassar Jangada, localizado na área rural do 
município de Reserva, onde a maioria das famílias dos alunos realiza atividades ligadas à 
agropecuária pode-se inferir que o estudo dos solos através da aula de campo pode ser uma 
ferramenta eficaz para a aprendizagem e transformação da realidade local. Nesse sentido, este 
material tem como objetivo principal promover atividades teóricas e de campo com os(as) 
alunos(as) da 2ª série do Ensino Médio com a finalidade de estimulá-los no processo de ensino e 
aprendizagem da Geografia, Utilizando-se do tema \"processos de erosão hídrica\" pretende-se, 
assim, proporcionar um maior interesse e aprendizado dos alunos, bem como verificar os diversos 
tipos de processos erosivos hídricos existentes na região.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ANTONIO TIMOTEO DA SILVA GERVASI 
Orientador: Angela Massumi Katuta - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: A ruptura da dicotomia entre a Geografia Física e Humana: o entorno escolar e suas 
unidades de paisagem na construção dos arranjos espacias.
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia.
Palavras-chave: Dicotomia; Arranjos Espaciais; Unidades de Paisagem; Entorno Escolar; 
Circuitos Superior e Inferior
Resumo: O presente artigo tem por objetivo mostrar como a dicotomia historicamente construída 
na ciência geográfica pode ser rompida a partir do estudo do entorno escolar, tendo como base os 
conceitos de unidades de paisagem e arranjos espaciais do bairro Jardim Araçá, em Paranaguá-
Paraná, trabalhados durante o programa PDE. A ausência de um material didático específico para 
auxiliar na compreensão por parte dos educandos desse assunto, partindo do seu espaço vivido, 
do entorno da escola, me incentivou a elaborar um projeto e, posteriormente, uma Unidade 
Didática, com aulas de campo para coleta de informações por meio de entrevistas com moradores 
antigos e fotorreportagem, desenhos simples do bairro, classificação das unidades de paisagem, 
edição e seleção das fotos para, finalmente elaborar leituras e análises das mesmas. Na 
sequência, ocorreu o terceiro período de formação, conhecido como GTR (Grupo de trabalho em 
Rede), no qual foram angariadas grandes contribuições ao projeto por parte dos professores 
cursistas participantes, indicando a relevância deste projeto para as escolas públicas do Paraná. 
Finalmente, ocorreu a implementação do projeto na escola que tratou da “Ruptura da dicotomia 
entre a geografia física e humana: o entorno escolar e suas unidades de paisagem na construção 
dos arranjos espaciais”, por meio do qual os educandos puderam trabalhar com a unidade 
didática, que objetivava que eles compreendessem os arranjos espaciais do entorno escolar, o 
que evidenciou a possibilidade de ruptura com a dicotomia da geografia física e humana por meio 
deste trabalho. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ANTONIO TIMOTEO DA SILVA GERVASI 
Orientador: Angela Massumi Katuta - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: “A RUPTURA DA DICOTOMIA ENTRE A GEOGRAFIA FÍSICA E HUMANA: O ENTORNO 
ESCOLAR E SUAS UNIDADES DE PAISAGEM NA CONSTRUÇÃO DOS ARRANJOS 
ESPACIAIS.”
Tema: Fundamentos Teórico-Metodológicos da Geografia
Palavras-chave: Dicotomia; Arranjos Espaciais; Unidades de Paisagem; Entorno Escolar; 
Circuitos Superior e Inferior.
Resumo: A presente unidade didática aborda a questão da dicotomia historicamente construida 
entre a Geografia Física e a Geografia Humana. Refletimos sobre a necessária ruptura dessa 
dicotomia, para que se trabalhe em sala de aula uma geografia que auxilie os educandos a 
compreenderem os lugares que percorrem. Para tanto, utilizamos os conceitos de arranjos 
espaciais, unidades da paisagem, circuitos superior e inferior a fim de verificar se os mesmos 
efetivamente auxiliam nesta ruptura. Concluimos que as análises espaciais, a partir dos conceitos 
citados, demandam outra forma de elaboração e auxiliaram na ruptura com a referida dicotomia.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: AROLDO ORIBES DA SILVA 
Orientador: MARGARIDA DE CASSIA CAMPOS - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Exodo Rural e dinâmica populacional de Jandaia do Sul no contexto do Ensino de 
Geografia
Tema: Exodo rural e Urbanização
Palavras-chave: Urbanização;Êxodo Rural; Demografia
Resumo: O presente artigo aborda as questões populacionais do município de Jandaia do Sul, 
apesentando um perfil socioespacial desta população em relação a sua distribuição no espaço 
urbano do referido município.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: AROLDO ORIBES DA SILVA 
Orientador: MARGARIDA DE CASSIA CAMPOS - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: ÊXODO RURAL E DINÂMICA POPULACIONAL DE JANDAIA DO SUL – PR: 
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DISCUSSÕES PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA
Tema: Exodo rural e Urbanização
Palavras-chave: Exodo Rural; Urbanização; Modernização da Agricultura; Lavouras Permanentes 
e Temporárias. ias, modernização da Agricultural
Resumo: A presente unidade didática aborda as principais transformações ocorridas nos meios 
rural-urbano do município de Jandaia do Sul/PR, destacando a substituição da cultura 
permanente( café) no caso jandaiense pelas culturas temporárias (soja e cana-de-açucar), 
destacando os reflexos desta substituição de culturas na distribuição espacial da população do 
referido município, bem como, o crescente processo de urbanização dos municípios norte-
paranaense que sofreram esta reorganização do espaço. Para o ensino de geografia a unidade 
didática pode dar subsídios ao aluno para que o mesmo possa entender a dinâmica populacional 
associada a fatores econômicos e naturais (geadas), por exemplo.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: BERNARDETE DOLORES TURMINA 
Orientador: Silvia Regina Pereira - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O RURAL E URBANO: reflexões sobre a relação campo-cidade
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino da Geografia 
Palavras-chave: Rural/urbano. Cidade/campo. Ensino de Geografia. Cidades pequenas.
Resumo: O presente artigo é resultado dos estudos desenvolvidos durante a participação no 
Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE, oportunizado aos docentes da rede pública do 
Paraná. O objeto de estudo teve como público alvo, 17 alunos do terceiro ano B, período noturno, 
do Ensino Médio do Colégio Estadual Dr. Arnaldo Busato - Ensino Fundamental e Médio, do 
Município de Cruzeiro do Iguaçu-Paraná. A proposta pautou-se numa ação pedagógica que teve 
como foco principal a compreensão da relação existente entre o meio urbano e o meio rural e 
entre o campo e a cidade. O recorte espacial considerado foi o município de Cruzeiro do Iguaçu-
PR, de porte pequeno, onde predomina a agricultura, atividade que interfere na evasão de jovens, 
os quais vão em busca de melhores condições de vida e trabalho em cidades maiores. Por meio 
das reflexões realizadas, buscamos compreender as concepções e apreensões dos alunos sobre 
o rural, o urbano, o campo e a cidade, bem como, apresentar as possibilidades para que eles se 
reconheçam como sujeitos que têm uma história e um conhecimento prévio do mundo. Dessa 
forma, eles poderão compreender melhor a sociedade em que vivem e se perceberem como 
integrantes da mesma. A relevância do tema comprovou-se por atender ao objetivo de possibilitar, 
aos alunos melhores informações sobre o rural e o urbano e a relação campo-cidade. Essa 
intervenção na escola contribuiu para a mudança do olhar dos alunos, em relação aos espaços 
estudados, e assim, eles puderam enxergar novas perspectivas e possibilidades de vida nas 
pequenas cidades. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: BERNARDETE DOLORES TURMINA 
Orientador: Silvia Regina Pereira - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O RURAL E URBANO: REFLEXÕES SOBRE A RELAÇÃO CAMPO-CIDADE NO 
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino da Geografia 
Palavras-chave: Rural/urbano. Cidade/Campo. Ensino de Geografia. Cidades pequenas.
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica objetiva viabilizar a Implementação do Projeto “O 
rural e urbano: Reflexões sobre a relação campo-cidade no município de Cruzeiro do Iguaçu – 
PR”, na turma do 3º ano A, período matutino, do Ensino Médio do Colégio Estadual Dr. Arnaldo 
Busato – EFM. Pretendemos levantar e disponibilizar informações sobre o rural e o urbano, para 
posteriormente estabelecermos reflexões sobre a relação campo-cidade, buscando inserir os 
alunos da série acima citada nas discussões acerca da temática em pauta. Para o 
desenvolvimento do trabalho utilizaremos diferentes recursos e metodologias, como mapas, 
fotografias, informações veiculadas na internet, charges, trabalho de campo, questionários e 
maquetes. Assim será possível, propiciar análises quantitativas e qualitativas, bem como 
inúmeras reflexões, para que os alunos possam compreender a dicotomia conceitual entre espaço 
urbano e espaço rural e as relações entre campo e cidade. Objetivamos contribuir para o 
aprendizado dos alunos, estimulando uma leitura mais crítica de mundo, considerando o contexto 
e a realidade em que os mesmos vivem. Dessa forma, esses jovens, terão condições de refletir e 
avaliar as possibilidades que o campo e a cidade podem oferecer com relação ao seu 
crescimento pessoal e profissional. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: BETANIA RIOS DE SOUZA 
Orientador: GLAUCIA DEFFUNE - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: RELAÇÃO ESPAÇO – TEMPO NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE: 
EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS NO ENSINO MÉDIO
Tema: Didática e metodologia de ensino da Geografia
Palavras-chave: Espaço. Tempo. Lugar
Resumo: Este artigo apresenta os resultados da implementação do projeto - A Relação Espaço – 
Tempo no Município de Querência do Norte: Experiências Formativas. Colocada em prática com 
alunos do Ensino Médio, no Colégio Estadual Humberto de Campos. Teve como objetivo 
redimensionar as práticas pedagógicas para a construção do conhecimento geográfico. A 
proposta foi elaborada a partir dos conteúdos estruturantes das Diretrizes Curriculares para a 
Educação Básica do Paraná, da disciplina de Geografia, bem como dos conceitos básicos que 
fundamentam essa disciplina e norteiam a construção do processo histórico das relações 
espaço/tempo, pois a partir desse processo, os alunos serão capazes de compreender o mundo 
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em que vivem, situando-se no tempo-espaço. Essa compreensão possibilita aos mesmos, 
entender e codificar o lugar em que vivem, ampliando os conhecimentos da escala local para a 
global.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: BETANIA RIOS DE SOUZA 
Orientador: GLAUCIA DEFFUNE - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Relação Espaço-Tempo no Município de Querência do Norte: Experiências Formativas 
Tema: Didática e metodologia de ensino da Geografia
Palavras-chave: espaço, tempo, lugar
Resumo: Este Caderno Pedagógico foi dividido em cinco etapas e tem como objetivo orientar a 
prática pedagógica dos professores, indicando-lhes algumas possibilidades que permitirão 
explorar a relação espaço-tempo na disciplina de Geografia. Ele aborda inúmeros períodos de 
construção e reconstrução do referido espaço, que atualmente estão embutidos na realidade que 
se apresenta concretamente. Apresenta ainda, a oportunidade de orientar o processo ensino-
aprendizagem a partir da realidade local, bem como, do cotidiano dos alunos atrelado aos 
conteúdos da disciplina de Geografia de acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação 
Básica do Estado do Paraná, e problematizados pelas práticas pedagógicas em conformidade aos 
fundamentos teóricos da ciência geográfica, embasados pelos seus respectivos conceitos e 
escalas, temporo-espaciais.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: BRUNO HENRIQUE GOMES ALEXANDRE
Orientador: Leonardo Dirceu de Azambuja - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: ENSINO DE GEOGRAFIA: A TEORIA E A PRÁTICA DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
DESENVOLVIDA NO PDE
Tema: Fundamentos Teóricos Metodológicos
Palavras-chave: Ensino de Geografia – Metodologias Cooperativas – Pedagogia Histórico-Crítica 
– Interdisciplinaridade.
Resumo: O presente artigo tem por objetivo relatar e analisar algumas experiências 
desenvolvidas ao longo da participação do autor no Programa de Desenvolvimento da Educação 
(PDE) do Estado do Paraná. Por meio de uma pesquisa de fundamentação teórica e de 
discussões com os educadores envolvidos nesse processo e, tendo como tema principal a 
questão do ensino de Geografia propomos e realizamos as ações do Projeto, mediante o 
direcionamento de encaminhamentos sugeridos pelas metodologias cooperativas, que ressaltam 
propostas para se romper com o tradicionalismo que opera nos bancos escolares, resgatando o 
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prazer e a significância desta ciência por meio de uma prática pedagógica contextualizada, crítica 
e que problematize a realidade. Assim, por meio de uma intervenção intencional, que contribua 
com o processo de ensino-aprendizagem de acordo com a perspectiva da Pedagogia Histórico-
Crítica que problematiza a prática social onde o aluno e o professor estão inseridos e também 
instiga relações de interdisciplinaridade que enriquecem a nossa prática pedagógica, propusemos 
enquanto metodologia de ensino-aprendizagem a forma didática da Unidade Temática. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: BRUNO HENRIQUE GOMES ALEXANDRE
Orientador: Leonardo Dirceu de Azambuja - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA NOS 
ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Fundamentos Teórico-Metod
Palavras-chave: Ensino – Geografia – Metodologias – Cooperativas – Pedagogia Histórico 
Crítica.
Resumo: Este Caderno Pedagógico tem por objetivo propor alguns encaminhamentos para o 
ensino de Geografia nos anos finais do Ensino Fundamental a partir da perspectiva da Pedagogia 
Histórico-Crítica, onde o método de ensino-aprendizagem parte da prática social onde o aluno e o 
professor estão inseridos, visando um ensino mais dinâmico de acordo com as diretrizes 
sugeridas por metodologias cooperativas que procuram relacionar o saber científico com a 
realidade dos alunos e seus conhecimentos. Assim, o objetivo deste trabalho consiste em 
apresentar o que são as metodologias cooperativas, mostrando como estas podem ser uma 
alternativa para o ensino de Geografia, além de elaborar uma Unidade Temática que mostre aos 
professores os passos a serem desenvolvidos desde a escolha do conteúdo a ser ministrado, 
passando por todo o seu processo de construção até chegar a sua prática de vida, marcando a 
superação do senso comum pelo conhecimento científico.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA 
Orientador: MARCIO JOSE ORNAT - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: PRECONCEITO ÉTNICO-RACIAL ENTRE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO 
MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ – PR - UM BREVE ENSAIO
Tema: RECONCEITO ÉTNICO - RACIAL ENTRE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO 
MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ – PR - UM BREVE ENSAIO
Palavras-chave: educação; etnico-racial; lei 10639; diversidade; cultural
Resumo: presente trabalho pretende debater de maneira geral a ducação das Relações Étnico-
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raciais na E scola após a lei 10.639/03. Para realizar tal discussão o estudo será estruturado em 
introdução, o desenvolvimento do trabalho e algumas considerações finais. Traz -se como ideia 
central do texto a abordagem das questões étnico-raciais no município de Carambeí tendo como 
pano de fundo o papel da educação no país para este assunto, ou seja, como aqueles que regem 
a educação no país enfrentam tal questão tão polêmica? E, ainda, quais são as ações afirmativas 
realizadas para esta questão? Neste momento, faz-se necessário ter um entendimento de um 
conceito de ações afirmativas, ou propriamente dito o seu significado. Existe consenso nos 
diversos ramos científicos de uma definição de um conceito único para ações afirmativas? Afinal 
qual é o significa do? No campo das ciências humanas e sociais não há formas de definir um 
conceito límpar de ações afirmativas, pois cada um vem imbuído de ideias e valores dos sujeitos 
que as define.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA 
Orientador: MARCIO JOSE ORNAT - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Preconceito Etnorracial na Escola
Tema: Tecnologias na Educação Geográfica
Palavras-chave: Recursos tecnológicos; Geografia; Preconceito
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica foi elaborada com o objetivo de propor aos alunos 
do Ensino Médio, uma reflexão sobre o preconceito, discriminação e o racismo, através do uso 
dos recursos tecnológicos, disponíveis e que podem ser utilizados no meio educacional. O mundo 
contemporâneo exige que sejam constantemente repensadas as práticas pedagógicas utilizadas 
em sala de aula. Os usos dos recursos tecnológicos podem e devem favorecer e enriquecer as 
diversas discussões, em particular na Geografia, pois o estudo do espaço geográfico como hoje é 
entendido requer a apropriação de métodos variados para o seu entendimento. Nesse sentido os 
professores de Geografia precisam acompanhar as mudanças, estando atentos às novas 
ferramentas de apoio ao processo de ensino aprendizagem da disciplina. Nesse sentido, além da 
tecnologia, devem estar inseridas nas discussões do contexto escolar as leis que permeiam a 
promoção da igualdade entre os seres humanos dentre elas a 10.639/03 e a 11.645/08, onde o 
recorte foi específico sobre a primeira. As estratégias de ação para o desenvolvimento da 
proposta será através da investigação com o uso das novas tecnologias por meio de oficinas, 
aulas expositivas, com o uso de vídeos, textos e principalmente, utilizando os recursos 
disponíveis na internet, com o uso do laboratório de informática. Estes instrumentos podem 
proporcionar aulas mais dinâmicas, elevando o nível do conhecimento e uma nova abordagem 
nos conteúdos da Geografia.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_geo_pdp_carlos_alberto_rodrigues_de_souza.pdf


Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: CELIA APARECIDA FRANCISQUINHO 
Orientador: AECIO RODRIGUES DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: COMPREENSÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO POR MEIO DO ESTUDO DA PAISAGEM
Tema: Fundamentos Teórico-Metodológicos da Geografia
Palavras-chave: paisagem; espaço geográfico; transformação; trabalho; 
Resumo: Esta proposta de investigação da paisagem natural do município de Jacarezinho ao 
longo do tempo teve como objetivo criar uma consciência crítica, ao observar a paisagem, além 
de conhecer a paisagem natural do município, reconhecer que o trabalho as necessidades e os 
interesses humanos são responsáveis pela transformação das paisagens e construção e 
reconstrução do espaço geográfico .

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: CELIA APARECIDA FRANCISQUINHO 
Orientador: AECIO RODRIGUES DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Transformação da paisagem natural do município de Jacarezinho ao longo do tempo
Tema: Fundamentos teórico- metodológicos da Geografia
Palavras-chave: Paisagem; Espaço vivido; Necessidades humanas.
Resumo: Um dos conteúdos básicos da disciplina de Geografia é a paisagem percebe-se que ao 
ser estudada no Ensino Fundamental, não se dá a importância necessária e um aprofundamento 
maior no estudo da paisagem do espaço vivido pelo aluno que é o seu município. Uma 
abordagem e uma reflexão mais sistemática nesse sentido poderiam contribuir muito para que os 
estudantes conheçam como ela era constituída e as alterações que sofreu ao longo do tempo, 
porque ocorreram essas alterações e como as pessoas que viveram antes, nesse espaço se 
relacionaram com ele, quais as consequências da atuação do homem nesse local e que o 
trabalho e as necessidades humanas são responsáveis pela construção e reconstrução da 
paisagem do espaço onde se vive.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: CELIA CARRIS 
Orientador: Sueli de Castro Gomes - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: O Processo de industrialização no ramo das confecções no município de Cianorte - 
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Paraná
Tema: Didática e metodologia de ensino da Geografia
Palavras-chave: Indústria de Confecções; população; urbanização; Cianorte (PR)
Resumo: Como parte do programa de formação continuada, (PDE) Programa de 
Desenvolvimento Educacional oferecido pela Secretaria de Educação do Paraná (SEED), 
desenvolveu-se um projeto para ensino de geografia no Ensino Fundamental, que teve como 
objetivo estudar o processo de industrialização no ramo das confecções no Município de Cianorte 
(PR). Trata-se de uma proposta que visa contribuir para o ensino e aprendizagem, com foco na 
compreensão dos recursos didáticos para uma prática social. Para tanto, a proposta de 
intervenção pedagógica configura-se como uma pesquisa participativa e investigativa realizada 
com alunos do 7º ano A do Colégio Estadual Primo Manfrinato. Quanto aos procedimentos 
metodológicos, foram utilizados os seguintes instrumentos: questionários para a coleta de dados; 
atividades de compreensão textual; palestras; aula de campo e diário de aula produzido pela 
professora pesquisadora. Os resultados apontam para algumas contribuições tanto para o 
processo de ensino e aprendizagem, como para o desenvolvimento do professor, visto que foram 
oferecidas oportunidades de reflexão sobre problemas sociais emergentes. Para isso, buscou-se 
no histórico do município, informações geográficas sobre a transição econômica da lavoura 
cafeeira até a industrialização, e transformações presentes, à luz do saber científico. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: CELIA CARRIS 
Orientador: Sueli de Castro Gomes - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Processo de industrialização no ramo das confecções no município de Cianorte - 
Paraná
Tema: Didática e metodologia de ensino da Geografia
Palavras-chave: Indústria de Confecções, população, urbanização, Cianorte.
Resumo: A cidade de Cianorte apresenta uma população de 83.553 habitantes. Possui mais de 
600 empresas. Cianorte se destacou mais pelo fato de conter diversas empresas no ramo da 
confecção, hoje no total são mais de 550 grifes conhecida nacionalmente. A cada ano novas 
empresas surgem fazendo com que a cidade seja ainda mais conhecida como Capital do 
Vestuário. Os traços históricos e naturais foram totalmente transformados pela indústria, pois o 
município que eraagrícola tornou-se industrial, A importância da seleção do tema, também, advém 
da relevância que a indústria de confecções tem em Cianorte. Portanto, o que se propõe é que o 
aluno do Ensino Fundamental observe e reconheça pela indústria de confecções do município, o 
processo da industrialização no espaço geográfico. Desse modo, o projeto tem como objetivo 
levar o educando a identificara transformação do espaço no município de Cianorte. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: CELSO LUIS DELATTRE 
Orientador: Luis Lopes Diniz Filho - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: O TEXTO GEOGRÁFICO ENQUANTO FERRAMENTA PARA O PROCESSO AVALIATIVO
Tema: AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE 
GEOGRAFIA
Palavras-chave: Texto; Avaliação; Geografia
Resumo: O artigo em questão procura analisar a construção do conhecimento geográfico pelos 
alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Alcyone Moraes de Castro Velloso tendo 
como premissa a leitura de periódicos, análise de vídeos, pesquisas bibliográficas ou por meios 
eletrônicos, objetivando a escrita de textos de opinião referente ao estudo de temas relacionados 
ao conteúdo geopolítico. Buscamos durante o processo de intervenção pedagógica coletar 
materiais com o objetivo de despertar junto aos alunos o interesse pelos assuntos tratados, 
elencamos as questões entre Ucrânia e Rússia onde pudemos durante nossas aulas debater as 
questões que eram aventadas pela mídia, bem como a escrita de textos de opinião, tendo como 
pano de fundo a reorganização espacial dos países envolvidos no conflito. O auxilio da professora 
de Língua Portuguesa da turma participante bem como sua efetiva participação no projeto, tanto 
no aspecto de revisora dos textos quanto nas discussões com os alunos na montagem, leitura e 
posterior discussão da temática proposta, atuando como mediadora entre a escrita e as normas 
linguísticas foi bastante significativa. A mensuração de valores aferidos foram previamente 
explicitados aos alunos para que a avaliação deixasse de parecer algo escondido e sem 
conexões com o cotidiano de sala de aula. Pudemos observar que durante o decorre do ano letivo 
alguns alunos, cerca de 30% dos alunos mostraram bastante dificuldade tanto na leitura, quanto 
na escrita de textos e ou busca de informações, 20% não produziram em função de faltas 
transferências e/ou desistência, 25% produziram textos com aproveitamento satisfatório, 20% 
produziram textos com fundamentos bem elaborados, e 5% não produziram textos em função da 
apresentação de laudo de dificuldade motora, sendo avaliados de forma oral e durante as 
discussões em sala. Sabemos que nosso trabalho deve ser dicotômico na relação, assim sendo 
tal construção se faz na relação diária com nosso aluno. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: CELSO LUIS DELATTRE 
Orientador: Luis Lopes Diniz Filho - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Texto Enquanto Ferramenta no Processo Avaliativo na Geografia
Tema: Avaliação em Geografia
Palavras-chave: Observação; Leitura; Produção Textual; Avaliação
Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo despertar no educando a curiosidade e o 
poder de observação sobre os aspectos territoriais, geopolíticos do espaço geográfico, analisando 
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textos, imagens, mapas e vídeos posicionando-se de forma oral, escrita, corporal a respeito da 
temática proposta, com critérios previamente estabelecidos e participativos, tendo o educando 
como coparticipante na elaboração do processo avaliativo.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: CLACIR ANA ONGARATTO
Orientador: Paulo Sergio Meira Rocha - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras 
de União d

Etapa: Artigo

Título: Uso de Imagens na Transformação do Espaço Urbano de União da Vitória - PR.
Tema: Tenologias e Linguagens no Ensino da Geografia.
Palavras-chave: Ensino da Geografia. Paisagem ,Espaço Urbano. Enchente.
Resumo: O trabalho proposto visa à percepção e reflexão sobre a Transformação do Espaço 
Urbano de União da Vitória – PR, face às ocorrências de enchentes na área urbana do município, 
devido aos altos índices pluviométricos provocado pelo fenômeno El nino. O público envolvido 
neste trabalho foram os alunos do 1º ano A, período da manhã do Colégio Estadual Pedro 
Stelmachuck, município de União da Vitória – PR. Através do uso de Imagens, buscou-se 
desenvolver o censo crítico dos envolvidos referente ao tema abordado. Para que se percebesse 
a interação existente entre homem x natureza, e a necessidade em harmonizar os elementos do 
meio em que se vive, as ferramentas fundamentais foram: pesquisa bibliográfica, documental e 
inloco, aulas teóricas e de campo. Portanto este artigo aponta algumas práticas pedagógicas que 
viabilizam o ensino da Geografia através do uso de imagens, contribuindo para aulas mais 
práticas e participativas.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: CLACIR ANA ONGARATTO
Orientador: Paulo Sergio Meira Rocha - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras 
de União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Uso de Imagens na Transformação do Espaço Urbano de União da Vitória - PR
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino da Geografia
Palavras-chave: ENSINO DA GEOGRAFIA; ESPAÇO URBANO; PAISAGEM; ENCHENTE.
Resumo: Esta Unidade Didática trabalhará conteúdos partindo da realidade do educando para 
que se compreenda quem é o sujeito ativo do meio em que vive. Objetiva-se com esta unidade 
desenvolver o censo crítico através da percepção das transformações ocorridas no espaço de 
vivência em União da Vitória – PR, em diferentes períodos da formação da cidade, utilizando-se 
principalmente o uso de imagens. Será necessário: pesquisar registros de imagens sobre a 
dispersão populacional em União da Vitória – PR: estudar as transformações devido à ocorrência 
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de enchentes; analisar as mudanças ocorridas no espaço de vivência ao longo do tempo, 
comparando e interpretando imagens de diferentes épocas. Primeiramente se trabalhará 
conceituações: (Paisagem, Lugar, Natureza, Território e Sociedade, Enchentes e Cheias). Na 
sequência serão observadas e interpretadas às transformações ocorridas, por meio de fotos, 
jornais antigos, imagens da internet e outas fontes. Em seguida serão ministradas aulas de campo 
em pontos pré-selecionados para visualização da atual distribuição espacial da área urbana do 
município. Far-se-á uma exposição para toda comunidade escolar dos resultados obtidos. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: CLARICE WELZEL KARNOPP 
Orientador: Mateus Marchesan Pires - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O USO DAS TECNOLOGIAS NAS AULAS DE GEOGRAFIA E A SUA MEDIAÇÃO NA 
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Novas Tecnologias; Mediação Pedagógica; Aprendizagem
Resumo: A tecnologia faz parte de nosso dia a dia e também está presente nas escolas. 
Sabemos que ela pode trazer benefícios na relação ensino–aprendizagem quando usada 
pedagogicamente. São muitos os desafios para que se torne uma realidade principalmente nas 
escolas públicas, mas seu uso já está em andamento, não sendo mais possível conceber ficar 
sem ela. O professor precisa estar contextualizado com seu tempo utilizando-se dela para 
enriquecer suas aulas. Seu uso desconectado de uma metodologia diferenciada, não produzirá a 
resposta esperada. Este artigo investigou as novas tecnologias juntamente com uma nova 
proposta pedagógica aplicada aos alunos do ensino médio. A metodologia aplicada que resultou 
neste artigo, chama-se “Projeto de Aprendizagem Colaborativa”, de autoria de Marilda Aparecida 
Behrens. Os principais recursos tecnológicos utilizados nestas aulas foram o Blog, o grupo no 
Facebook, o projetor multimídia, o laboratório de informática e o celular. Analisamos se o uso das 
tecnologias, aliadas a Mediação Pedagógica diferenciada, contribuiu de fato para que os alunos 
tivessem maior envolvimento e aprendizado na disciplina de Geografia. Os resultados revelaram 
possibilidades, mas também desafios que precisam ser vencidos para que novas medologias e 
tecnologias sejam colocadas em prática em nossa realidade.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: CLARICE WELZEL KARNOPP 
Orientador: Mateus Marchesan Pires - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A TECNOLOGIA NAS AULAS DE GEOGRAFIA E SUA MEDIAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 
DO CONHECIMENTO 
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Tema: Tecnologias e linguagens no Ensino da Geografia
Palavras-chave: Novas Tecnologias; Mediação Pedagógica; Aprendizagem
Resumo: Muito já tem se falado sobre a importância do uso das tecnologias na educação e é 
inegável a sua contribuição para o aprendizado, oportunizando a facilidade de entrarmos em 
contato com dados que estão nos centros de pesquisa mais distantes, além de agilizar e tornar 
nossa vida mais prática, principalmente nas questões relativas à comunicação, entre outras 
vantagens. Sabemos também, que a tecnologia por si só não resulta em aprendizagem. 
Propomos neste projeto investigar as novas tecnologias e as diferentes formas de usá-las 
pedagogicamente em sala de aula. Procuramos analisar se o seu uso, aliadas a Mediação 
Pedagógica, contribui de fato para que os alunos tenham maior envolvimento e aprendizado na 
disciplina de Geografia. Busca-se estimular o uso de novas tecnologias de aprendizagem visando 
a melhoria da qualidade de ensino de Geografia nos conteúdos: Fontes de Energia e 
Industrialização. A metodologia que embasará as aulas neste projeto de intervenção chama-se 
Projeto de Aprendizagem Colaborativa de autoria de Marilda Aparecida Behrens. Os principais 
recursos tecnológicos utilizados nestas aulas serão o Blog, a página e o grupo no Facebook, o 
projetor multimídia, o laboratório de informática e o celular. Os tempos são outros e o aluno não é 
o mesmo de vinte anos atrás, portanto, ele não aprende do mesmo jeito, não tem os mesmos 
interesses. Diante disso, como professores precisamos procurar entender este “novo” aluno e 
buscar maneiras de poder auxiliá-lo em sua aprendizagem. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: CLAUDENICE REGINA NUNES 
Orientador: Carla Holanda da Silva - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Distrito do Campinhos: A Transformação do Espaço como Estratégia para o Processo de 
Ensino - Aprendizagem de Geografia
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Ensino da Geografia,Espaço Geográfico. Espaço Local. Geografia Crítica.
Resumo: O presente material didático levará, sob a orientação da professora de Geografia, os 
alunos a investigar, pesquisar e elaborar materiais que demonstrem a transformação do Espaço 
do Bairro do Campinhos desde o seu surgimento até os dias de hoje, a fim de que possam 
compreender tal processo e apropriar-se deste local como seu lugar.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: CLAUDENICE REGINA NUNES 
Orientador: Carla Holanda da Silva - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Distrito do Campinhos: A Transformação do Espaço como Estratégia para o Processo de 
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Ensino - Aprendizagem de Geografia
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Espaço Geográfico. Espaço Local. Geografia Crítica.
Resumo: O presente material didático levará, sob a orientação da professora de Geografia, os 
alunos a investigar, pesquisar e elaborar materiais que demonstrem a transformação do Espaço 
do Bairro do Campinhos desde o seu surgimento até os dias de hoje, a fim de que possam 
compreender tal processo e apropriar-se deste local como seu lugar.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: CLELIA DE FATIMA PUCINELI 
Orientador: jully Gabriela Retzlaf de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Geração de resíduos sólidos: Uma conscientização ambiental com os alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental.
Tema: TECNOLOGIAS E LINGUAGENS
Palavras-chave: Geografia; Meio Ambiente; Práticas de Ensino 
Resumo: O presente artigo tem por objetivo retratar o trabalho realizado com o tema Educação 
Ambiental nas aulas de Geografia, com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio 
Estadual Dr Aloysio de Barros Tostes – EFM, localizado na cidade de Nova Fátima-PR, o mesmo 
foi desenvolvido durante o curso do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, 2013 – 
2014. Durantes as aulas foi discutido sobre o consumismo e o papel da mídia neste processo, a 
geração, descarte e tratamento final dos resíduos sólidos; estimulando os alunos a ter um olhar 
crítico sobre a realidade da cidade; analisando textos e documentários relacionados à Educação 
Ambiental e Consumismo. Ao fim do projeto pode-se verificar uma mudança de atitude dos alunos 
em relação aos resíduos sólidos, os mesmo passaram se preocupar mais com a geração, 
descarte e tratamento final dos mesmos.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: CLELIA DE FATIMA PUCINELI 
Orientador: jully Gabriela Retzlaf de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Geração de resíduos sólidos: Uma conscientização ambiental com os alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental.
Tema: TECNOLOGIAS E LINGUAGENS NO ENSINO DE GEOGRAFIA
Palavras-chave: Geografia, meio ambiente, práticas de ensino
Resumo: Este projeto tem por objetivo promover a Educação Ambiental nas aulas de Geografia. 
Busca-se discutir sobre o consumismo e o papel da mídia neste processo; compreender a 
geração, descarte e tratamento final dos resíduos sólidos; estimular um olhar crítico sobre a 
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realidade da cidade; discutir textos relacionados à Educação Ambiental e Consumismo; analisar 
os documentários que abordam a questão ambiental. O projeto será colocado em prática com os 
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Dr Aloysio de Barros Tostes – EFM, 
localizado na cidade de Nova Fátima-PR, durante o curso do Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE, 2013 – 2014.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: CLEUDIR COITINHO TOMAZZINI 
Orientador: Najla Mehanna Mormul - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O ensino da Geografia e a Utilização de Diferentes Gêneros discursivos: textos, recortes 
de filmes e história em quadrinhos. 
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino da Geografia
Palavras-chave: Geografia; Ensino-aprendizagem; Gêneros discursivos.
Resumo: Neste trabalho apresentam-se os resultados de projeto de intervenção pedagógica cuja 
temática se referiu às metodologias de aprendizagem, tendo como problema de aplicação o fato 
de que, ao longo do tempo, as metodologias de ensino tradicionais, aulas expositivas com uso do 
quadro de giz, giz e apagador, não atraem mais a atenção dos alunos. Os objetivos desta 
proposta consistiram em estimular o uso dos gêneros discursivos nas aulas de Geografia 
trabalhando diferentes gêneros com os alunos 6º ano do Colégio Estadual Barão do Rio Branco 
na cidade de Flor da Serra do Sul, Paraná, no período de fevereiro a maio de 2014, estimulando-
os a expor sua opinião, dialogar e refletir criticamente seu espaço de vivência, permitindo a 
construção do conhecimento geográfico de maneira mais ativa e prazerosa. De modo específico 
discutiu sobre as diferenças e semelhanças entre metodologias tradicionais e metodologias 
alternativas, e motivou a aprendizagem dos alunos de 6º ano utilizando os seguintes gêneros 
discursivos: textos, filmes e história em quadrinhos (HQs) para trabalhar os conteúdos 
geográficos. Dos resultados obtidos verificou-se o atendimento aos objetivos propostos, com o 
despertar da motivação e participação dos alunos, sendo colhidas opiniões, fomentado o diálogo 
e a reflexão crítica sobre o espaço de vivência de cada um. A conclusão do estudo é de que este 
projeto de intervenção pedagógica pode ser implementado em diferentes escolas, com a 
perspectiva de que as respostas esperadas com o uso de gêneros discursivos reflitam o 
conhecimento por parte do aluno sobre a Geografia e as condições ambientais nas quais se 
encontra. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_geo_artigo_cleudir_coitinho_tomazzini.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_geo_artigo_cleudir_coitinho_tomazzini.pdf


Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: CLEUDIR COITINHO TOMAZZINI 
Orientador: Najla Mehanna Mormul - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Ensino da Geografia e a Utilização de Diferentes Gêneros Discursivos:Textos, Recortes 
de Filmes e História em Quadrinhos
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino da Geografia 
Palavras-chave: Geografia; Ensino Aprendizagem; Gêneros Discursivos
Resumo: Esta unidade didática tem como finalidade discutir metodologias diferenciadas para o 
ensino de Geografia, usando como recurso didático diferentes gêneros discursivos: textos, 
recortes de filmes e história em quadrinhos. Por meio desta unidade didática, pretende-se, 
planejar as aulas de maneira que o aluno possa estar em contato com os diferentes gêneros 
discursivos, contextualizando e socializando as informações, com os colegas, propiciando uma 
nova maneira de adquirir conhecimento. Sendo esta uma prática pedagógica, não significa 
abandonar os antigos métodos de ensinar, mas utilizá-los dentro de uma visão pedagógica nova e 
criativa, numa concepção interacionista. A unidade didática terá duração de 32 aulas, sendo 
desenvolvido no 6º ano do Colégio Estadual Barão do Rio Branco – Ensino Fundamental e Médio, 
Flor da Serra do Sul. O objetivo do estudo deste material é oferecer aos leitores subsídios teóricos 
e reflexão sobre a utilização de diferentes gêneros textuais para trabalhar os conteúdos de 
Geografia, como uma forma de promover o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: CRISTINA AFONSO VIEIRA DE ASSIS
Orientador: CLAUDIVAN SANCHES LOPES - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: USO DO GOOGLE EARTH COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DE 
GEOGRAFIA
Tema: Tecnologias e Linguagens no ensino de Geografia
Palavras-chave: Ensino de Geografia; novas tecnologias; google earth; Geografia do Paraná; 
rodovias.
Resumo: Este trabalho tem o objetivo de desenvolver prática de ensino com o uso do programa 
google earth nas aulas de Geografia, considerando aspectos geográficos do cotidiano dos alunos 
e do estado do Paraná e, consequentemente, verificar as possibilidades e os limites do uso deste 
software como recurso didático-pedagógico no ensino dessa disciplina. A Implementação do 
Projeto de Intervenção, que lhe deu origem, foi realizada com 31 alunos do 8º ano D do Ensino 
Fundamental no Colégio Estadual Vital Brasil, em Maringá – PR, na área das tecnologias e 
linguagens no ensino de Geografia. O trabalho foi guiado por conceitos estruturadores da ciência 
geográfica, sendo esses: lugar, paisagem e território. Em termos de resultados as aulas no 
laboratório de informática foram os momentos mais esperados da proposta e proporcionaram aos 
alunos a interação com as ferramentas de orientação e de navegação do software. Além do mais, 
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a interação ativa com o google earth, mediada pela professora, proporcionou observar imagens, 
identificar, interpretar e analisar diferentes impactos causados pelas principais rodovias deste 
território. Ademais, além do desenvolvimento de habilidades relacionadas ao uso do google earth, 
a implementação do projeto possibilitou o aprofundamento de conteúdos geográficos, 
destacadamente, da Geografia do Paraná.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: CRISTINA AFONSO VIEIRA DE ASSIS
Orientador: CLAUDIVAN SANCHES LOPES - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: USO DO GOOGLE EARTH COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DE 
GEOGRAFIA
Tema: Tecnologias e Linguagens no ensino de Geografia
Palavras-chave: Ensino de Geografia; novas tecnologias; google earth; Geografia do Paraná; 
rodovias.
Resumo: A presente Unidade Didática dá continuidade ao Projeto de Intervenção do PDE e está 
direcionada aos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Vital Brasil, em 
Maringá – PR. O objetivo é desenvolver práticas de ensino com o uso do programa google earth 
nas aulas de Geografia, considerando aspectos do cotidiano dos alunos e da Geografia do 
Paraná. Buscamos significar nossa metodologia, a partir de conceitos estruturadores da ciência 
geográfica, particularmente, lugar, paisagem e território. Ganha destaque, neste contexto, o 
trabalho de campo, focando, respectivamente, o entorno do colégio e a rodovia BR-376 que 
“corta” o perímetro urbano de Maringá. A aula no laboratório de informática é o momento mais 
esperado da proposta e visa proporcionar aos alunos a interação com as ferramentas de 
orientação e navegação do software. Iniciamos explorando o espaço vivido até a análise de 
aspectos mais amplos e distantes que caracterizam o Paraná. A interação ativa com o google 
earth, mediada pela professora, proporcionará observar imagens, identificar, interpretar e analisar 
diferentes impactos causados pelas principais rodovias deste território. Visamos, enfim, além do 
desenvolvimento de habilidades relacionadas ao uso do google earth, o aprofundamento de 
conteúdos geográficos, destacadamente, da Geografia do Paraná.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: CRISTINA YUKIKO UYEOKA FINGER 
Orientador: JEANI DELGADO PASCHOAL MOURA - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A PRODUÇÃO DE MUDAS E HORTA ESCOLAR ORGÂNICA PARA A 
SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL.
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino da Geografia.
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Palavras-chave: Horta orgânica; Sustentabilidade Socioambiental;Educação Ambiental.
Resumo: O projeto “A produção de mudas e horta escolar orgânica para a sustentabilidade 
socioambiental”, desenvolvido durante o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da 
Secretaria de Educação do Paraná teve como objetivos conscientizar a comunidade escolar sobre 
a importância da agricultura urbana orgânica, aplicar noções de sustentabilidade ambiental e 
estimular a produção de plantas e mudas, buscando qualidade de vida. Os referenciais teóricos 
que nortearam o trabalho se pautaram em obras sobre a temática ambiental e educacional. Foram 
aplicadas técnicas de sustentabilidade ambiental na produção da horta orgânica, para suprir parte 
da demanda de hortaliças para a merenda escolar. Como resultado obteve-se a participação 
efetiva dos alunos na produção da horta orgânica, apontando para a eficácia do projeto para a 
melhoria da qualidade alimentar dos alunos pela incorporação de ações sustentáveis em sua 
comunidade.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: CRISTINA YUKIKO UYEOKA FINGER 
Orientador: JEANI DELGADO PASCHOAL MOURA - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A produção de mudas e horta escolar orgânica para a sustentabilidade socioambiental.
Tema: Tecnologias e linguagens no Ensino de Geografia.
Palavras-chave: Agricultura orgânica; sustentabilidade socioambiental; horta escolar.
Resumo: O projeto “A produção de mudas e horta escolar orgânica para a sustentabilidade 
socioambiental” abordará a agricultura comercial com uso intensivo de agroquímicos, visando 
problematizar a produção capitalista brasileira e seus impactos sociais e ambientais. Será 
estudada a agricultura orgânica, e as principais tecnologias de produção enfatizando a 
importância deste tipo de cultivo para a segurança alimentar. Serão estudadas noções de 
desenvolvimento sustentável na comunidade escolar e a valorização da educação ambiental por 
meio de uma metodologia experimental a partir da produção de mudas e hortas educativas no 
Colégio Estadual Maestro Andréa Nuzzi - Cambé / Pr, cuja manutenção envolverá a participação 
de alunos, professores e funcionários do estabelecimento. Como resultados espera-se, atingir os 
objetivos traçados inicialmente neste projeto de intervenção pedagógica e que os alunos e a 
comunidade escolar compreendam a importância da agricultura orgânica para a segurança 
alimentar e passem a adotar hábitos mais saudáveis de vida, bem como, exercitem sua cidadania 
através de ações que beneficiem o meio ambiente e a sociedade onde vivem.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: DILMA HELENA BANDEIRA MADRUGA 
Orientador: CLAUDIA NOVAES DEINA - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: O USO DE IMAGENS COMO MATERIAL DIDÁTICO: PRODUÇÃO SÓCIO ESPACIAL NO 
ENTORNO DO COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS 
PINHAIS
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Geografia
Palavras-chave: Produção do Espaço; Sociedade; Imagens; São José dos Pinhais
Resumo: O presente artigo é resultado do projeto e da intervenção pedagógica do Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE 2013. Aplicado no Colégio Estadual Unidade Polo no Ensino 
Fundamental em São José dos Pinhais – PR, na disciplina de Geografia, com ênfase na temática: 
Análise de imagens como recurso didático no ensino de Geografia, para estudar a produção 
sócio-espacial do entorno do Colégio. Tem como objetivo analisar as tecnologias e as linguagens 
sobre o uso de imagens locais disponíveis como o material didático utilizado nas aulas de 
Geografia do ensino fundamental, por meio da avaliação de imagens antigas e recentes de forma 
crítica, de como vem ocorrendo o processo de produção sócio espacial e as transformações 
decorrentes do mesmo, e propor encaminhamentos metodológicos que possibilitem aos alunos 
construírem seus conhecimentos interligando imagens - textos - conteúdos, considerando os 
aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos sem perder o foco da disciplina de Geografia.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: DILMA HELENA BANDEIRA MADRUGA 
Orientador: CLAUDIA NOVAES DEINA - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: USO DE IMAGENS COMO MATERIAL DIDÁTICO: PRODUÇÃO SÓCIO ESPACIAL NO 
ENTORNO DO COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO NO MUNÍCIPIO DE SÃO JOSÉ DOS 
PINHAIS
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Geografia
Palavras-chave: Espaço; Sociedade; Produção; Imagem.
Resumo: Ao longo do tempo detectou-se que o aluno apresentava dificuldades em se apropriar 
dos conteúdos de Geografia através das metodologias tradicionais, tais como: questionários, 
cópias de textos, etc., o que acarretava problemas de desinteresse e consequentemente 
indisciplina, a partir deste contexto optou-se por usar as novas tecnologias como instrumentos de 
aprendizagem, as quais possibilitarão o uso das imagens como material didático, possibilitando ao 
aluno construir o conhecimento, sendo sujeito do processo ensino aprendizagem. A Unidade 
Didática tem como finalidade a analise das imagens antigas e recentes do entorno do Colégio 
Estadual Unidade Polo no município de São José dos Pinhais que permitirá ao aluno do 7º ano 
analisar de forma crítica, como vem ocorrendo o processo de produção sócio espacial no entorno 
do Colégio Estadual Unidade Polo e as transformações decorrentes do mesmo, com o objetivo de 
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propor encaminhamentos metodológicos que possibilitem ao aluno construir seu conhecimento 
interligando imagens - textos - conteúdos, considerando os aspectos econômicos, sociais, 
culturais e políticos. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: EDNA PAIVA DAMASCENO 
Orientador: Victor da Assuncao Borsato - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: A população do pós-êxodo rural em Francisco-Alves
Tema: Tecnologia e linguagem no Ensino 
Palavras-chave: Transformação da Paisagem; Êxodo Rural; Agricultura Familiar.
Resumo: Resumo: As últimas décadas do século XX e o início do século XXI estão sendo 
marcados por mudanças significativas e que afetam a forma de pensar e de agir do homem. A 
proposta de intervenção na escola teve como objetivo proporcionar uma visão das transformações 
que ocorreram no espaço rural, da mobilização populacional e suas consequências, 
caracterizando a população da microrregião de Umuarama, especificamente a do município de 
Francisco Alves. Enfocando a agricultura familiar como alternativa e possibilidades para o 
desenvolvimento local. Sabendo-se que a grande maioria dos agricultores está se envelhecendo e 
os descendentes diretos e herdeiros das propriedades, por vários motivos, não estão motivados a 
permanecerem no meio rural, dando, dessa forma, continuidade à produção agrícola; 
principalmente a de produtos que abastecem os mercados locais. Mediante a essa afirmação, 
qual será o futuro da agricultura familiar? Considerando o próprio sistema local, que produzem 
grande parte da alimentação e em pequenas propriedades, a qual utiliza mão de obra local. O 
projeto de intervenção envolveu a comunidade escolar, focando as transformações no campo, a 
mobilidade da população e mostrando que a agricultura familiar é de importância fundamental, 
tanto para fixação do homem no campo como na produção de alimentos. A Unidade Didática 
trabalhou com os alunos da Escola Estadual do Campo Padre Antonio Vieira, apoiando-se em 
pesquisas de campo, textos, charges, poemas, figuras, vídeo e entrevista com pioneiros do 
município.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: EDNA PAIVA DAMASCENO 
Orientador: Victor da Assuncao Borsato - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A população do pós-êxodo rural em Francisco-Alves
Tema: Tecnologia e linguagem no Ensino 
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Palavras-chave: Êxodo Rural; Transformação da Paisagem; Agricultura Familiar.
Resumo: As atividades propostas nesta unidade pedagógica representam ações que articulam os 
conteúdos de geografia com realidade sócio espacial dos alunos da Escola Estadual do Campo 
Padre Antonio Vieira, tem como objetivo proporcionar aos mesmos uma visão das transformações 
do espaço e da mobilização populacional, e suas consequências para o meio sócio rural, 
caracterizando a população da microrregião de Umuarama, especificamente a do município de 
Francisco Alves. Considerando-se que a grande maioria dos agricultores está se envelhecendo e 
os descendentes diretos e herdeiros das propriedades, por vários fatores não estão motivados a 
permanecerem no meio rural e dar continuidade à produção agrícola; principalmente a de 
produtos que abastecem os mercados locais. Mediante essa afirmação, qual será o futuro de 
nossa agricultura? Considerando o próprio sistema local, sabendo-se que a alimentação básica 
ainda é produzida em pequenas propriedades e utiliza intensa mão de obra? Dessa forma 
pretende – se envolver a comunidade escolar focando as transformações no campo e mobilidade 
da população e mostrar que a agricultura familiar é de importância fundamental, tanto para fixação 
do homem no campo como no suprimento de alimentos saudáveis.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: EDRIANI DONIZETE LABEGALINI BARBOSA 
Orientador: ELAINE DE CACIA DE LIMA FRICK - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Um olhar reflexivo sobre a avaliação: a relação teoria e prática
Tema: Avaliação do processo ensino-aprendizagem na disciplina de Geografia
Palavras-chave: Geografia - Avaliação - Conhecimento - Aprendizagem
Resumo: A avaliação, tal como concebida e vivenciada na maioria das escolas, tem se 
constituído no principal mecanismo de sustentação da lógica de organização do trabalho escolar 
e, portanto, legitimador do fracasso, ocupando mesmo o papel central nas relações que 
estabelecem entre si, os profissionais da educação, alunos e pais. Os métodos de avaliação 
ocupam sem dúvida espaços relevantes no conjunto das práticas pedagógicas aplicadas ao 
processo de ensino e aprendizagem. Avaliar, neste contexto, não se resume à mecânica do 
conceito formal e estatístico; não é simplesmente atribuir notas, obrigatórias à decisão de avanço 
ou retenção. Avaliar é um processo contínuo. O professor não deve permitir que os resultados das 
provas periódicas, geralmente de caráter classificatório, sejam supervalorizados em detrimento de 
suas observações diárias, de caráter diagnóstico. A polêmica em torno do método de avaliação 
acontece de modo constante no cotidiano escolar. Por isso, neste artigo, buscar-se-á incrementar 
algumas questões sobre avaliação enquanto ação comum das disciplinas escolares e outros 
conceitos a respeito das características avaliativas, neste caso, da disciplina de Geografia, no 
Colégio Estadual Dr. Xavier da Silva, Ensino Fundamental, Médio e EJA, no município de Curitiba. 
Discutiu-se, como acontece a avaliação e foi proposta uma reflexão para uma análise desse 
procedimento na sala de aula, procurando continuamente o avanço do processo através de 
instrumentos e critérios coerentes como recursos básicos para a determinação de um processo 
de ensino e aprendizagem, de fato, satisfatório. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: EDRIANI DONIZETE LABEGALINI BARBOSA 
Orientador: ELAINE DE CACIA DE LIMA FRICK - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: As diversas possibilidades para avaliar o ensino da Geografia
Tema: Avaliação do processo ensino-aprendizagem na disciplina de geografia
Palavras-chave: Avaliação; Reflexão; Implementação; Ensino; Aprendizagem.
Resumo: A avaliação é um processo intencional, sistemático, contínuo, inclusivo, integral, de 
análise e de crítica, visando a transformação; deve ser realizado de acordo com os objetivos 
educacionais propostos, resultando numa apreciação qualitativa sobre o ensino e a 
aprendizagem, auxiliando o professor na tomada de decisões sobre o trabalho docente. A 
avaliação tem a função de alimentar, sustentar e orientar o processo ensino-aprendizagem. Não 
pode ser um instrumento de discriminação e seleção social, de punição e/ou rejeição, mas sim, de 
investigação, reflexão, construção do conhecimento pelo aluno, mediados pela ação do professor. 
O processo avaliativo deve refletir a realidade, a Legislação em vigor, as concepções 
educacionais que fundamentam o trabalho docente, a experiência individual e coletiva e os 
princípios que norteiam o Projeto Político Pedagógico.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: EDSON LUIZ WOLSKI 
Orientador: Pierre Alves Costa - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Geografia do lixo escolar em Santa Maria do Oeste - PR
Tema: Tecnologia e Linguagens no Ensino de Geografia 
Palavras-chave: Conscientização; Lixo; Meio Ambiente; Reciclagem; Reutilização.
Resumo: Neste artigo são relatados os resultados de um projeto de pesquisa que teve como 
objetivo geral promover reflexão a cerca do lixo domiciliar urbano, o lixo escolar e a sua 
reciclagem, com alunos do sexto ano do Ensino fundamental do Colégio Estadual José de 
Anchieta (EFMNP) do município de Santa Maria do Oeste – PR. Para tanto as atividades que 
foram desenvolvidas envolveram uma série de instrumentos de ensino que auxiliaram na reflexão 
sobre a preservação do meio ambiente escolar e residencial. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: EDSON LUIZ WOLSKI 
Orientador: Pierre Alves Costa - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Título: A Geografia do Lixo Escolar em Santa Maria do Oeste - PR
Tema: Tecnologia e Linguagens no Ensino da Geografia
Palavras-chave: Conscientização, Lixo, Meio Ambiente, Reciclagem, Reutilização
Resumo: O ser humano por se tratar de um consumidor ativo acaba se utilizando em demasia de 
produtos diversos aumentando vertiginosamente a produção de resíduos. O ambiente escolar 
sofre com esse problema, pois não possuímos uma cultura de Educação Ambiental e que nossos 
alunos são frutos de uma sociedade consumista e sem nenhuma tendência educacional voltada 
para a preservação ambiental. Neste sentido o Colégio Estadual José de Anchieta já desenvolveu 
inúmeros projetos de conscientização ambiental e não obteve êxito, que seria a mudança de 
atitudes e comportamentos em relação aos resíduos produzidos no espaço escolar. Tais 
constatações estão presentes no entorno do colégio, visto este encontrar-se no centro da cidade 
e o descaso com a depredação de lixeiras colocadas nas ruas, o lixo produzido nos finais de 
semana, e o produzido pelos alunos no final de cada período ou ano letivo. Pretende-se com esta 
intervenção pedagógica promover uma reflexão a cerca do lixo domiciliar urbano, o lixo escolar e 
a sua reciclagem em uma previsão de 32 horas/aulas com alunos do 6º ano. Para tanto as 
atividades a serem desenvolvidas envolvem uma série de instrumentos de ensino que possam 
auxiliar na reflexão sobre a preservação do meio ambiente escolar e residencial. Em sala de aula 
a aplicação do projeto será por meio de: aulas expositivas, leituras de textos, uso do laboratório 
de informática para pesquisa, TV pendrive para assistir recortes de filmes selecionados, trabalhos 
em grupo de conscientização, elaboração de material como: cartazes, lixeiras ecológicas, visita a 
fábrica de papel e realização de composteira domiciliar pelos alunos. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ELIANA BOJANOSKI RIBEIRO 
Orientador: Luiz Alexandre Goncalves Cunha - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: O TRABALHO INFANTIL NO CULTIVO DE FUMO E SUA A INFLUÊNCIA NO 
DESEMPENHO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAMPO
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino da Geografia
Palavras-chave: Trabalho infantil; Desempenho escolar;Plantio do fumo 
Resumo: Este artigo apresenta um projeto do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), 
implementado no Colégio Estadual do Campo Professor Argemiro Luiz de Lima em São João do 
Triunfo-PR. O trabalho é resultado de uma reflexão sobre o trabalho infantil nas lavouras de fumo, 
uma das culturas mais significativas do município. Embora existam leis que proíbam o trabalho 
para menores, essa prática ainda é uma realidade no campo, onde, principalmente, os jovens 
dividem o seu tempo entre estudo e trabalho, trazendo prejuízos ao desempenho escolar e 
gerando evasão escolar. Diante dessa realidade, o objetivo é proporcionar uma reflexão que 
venha a contribuir para que ocorra uma ruptura na transmissão cultural entre as famílias, mesmo 
que em longo prazo, de que o trabalho educa e é necessário para a formação do caráter ou que 
pode ser realizado sem maiores consequências para a vida escolar. Conclui-se que é necessário 
que se realizem mais discussões voltadas ao trabalho infantil com toda a comunidade escolar, 
pois a consciência da família, muitas vezes, se sobrepõem as leis que combatem o trabalho 
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infantil. Muitos dos pais ainda estão alheios aos malefícios do trabalho precoce, bem como há 
uma aceitação, mesmo que velada por parte dos jovens. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ELIANA BOJANOSKI RIBEIRO 
Orientador: Luiz Alexandre Goncalves Cunha - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O trabalho infantil e sua influência no desempenho escolar dos alunos do meio rural.
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino da Geografia
Palavras-chave: Trabalho Infantil; Desempenho Escolar; Plantio do Fumo.
Resumo: Nas áreas rurais é comum os filhos dos agricultores participarem do trabalho na 
lavoura, colaborando com os pais. No caso de São João do Triunfo, isso acontece mais 
especificamente no plantio do fumo. Apesar da existência das leis vigentes que proíbem o 
trabalho infantil, crianças e adolescentes completam a mão de obra da família e esse fato acaba 
refletindo no desempenho desses alunos, muitas vezes resultando até na evasão escolar. Diante 
desse problema, essa Unidade Didática tem o objetivo de provocar uma reflexão e discussão 
sobre o trabalho infantil, dando a oportunidade a nós professores, de desmistificar essa visão 
enraizada de que o trabalho educa. É preciso abrir um diálogo sobre o problema e conscientizar 
toda comunidade escolar sobre o impacto do trabalho infantil no desempenho escolar e na vida 
das crianças e dos adolscentes

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ELISABETE VIEIRA DA SILVA 
Orientador: ROSELY MARIA DE LIMA - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL: Implantação de horta e jardim suspensos no Centro Estadual 
de Educação Básica para Jovens e Adultos Profª Linda Eiko Akagi Miyadi (CEEBJA) de 
Apucarana (PR)
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino da Geografia. 
Palavras-chave: Educação Ambiental; Prédios; Horta/Jardim suspensos; Jovens e Adultos.
Resumo: O momento atual requer mudanças em nossa postura de educador visando formar 
cidadãos participativos e motivados a contribuir com uma sociedade que respeite e tenha melhor 
convivência com o ambiente. É chegada a hora de intervir e buscar aliados entre os pares para 
dar sentido à nossa maneira de trabalhar as questões ambientais. O presente trabalho, com 
enfoque na Educação Ambiental, apresenta atividades concretas e com fundamentação teórica 
que viabilizam o acesso e a permanência dos jovens e adultos na EJA. Para isso, trabalhou-se 
um tema da Educação Ambiental, que envolveu a participação da comunidade escolar, num 
esforço conjunto de mudanças, com objetivo de aprofundar conhecimento teórico, habilidades e 
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atitudes voltadas ao aproveitamento dos espaços físicos na produção de flores, verduras e 
plantas medicinais em hortas ou jardins suspensos. Buscamos dessa maneira, além de contribuir 
para a formação do aluno como um todo, diversificar o cardápio da merenda oferecendo 
alimentos orgânicos produzidos pela comunidade escolar. Também incentivamos o aluno a 
desenvolver hortas ou jardins suspensos em suas residências. Consideramos as dificuldades 
relativas ao fato de a escola não possuir terreno, pois está localizada em prédio de área 
comercial, ladeado por construções e circundado por calçadas. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ELISABETE VIEIRA DA SILVA 
Orientador: ROSELY MARIA DE LIMA - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL: Porque não fazer uma horta/jardim suspensos no Centro 
Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos Profª Linda Eiko Akagi Miyadi (CEEBJA) de 
Apucarana?
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino da Geografia. 
Palavras-chave: Educação Ambiental; Prédios; Horta/Jardim suspensos; Jovens e Adultos.
Resumo: O momento atual requer mudanças em nossa postura enquanto educador, se visarmos 
formar uma sociedade com cidadãos participativos e motivados a contribuir com novas posturas 
em relação ao ambiente. É chegada a hora de intervir e buscar aliados entre os pares para dar 
sentido à nossa maneira de trabalhar as questões ambientais. O presente trabalho visa realizar 
atividades concretas e com fundamentação teórica que viabilize o acesso e a permanência dos 
jovens e adultos na EJA, com enfoque à Educação Ambiental, trabalhando um tema que envolva 
a participação da comunidade escolar num esforço conjunto de mudanças. O objetivo geral será 
de aprofundar, por meio da Educação Ambiental, conhecimento teórico, habilidades e atitudes 
voltadas para o aproveitamento dos espaços físicos na produção de flores, verduras e ervas 
medicinais, em horta/jardim suspensos. Buscamos dessa maneira, além de contribuir para a 
formação do aluno como um todo, diversificar o cardápio da merenda escolar oferecendo 
alimentos orgânicos produzidos pela comunidade do CEEBJA. Consideramos neste projeto todas 
as dificuldades relativas ao fato de que a referida escola está localizada em um prédio de área 
comercial, ladeado por outras construções, não possui terreno e é totalmente circundado por 
calçadas.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ELISANGELA PERUZZO 
Orientador: ALCIMARA APARECIDA FOETSCH - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias 
e Letras de União d

Etapa: Artigo

Título: “TOPOFILIA” NA ESCOLA: CONTRIBUIÇÕES NA FORMAÇÃO DO ALUNO CIDADÃO
Tema: Didática e Metodologia de Ensino da Geografia
Palavras-chave: Topofillia, Escola, Aluno Cidadão.
Resumo: O presente artigo é resultante do projeto e da pesquisa realizada a partir do Programa 
de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação do Estado do 
Paraná e trata da influência que a disciplina de Geografia pode ter na formação do aluno-cidadão, 
atuante e participativo em seu lugar de vivência. Aborda-se, teoricamente, o conceito de lugar 
como escala de análise para então partir para outras escalas, optando por uma abordagem 
geográfica Humanística. Parte-se das contribuições teóricas da Geografia Cultural, tomando por 
base as ideias de Yi-Fu Tuan (1980; 2012) para analisar a relação de afetividade para com o lugar 
(topofilia) e o despertar de atitudes do aluno enquanto cidadão e futuro professor atuante em seu 
espaço geográfico. A opção de desenvolver o trabalho no 1º Ano da Turma de Formação de 
Docentes do Colégio Estadual Santa Bárbara, em Bituruna-PR, deu-se porque acredita-se que 
justamente no curso de Formação de Docentes o desenvolvimento da capacidade de (inter)agir 
na comunidade deve ser enfatizada; é esse aluno que estará formando a mente e o caráter futuro. 
A análise da relação de afetividade com os lugares, numa perspectiva geográfica a partir da 
“topofilia” foi realizada procurando enfatizar que a consciência cidadã nasce no momento em que 
o aluno, neste caso, também futuro docente, constrói uma relação positiva com seu espaço, 
desenvolvendo um sentimento de pertencimento.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ELISANGELA PERUZZO 
Orientador: ALCIMARA APARECIDA FOETSCH - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias 
e Letras de União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: “TOPOFILIA” NA ESCOLA: CONTRIBUIÇÕES NA FORMAÇÃO DO ALUNO CIDADÃO
Tema: Didática e Metodologia de Ensino da Geografia
Palavras-chave: Geografia; cidadania; espaço de vivência; topofilia.
Resumo: O tema de nossa pesquisa é a contribuição da topofilia na formação do aluno cidadão 
atuante em seus espaços de vivência. Para a ação do indivíduo em seu lugar de vivência, a fim 
de apontar situações que levem à melhoria da qualidade de vida e bem da coletividade é 
primordial que este estabeleça relações afetivas com o espaço geográfico, desenvolvendo o 
sentimento de pertencimento ao seu lugar de vivência. A ideia de que a aprendizagem só é 
significativa quando o aluno percebe-se enquanto agente “ativo” (re)construtor de seu espaço de 
vivência e consequentemente da sociedade, aparece entre os defensores de uma nova educação, 
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voltada ao aluno e à construção da cidadania. Acredita-se que justamente no curso de Formação 
de Docentes tanto essa capacidade quanto essa competência devem ser enfatizadas. O aluno, 
futuro docente, deverá estar apto e comprometido no desenvolvimento de atitudes que 
considerem o bem da coletividade e interferindo no (re)direcionamento das novas possibilidades 
de organização do espaço geográfico, ou seja, agir socialmente em seu espaço de vivência, em 
seu lugar, traduzindo-se numa atuação cidadã consciente.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ELIZANI BENETTI 
Orientador: Rosana Cristina Biral Leme - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O Uso da Mata Ciliar Para a Construção do Conhecimento Geográfico: A Experiência da 
6ª Série do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Júlio Giongo – Pranchita, PR.
Tema: Tecnologias e linguagens no Ensino da Geografia
Palavras-chave: Educação Ambiental; Matas Ciliares; relação teoria e prática. 
Resumo: As questões referentes ao tema Educação Ambiental estão cada vez mais em destaque 
na sociedade, principalmente por meio da veiculação promovida pela mídia, gerando 
oportunidade de interface com as discussões realizadas junto aos bancos escolares. Nesse 
contexto, selecionou-se o assunto “matas ciliares” para a realização de um exercício de 
vinculação entre a teoria e a prática de educação ambiental com educandos do 6° Ano “A” do 
Colégio Estadual Júlio Giongo – Ensino Fundamental, Médio e Normal, enfatizando a importância 
do conhecimento e de ações voltadas para os cuidados com a recuperação e principalmente a 
conservação das áreas de preservação permanentes. As ações foram realizadas durante o 
segundo semestre do ano de 2014 e estão inseridas no projeto de formação continuada 
oportunizada pelo PDE. As atividades foram planejadas e empregadas em distintos momentos 
diversificados entre discussões de textos; aulas expositivas e dialogadas; realização de palestra e 
atividades em campo. Buscou-se através da aplicação deste projeto levantar o problema no 
município de Pranchita – PR, partindo da premissa de que as questões ambientais devem ser 
pensadas em um contexto global, mas as ações devem ter origem no ambiente local e que a 
escola oportuniza ambiente privilegiado para tais iniciativas. Avalia-se positivamente os resultados 
obtidos, uma vez que o cumprimento das etapas foram acompanhados pelo envolvimento e 
entusiasmo dos alunos que, se devidamente alimentado, poderá resultar em uma geração de 
cidadãos ambientalmente mais conscientes e proativos. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ELIZANI BENETTI 
Orientador: Rosana Cristina Biral Leme - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A FUNÇÃO AMBIENTAL DA MATA CILIAR COMO SUBSÍDIO AO ENSINO DE 
GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO ESTADUAL JÚLIO GIONGO, 
PRANCHITA-PR
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino da Geografia
Palavras-chave: Educação Ambiental, Matas Ciliares, Formação Critica.
Resumo: As questões referentes ao tema Educação Ambiental estão cada vez mais em destaque 
principalmente na mídia, na sociedade e porque não nos bancos escolares. Nosso trabalho vem 
de encontro com o assunto “matas ciliares”, que tem sido muito debatido, discutido, fundamentado 
na teoria, mas na prática infelizmente a realidade é outra como temos visto em nosso município e 
região. Portanto, queremos através da aplicação deste projeto levantar o problema em nosso 
município, Pranchita – Pr. e através de ações concretas queremos levar aos nossos educandos 
do 6° Ano “A” do Colégio Estadual Júlio Giongo – Ensino Fundamental, Médio e Normal, a 
necessidade da conscientização para com os cuidados com a recuperação e principalmente a 
conservação das áreas de reservas permanentes, pois acreditamos que sim, devemos pensar o 
meio ambiente a partir de uma visão global, mas primeiramente devemos agir localmente, pois 
somente assim estaremos contribuindo de forma concreta com as mudanças que se fazem 
necessárias em nosso planeta.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ELOA STABILLE RODRIGUES DA SILVA 
Orientador: Adriana Castreghini de Freitas Pereira - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: SENSORIAMENTO REMOTO NA EDUCAÇÃO: INTERPRETANDO AS IMAGENS DE 
SATÉLITE
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Geografia
Palavras-chave: Educação, sensoriamento remoto; imagem de satélite; cartografia.
Resumo: A presente Unidade Didática-Pedagógico será aplicada no sétimo ano do Colégio 
Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo. Refere-se ao uso de novas tecnologias no ensino de 
Geografia visando dinamizar a aprendizagem da Ciência Geográfica, aliando teoria e prática por 
meio das imagens e mapeamento do espaço terrestre utilizando o sensoriamento remoto. Assim o 
aluno poderá aguçar seu interesse pela Cartografia, lendo e interpretando imagens de satélites do 
global para o local, codificando informações, ampliando suas capacidades de observar, conhecer, 
explicar e caracterizar o lugar em que vive inserido como agente transformador do espaço. Com o 
uso constante do laboratório de informática na aplicação de conceitos técnicos no seu dia a dia. 
Hoje, as imagens de satélite fazem parte de nossa vida, e a identificação, interpretação das 
imagens de satélite cada vez mais serão utilizadas nos estudos da Geografia. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ELOA STABILLE RODRIGUES DA SILVA 
Orientador: Adriana Castreghini de Freitas Pereira - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: SENSORIAMENTO REMOTO NA EDUCAÇÃO: INTERPRETANDO AS IMAGENS DE 
SATÉLITE
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Geografia
Palavras-chave: Educação, sensoriamento remoto; imagem de satélite; cartografia.
Resumo: A presente Unidade Didática-Pedagógico será aplicada no sétimo ano do Colégio 
Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo. Refere-se ao uso de novas tecnologias no ensino de 
Geografia visando dinamizar a aprendizagem da Ciência Geográfica, aliando teoria e prática por 
meio das imagens e mapeamento do espaço terrestre utilizando o sensoriamento remoto. Assim o 
aluno poderá aguçar seu interesse pela Cartografia, lendo e interpretando imagens de satélites do 
global para o local, codificando informações, ampliando suas capacidades de observar, conhecer, 
explicar e caracterizar o lugar em que vive inserido como agente transformador do espaço. Com o 
uso constante do laboratório de informática na aplicação de conceitos técnicos no seu dia a dia. 
Hoje, as imagens de satélite fazem parte de nossa vida, e a identificação, interpretação das 
imagens de satélite cada vez mais serão utilizadas nos estudos da Geografia. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ERNAN RODRIGUES VIEIRA 
Orientador: Eduardo Donizeti Girotto - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Educação Dialógica, Lugar e o Ensino de Geografia no EJA
Tema: Didática e Metodologia de Ensino de Geografia
Palavras-chave: Educação Dialógica; Lugar; EJA; Ensino de Geografia;
Resumo: Neste artigo buscaremos entender como os Jovens e Adultos conseguem relacionar a 
geografia apreendida na escola com o seu LUGAR de vivência. Acreditamos que o educando 
adulto deve conhecer sua realidade para poder inserir-se de forma crítica e atuante na vida social 
e política do seu espaço vivido. Por isso abordaremos os conteúdos geográficos e o conceito de 
LUGAR a partir dos fundamentos da Educação Dialógica, discutindo algumas propostas para 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos princípios emancipatórios formulados por Paulo Freire e 
outros autores. O trabalho foi desenvolvido no CEEBEJA Profa. Joaquina Matos Branco, no 
município de Cascavel, com turmas de EJA do Ensino Médio noturno. Nesta perspectiva, os 
conteúdos de Geografia devem permear o cotidiano escolar na busca do aprendizado que 
encontre ressonância na vida dos alunos que os motive a gostar da disciplina de geografia e, 
assim, pensar o LUGAR na relação com o mundo que os cerca. Essas são as razões para propor 
uma reflexão sobre a necessidade da abordagem da escala local (LUGAR) nas aulas de geografia 
para EJA. Acreditamos que ao resgatarmos o lugar que o educando mora, utiliza, suas vivências, 
suas relações com o espaço e com a sociedade, a geografia torna-se mais próxima.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ERNAN RODRIGUES VIEIRA 
Orientador: Eduardo Donizeti Girotto - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Educação Dialógica, Lugar e o Ensino de Geografia no EJA
Tema: Didática e Metodologia de Ensino da Geografia
Palavras-chave: Educação Dialógica; Lugar; EJA; Ensino de Geografia.
Resumo: Nesta produção didático-pedagógica buscaremos entender como os Jovens e Adultos 
conseguem relacionar a geografia apreendida na escola com o seu LUGAR de vivência. 
Acreditamos que o educando adulto deve conhecer sua realidade para poder inserir-se de forma 
crítica e atuante na vida social e política do seu espaço vivido. Por isso abordaremos os 
conteúdos geográficos, o conceito de LUGAR a partir dos fundamentos da Educação Dialógica, 
discutindo algumas propostas para Educação de Jovens e Adultos nos princípios emancipatórios 
formulados por Paulo Freire e outros autores. Os conteúdos de Geografia devem permear o 
cotidiano escolar na busca do aprendizado que encontre ressonância na vida dos alunos que os 
motive a gostar da disciplina de geografia e, assim, pensar o LUGAR na relação com o mundo 
que os cerca. Essas são as razões para propor uma reflexão sobre a necessidade da abordagem 
da escala local (LUGAR) nas aulas de geografia para EJA.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: FABIANA DUKIEVICZ 
Orientador: Edineia Vilanova Grizio-Orita - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: CONSTRUINDO O CONHECIMENTO GEOGRÁFICO A PARTIR DE IMAGENS: 
CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DO BRASIL
Tema: Tecnologias na Educação
Palavras-chave: Ensino; Imagens; Tecnologia; Clima.
Resumo: O uso de imagens no processo de ensino-aprendizagem ainda é pouco utilizado pelos 
professores nas aulas de Geografia, mas seu uso não pode ser descartado. Vive-se num mundo 
onde a informação também é transmitida visualmente, por isso não se pode ignorar seu uso no 
processo educacional, bem como sua utilização como recurso metodológico para aprendizagem 
dos conteúdos de Geografia. É por meio da comunicação visual que se tem acesso a grande 
maioria das informações do mundo contemporâneo. O uso das novas tecnologias é uma 
necessidade da vida moderna com a qual é necessário aprender a lidar. No caso do ambiente 
escolar, as novas tecnologias educacionais se tornam cada vez mais importantes, pois os alunos 
se identificam muito com elas. Este trabalho tem como objetivos apontar os benefícios que o uso 
de imagens pode trazer para as aulas de Geografia, desenvolver a leitura interpretativa de 
imagens e contribuir na apropriação dos conteúdos geográficos. O estudo se efetivou por meio de 
uma pesquisa-ação que contemplou o uso de imagens acerca de um tema, no caso específico: 
Os Climas do Brasil. Essas atividades foram realizadas com os alunos do 7º ano do ensino 
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fundamental. Os resultados obtidos evidenciaram que quando o professor sai de sua área de 
comodismo e busca diversificar a maneira de transmitir o conhecimento faz com que o aluno 
interaja mais com a aula, tornando a aprendizagem mais prazerosa e proveitosa.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: FABIANA DUKIEVICZ 
Orientador: Edineia Vilanova Grizio-Orita - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: CONSTRUINDO O CONHECIMENTO GEOGRÁFICO A PARTIR DAS IMAGENS: 
CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DO BRASIL
Tema: Tecnologias na Educação
Palavras-chave: Ensino; Imagens; Tecnologia; Clima
Resumo: A presente produção didática é composta por uma unidade didática e faz parte das 
atividades propostas no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) 2013/2014, da 
Secretaria do Estado da Educação do Paraná na disciplina de Geografia, através da instituição de 
ensino superior da Universidade Estadual de Ponta Grossa . A unidade didática que ora se 
apresenta será utilizada na implementação do projeto na escola. O uso de imagens no processo 
de ensino-aprendizagem ainda é pouco utilizado pelos professores nas aulas de geografia, mas 
seu uso não pode ser descartado. Vive-se num mundo onde a informação é transmitida 
visualmente, por isso não se pode ignorar seu uso no processo educacional, bem como sua 
utilização como recurso metodológico para aprendizagem dos conteúdos de geografia. É por meio 
da comunicação visual que se tem acesso a grande maioria das informações do mundo 
contemporâneo. O uso das novas tecnologias é uma necessidade da vida moderna com a qual é 
necessário aprender a lidar. No caso do ambiente escolar, as novas tecnologias educacionais se 
tornam cada vez mais importantes, pois os alunos se identificam muito com elas. Este trabalho 
tem como objetivo apontar os benefícios que o uso de imagens pode trazer para as aulas de 
Geografia; desenvolver a leitura interpretativa de imagens e contribuir na apropriação dos 
conteúdos geográficos. O estudo se efetivará por meio de uma pesquisa-ação que contemplará 
pesquisas através das imagens acerca de um tema, no caso específico OS Climas do Brasil. Será 
realizado com alunos do 7º ano do ensino

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: FABIANE APARECIDA DONATTI 
Orientador: JEANI DELGADO PASCHOAL MOURA - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Pesquisa escolar nas aulas de Geografia:como fazer?
Tema: Tecnologia e suas Linguagens no Ensino de Geografia
Palavras-chave: Ciência;Pesquisa;Mediação;Aprendizagem Significativa;
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Resumo: Este artigo intitulado “A Pesquisa nas aulas de Geografia” tem como propósito analisar 
a função da atividade de pesquisa na Educação Básica, voltada para alunos do segundo ano do 
Ensino Médio. Tem como eixo principal a concepção de aprendizagem significativa, em que o 
aluno é o autor do seu processo de construção do conhecimento e o professor, o mediador. 
Aprender a pesquisar é importante para todas as áreas do conhecimento, para encontrar soluções 
próprias na vida escolar e na sociedade, para a permanência numa universidade e na vida 
profissional cidadã. Os encaminhamentos metodológicos visaram oferecer, ao aluno, assistência 
na realização da atividade de pesquisa, favorecendo o desenvolvimento de aptidões e habilidades 
como, por exemplo, estar apto a argumentar, aceitar e questionar diferentes pontos de vista, 
contestar informações de diversas fontes, aprender a pesquisar saber pensar criticamente, utilizar 
com autonomia os recursos tecnológicos e entender como o conhecimento científico está 
organizado. Como parte da metodologia foram apresentados, aos alunos, os diferentes tipos e 
métodos de pesquisa, levando-os a conhecerem fontes variadas disponíveis dentro e fora do 
ambiente escolar, oportunizando aprendizagem através da pesquisa escolar mediada passo a 
passo. Como resultado, os alunos aprenderam a reconhecerem os itens estruturais da atividade 
de pesquisa, a analisarem os dados coletados através de leitura e releitura e, ao final do 
processo, a produzirem uma síntese, com o objetivo de acrescentarem novas informações 
descobertas durante a pesquisa. É fundamental ressaltar que a curiosidade pode contribuir para 
despertar o gosto pela investigação, tornando os trabalhos de pesquisa uma atividade prazerosa. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: FABIANE APARECIDA DONATTI 
Orientador: JEANI DELGADO PASCHOAL MOURA - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Pesquisa escolar nas aulas de Geografia: Como fazer?
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino da Geografia
Palavras-chave: Ciencia;Pesquisa;Mediação;Aprendizagem Significativa;
Resumo: Esta unidade didático-pedagógica tem como propósito criar atividades para o aluno 
aprender a elaborar um projeto de pesquisa em nível escolar na modalidade de Ensino Médio. 
Tendo como eixo principal a concepção de aprendizagem significativa, onde o aluno é o autor do 
processo de construção do seu conhecimento e o professor o mediador. Os encaminhamentos 
metodológicos visam oferecer assistência na realização da atividade de pesquisa, favorecendo o 
desenvolvimento de aptidões e habilidades como, por exemplo, argumentação, pensamento 
crítico, contestação de informações provenientes de diversas fontes, utilização de recursos 
tecnológicos e compreensão da organização do conhecimento científico. Como resultado desta 
intervenção na escola, espera-se que o aluno identifique os tipos e técnicas de pesquisa, conheça 
as diferentes fontes de pesquisa disponíveis, aprenda a fazer pesquisa, passo a passo e, 
reconheça quais os itens estruturais desta atividade, sabendo analisar os dados coletados através 
de leitura e releitura e, ao final do processo, produza a síntese por meio das novas informações 
descobertas durante a pesquisa. É fundamental ressaltar que a curiosidade pode contribuir para 
despertar o gosto pela investigação, fazendo dos trabalhos de pesquisa uma atividade prazerosa. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: GERMANO LUIZ KALINOSKI 
Orientador: Luiz Carlos Flavio - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O cotidiano como referência para a compreensão do território em aulas de geografia no 
sexto ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Ipê Roxo - Foz do Iguaçu
Tema: Tecnologia e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Território. Cotidiano. Espaço geográfico. Sociedade. Educação.
Resumo: Este artigo aborda a importância que o território tem para a formação dos alunos da 
educação básica devido as possibilidades que oferece em articular questões que envolvem poder, 
controle, dominação e apropriação com a realidade social vivida pelos alunos do sexto ano do 
Ensino Fundamental do Colégio Estadual Ipê Roxo. Portanto analisando as questões sociais, 
econômicas, políticas e culturais que se desenvolvem na comunidade Cidade Nova, onde o 
Colégio Ipê Roxo está localizado, desenvolvemos algumas reflexões sobre o conceito de território 
no sexto ano do Ensino Fundamental através da análise das questões referentes ao cotidiano e 
às práticas sociais do homem comum expressas em textos, trabalhos de campo, imagens, 
poesias e xilogravuras.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: GERMANO LUIZ KALINOSKI 
Orientador: Luiz Carlos Flavio - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O cotidiano como referência para a compreensão do território em aulas de geografia no 
sexto ano do Ensino Fundamental (Colégio Estadual Ipê Roxo - Foz do Iguaçu)
Tema: Tecnologia e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Território; territorialidade; cotidiano; Ensino de Geografia; comunidade.
Resumo: Problematiza-se o conceito de território tendo o cotidiano como referência para uma 
melhor compreensão das práticas sociais por parte dos alunos do sexto ano do Ensino 
Fundamental. A análise dessa dinâmica entre território, cotidiano e práticas sociais em aulas de 
geografia acontecerá no Colégio Estadual Ipê Roxo, abordando a realidade de Foz do Iguaçu, 
especialmente dos bairros Cidade Nova I, onde está localizado o colégio, Cidade Nova II, Jardim 
Universitário , São Sebastião, Jardim Almada e Vila Solidaria. O estudo será direcionado mais 
para o Ensino Fundamental, onde o assunto território não é muito valorizado pelos professores, 
principalmente em turmas dos sextos anos.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: GERSON DAUHS
Orientador: Angela Massumi Katuta - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: O USO DO CELULAR NA SALA DE AULA: uma reflexão e alternativa em prol do ensino 
de geografia na contemporaneidade.
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Novas tecnologias da informação e comunicação; uso de celulares; sala de 
aula; ensino de geografia.
Resumo: Este artigo apresenta o trabalho sobre o uso do celular nas aulas de geografia a partir 
da proposta de implementação da Unidade Didática, junto aos educandos do 1º ano do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Sertãozinho, Também abordamos o trabalho realizado com os 
professores da rede estadual de ensino do Paraná, no Grupo de Trabalho em Rede - GTR 2014, 
como parte das atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, turma 2013. Em 
uma sociedade cada vez mais tecnológica, é fundamental que as escolas incorporem as 
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) no processo de ensino e aprendizagem. O 
objetivo deste trabalho foi propor a utilização das diferentes TICs no ensino da geografia, tais 
como: GPS, celular, computador, câmera fotográfica, gravador digital e outros para criar e 
organizar materiais didáticos. Uma das dificuldades enfrentadas foi a falta de estrutura das 
escolas para desenvolver um projeto como este, e também a resistência de alguns setores da 
educação que concebem o celular como um aparelho que apenas distrai o educando e atrapalha 
a aula. A partir dos recursos citados tivemos como objetivo no ensino da geografia trabalhar com a 
ocupação e arranjos espaciais no lugar de moradia dos educandos, através de fotos de celular e a 
elaboração de um quiz (jogo de perguntas), onde a pesquisa foi feita com o uso da internet, 
tomando-se o cuidado de utilizar apenas os recursos disponíveis na turma.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: GERSON DAUHS
Orientador: Angela Massumi Katuta - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O USO DO CELULAR NA SALA DE AULA: UMA REFLEXÃO E ALTERNATIVA EM PROL 
DO ENSINO DE GEOGRAFIA NA CONTEMPORANEIDADE
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Novas tecnologias da informação e comunicação; uso de celulares; sala de 
aula; ensino de geografia
Resumo: Esta unidade didática se justifica na medida em que as novas gerações, já nascidas em 
um mundo digital, estão tendo cada vez mais dificuldades em se concentrar em uma aula 
tradicional com quadro negro e giz. Pensando nisso, procuramos utilizar o recurso mais disponível 
para os alunos de hoje: o celular. Um assunto muito polêmico, mas que, com uma abordagem 
adequada, pode se tornar um diferencial na educação das escolas que deveriam estar na 
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vanguarda da produção do conhecimento e da tecnologia. Os objetivos seriam de integrar o 
celular e suas tecnologias nas aulas de geografia, a fim de somar recursos que possam fazer com 
que a aula seja mais atrativa e produtiva para as novas gerações. A metodologia empregada será 
de utilizar os celulares que tem acesso à internet em sala de aula, pois em pesquisa feita nas 
turmas, verificamos que a maioria possui este recurso. O objetivo é ampliar o trabalho com os 
conhecimentos trabalhados na aula. Também será utilizado o recurso da câmera digital do celular 
para a criação de um mosaico de imagens em um mapa. Os alunos trariam fotos do entorno do 
colégio para complementar as informações do mapa. O recurso de gravação de áudio e vídeo do 
celular será utilizado para fazer entrevistas com pescadores e agricultores sobre a influência dos 
diferentes tipos de tempo e suas previsões para o dia a dia dos mesmos. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: GESA DONIZETI MOREIRA 
Orientador: JEANI DELGADO PASCHOAL MOURA - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Impactos dos Resíduos Sólidos Urbanos no Ambiente
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: resíduos sólidos; meio ambiente; conscientização; ambiente escolar
Resumo: O presente trabalho aborda uma experiência didática realizada nas aulas de Geografia, 
com estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Godoy Moreira, localizado 
no município de Godoy Moreira, Paraná, com o objetivo de contribuir com a aprendizagem de 
valores sociais e mudanças de comportamento, oferecendo subsídios para que os educandos 
desenvolvam atitudes de respeito à integridade dos ambientes mostrando que pequenas atitudes 
trazem grandes benefícios ambientais. Diante da realidade escolar, com educandos desmotivados 
e com dificuldade de aprendizagem, adotaram-se metodologias diferenciadas através do 
desenvolvimento de atividades que propiciassem reflexão, participação e mudanças de 
comportamentos que transcendessem o âmbito escolar. Constatou-se, de forma geral, que os 
estudantes melhoraram o comportamento em relação ao descarte dos resíduos sólidos, e se 
transformaram em agentes multiplicadores de boas práticas ambientais. Percebeu-se que o 
trabalho com conteúdos contextualizados pode formar cidadãos que compreendam os efeitos de 
suas atitudes na vida da natureza, e que sejam capazes de participar e estabelecer relações, 
interagir, transformar, reelaborar e agir em seu meio e em outras realidades.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: GESA DONIZETI MOREIRA 
Orientador: JEANI DELGADO PASCHOAL MOURA - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Impactos dos Resíduos Sólidos Urbanos no Ambiente
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Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: resíduos sólidos; lixo; impactos; ambiente urbano; educação ambiental
Resumo: Esta unidade didática busca contribuir com a aprendizagem de valores sociais e 
mudanças de comportamento, oferecendo subsídios para que os educandos desenvolvam 
atitudes de respeito à integridade ambiental mostrando que pequenas atitudes trazem grandes 
benefícios ambientais. Tem como objetivo promover ações que possam conscientizar e 
sensibilizar os educandos quanto às questões relacionadas aos resíduos sólidos. Diante da 
realidade do ambiente escolar faz-se necessária a adoção efetiva de metodologias que propiciem 
aos estudantes subsídios para o entendimento do o processo que envolve a problemática dos 
resíduos sólidos urbanos, contribuindo eficazmente com ações de reeducação e sensibilização 
ambiental.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: GIOVANA APARECIDA PEREIRA BENTO
Orientador: Silvana Cassia Hoeller - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DA COMPOSTAGEM NO ESPAÇO 
ESCOLAR
Tema: : Didática e Metodologia de Ensino de Geografia.
Palavras-chave: lixo orgânico; sustentabilidade; húmus; consciência ambiental; horta.
Resumo: Este artigo apresenta informações a respeito do trabalho realizado com os educandos 
que frequentam o sétimo ano do Colégio Estadual Olindamir Merlin Claudino, localizado no 
Município de Fazenda Rio Grande, no Estado do Paraná. A temática desenvolvida teve como 
ênfase a transformação de resíduo orgânico produzido na cozinha do colégio em húmus, através 
do processo de vermicompostagem. Um dos maiores problemas ambientais do século XXI é a 
enorme quantidade de lixo que produzimos diariamente. Sabemos que 65% desse lixo são 
compostos de resíduo orgânico, que normalmente são enviados ao aterro sanitário ou jogados na 
natureza aumentando o volume de lixo acumulado no solo e causando danos ao meio ambiente. 
Neste sentido, a compostagem emerge como uma das alternativas para mitigar o acúmulo dos 
resíduos sólidos orgânicos, porém atualmente somente 2% acabam em composto. Diante dessa 
problemática, os educandos foram instigados a conhecer a transformação do resíduo orgânico em 
húmus através do processo de vermicompostagem. Para isso, usou-se o método de pesquisa-
ação participante, onde os educandos puderam acompanhar todo o processo visualizando a 
transformação do resíduo orgânico e aplicar o húmus produzido na horta e em um pequeno jardim 
na escola. O estímulo a uma consciência ambiental fez com que os mesmos apresentassem uma 
oficina sobre vermicompostagem, disseminando assim os conhecimentos adquiridos no decorrer 
do semestre a todos os segmentos da comunidade escolar.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: GIOVANA APARECIDA PEREIRA BENTO
Orientador: Silvana Cassia Hoeller - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Manual de Vermicompostagem; Raspas e Restos fazem a Diferença.
Tema: Didática e Metodologia de Ensino de Geografia.
Palavras-chave: Sustentabilidade; Húmus; Lixo Orgânico.
Resumo: Este trabalho apresenta um manual com o título: Manual de Vermicompostagem: 
Raspas e Restos fazem a Diferença. O mesmo poderá ser utilizado por toda comunidade escolar. 
Este material foi elaborado tendo em vista a quantidade de lixo produzido pela sociedade do 
século XXI, e o problema ambiental provocado pelo mesmo, sendo a compostagem uma das 
alternativas para diminuir a quantidade de resíduo orgânico destinado aos aterros sanitários. O 
manual traz um breve histórico sobre a compostagem de resíduos orgânicos domiciliares 
apontando o que pode e o que não pode ser compostado, dando ênfase ao passo a passo de 
como montar uma compoteira em caixas de PVC, com imagens mostrando curiosidades sobre a 
função da minhocas na vermicompostagem. Apresentando um quadro com os principais 
problemas que podem ocorrer durante o processo e as possíveis soluções. Este manual será de 
fundamental importância para a implementação do projeto na escola, pois os alunos irão 
desenvolver a vermicompostagem com lixo orgânico produzido na cozinha do colégio e 
acompanharão o processo até a aplicação do composto( húmus ) na horta da escola. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: GISLAINE HINZ 
Orientador: YOLANDA SHIZUE AOKI - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: ”O Mundo do Consumo: Do Consumismo Para um Consumo Consciente”.
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia.
Palavras-chave: Consumo. Capitalismo. Avanço Tecnológico. Inovações. Mídia.
Resumo: Este artigo aborda um dos temas fundamentais do ensino de Geografia de acordo com 
as Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Geografia, com estudos e reflexões sobre a 
construção do espaço geográfico inter-relacionando o passado e o presente da sociedade 
consumidora. O comportamento humano está atrelado ao capital globalizado direcionado a uma 
lógica do convencimento da aquisição de produtos a fim de saciar, de satisfazer seu ego interior 
ou simplesmente de pertencer ao um determinado grupo, influenciados pelo meio, a mídia em si. 
É preciso repensar em atitudes mais conscientes sobre nossos hábitos e valores do próprio ser 
humano. Objetivando o desenvolvimento significativo na apropriação do conhecimento formal e 
científico através das diversas atividades como o poema, música, pesquisa de campo, questões 
reflexivas, análises de imagens, vídeos e a confecção do sabão. Oportunizou as discussões e 
trocas de experiências sobre esses recursos didáticos o quanto são importantes para a 
aprendizagem do aluno, também foram propostos materiais como: o vídeo “História das Coisas” e 
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“Ilha das Flores”, com metodologias teórica e prático possibilitando ao educando o acesso ao 
conhecimento do lugar onde vive, estruturada com base em conceitos da ciência geográfica a fim 
de dotar ao aluno instrumentos para compreender o conteúdo e socializar com os colegas de 
turma, auxiliando-o na construção de sua identidade através de conteúdos atuais decodificando a 
complexa realidade globalizante, proporcionando em suas ações, atitudes, na sua formação como 
cidadão, autonomia intelectual e no futuro profissional no mercado do trabalho na superação de 
suas necessidades e expectativas. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: GISLAINE HINZ 
Orientador: YOLANDA SHIZUE AOKI - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: TíTulo: “O MUNDO DO CONSUMO: DO CONSUMISMO PARA UM CONSUMO 
CONSCIENTE”. Professor PDE:Gislaine Hinz. Orientadora:Yolanda Shizui Aoki
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Geografia.
Palavras-chave: CONSUMO, CONSUMISMO, CAPITALISMO, AVANÇO TECNOLÓGICO, 
INOVAÇÕES, MÍDIA, CONSCIENTIZAÇÃO
Resumo: Nesta proposta didática, pretende-se analisar a construção do espaço geográfico inter-
relacionando o passado e o presente da sociedade consumidora. São poucas pessoas que 
refletem sobre os impulsos que os fazem consumir. A economia mundial se processa na 
acumulação de capital e de bens tendo como base de sustentação a produção de mercadorias 
com avanço tecnológico cada vez mais inovador. O comportamento humano está atrelado ao 
capital globalizado direcionado a uma lógica do convencimento da aquisição de produtos a fim de 
saciar, de satisfazer seu ego interior ou simplesmente de pertencer ao um determinado grupo, 
influenciados pelo meio, a mídia em si. Com isso deve-se tomar uma frente a uma nova postura 
diante este sistema que nos movem por impulsos, refletir diante dos impactos desse consumo 
tanto na saúde humana quanto ao meio ambiente. É preciso repensar em atitudes mais 
consciente sobre nossos hábitos e valores do próprio ser humano. Assim este trabalho 
oportunizará diversas atividades de aprendizagem de forma adequada ás possibilidades reais de 
compreensão e construção do conhecimento na ampliação de conceitos na apropriação do 
conhecimento formal e científico através de diversas atividades tais como: leitura de textos 
informativos e reflexivos de revista, utilização de vídeos, músicas, interpretação de poema, 
questões, relatórios, trechos de filmes, levantamentos de dados viabilizando discussões 
abrangentes numa visão de mundo com base nas reflexões ou seja, aplicação de várias técnicas 
para desenvolver no aluno habilidades de leitura, observação, comparativas indispensáveis na 
construção do conhecimento. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: IEDA CRISTINA DE OLIVEIRA 
Orientador: Luzia Mitiko Saito Tomita - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: UM OLHAR FOTOGRÁFICO SOBRE O ESPAÇO RURAL E O ESPAÇO URBANO DE 
NOVO ITACOLOMI-PR
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Geografia
Palavras-chave: Paisagem, Fotografia, Geografia
Resumo: RESUMO O presente artigo faz referência ao estudo sobre a utilização da fotografia 
como recurso didático nas aulas de geografia. O desenvolvimento de todo o processo teve como 
objetivo possibilitar um estudo da paisagem rural e urbana do município de Novo Itacolomi-PR 
através da fotografia como forma de despertar no aluno o gosto e o interesse pelo ensino de 
geografia. O estudo foi realizado no Colégio Estadual Tomé de Souza Ensino Fundamental e 
Médio, jurisdicionado ao Núcleo Regional da Educação: 001- Apucarana – Paraná, localizado na 
Rua Joaquim Sabino Dias, nº. 1221, na cidade de Novo Itacolomi – Paraná. A turma escolhida 
para desenvolver as atividades foi o 8º ano “B” do Ensino Fundamental por possui alunos tanto da 
zona urbana quanto da zona rural. O estudo desenvolveu-se pautado em análises de textos, 
observação de fotos antigas, ensaio fotográfico, confecção de álbum sanfonado e exposição 
fotográfica. Como apoio a implantação desse projeto incluiu-se consultas bibliográficas de autores 
como Cavalcanti, Delgado, Passos, Pontuschka, Santos, Stefanello, Santana, dentre outros, 
respaldando teoricamente todo o desenvolvimento da pesquisa e da implementação da proposta. 
Os resultados apresentados foram positivos, mostraram que as imagens exercem certo fascínio 
nos seres humanos, encantam os olhos e estimulam as mentes, oferecendo uma diversidade de 
formas para melhor assimilar os conhecimentos. O uso de imagens fotográficas em sala de aula 
amplia as possibilidades de discussão sobre o assunto estudado e ainda torna as aulas mais 
dinâmicas e atrativas aos alunos propiciando maior participação dos mesmos, no processo 
ensino-aprendizagem. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: IEDA CRISTINA DE OLIVEIRA 
Orientador: Luzia Mitiko Saito Tomita - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: UM OLHAR FOTOGRÁFICO SOBRE O ESPAÇO RURAL E O ESPAÇO URBANO DE 
NOVO ITACOLOMI-PR
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Geografia
Palavras-chave: Paisagem, Fotografia e Geografia
Resumo: RESUMO Esta Unidade Didática pretende fornecer subsídios para desenvolver no 
aluno o prazer e o gosto pelo ensino de geografia através da fotografia. O estudo será realizado 
conceituando paisagem rural e paisagem urbana no Município de Novo Itacolomi – PR. O trabalho 
seguirá os seguintes passos: questionário para conhecer a opinião dos alunos sobre o estudo da 
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geografia e identificar seu grau de inserção nas Tecnologias de Informação e Comunicação; 
estudos de textos sobre paisagem rural e urbana e um breve histórico sobre o município de Novo 
Itacolomi; algumas noções básicas sobre fotografia; trabalho de campo para produção das 
imagens que serão transformadas em slide e farão parte de uma exposição que será aberta a 
toda a comunidade. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: IRENE MASSARANDUBA DE FREITAS
Orientador: Aurea Andrade Viana de Andrade - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: Os impactos dos agrotóxicos na agricultura do município de Ubiratã-PR
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Modernização;Agricultura;Agrotóxicos;Contaminação
Resumo: A pesquisa, intitulada “O impacto dos agrotóxicos na agricultura do município de 
Ubiratã-PR” aborda sobre o conhecimento acerca da modernização da agricultura e os principais 
impactos provocados pelo uso dos agrotóxicos, decorrentes do avanço do capital no campo, 
particularmente a partir da década de 1970. Com a pesquisa, aprofundamos sobre esse processo 
de modernização no campo, com o propósito de discutir com os estudantes da comunidade 
escolar inseridos no contexto agrícola do município. Outro objetivo, não menos importante, 
abordado na pesquisa foi orientação para redução dos impactos causados pelo uso excessivo e 
abusivo das tecnologias modernas, especialmente os agrotóxicos, que vem ocasionando a 
contaminação do solo, água, ar e consequentemente do homem. O processo de modernização da 
agricultura foi muito rápido e os impactos começam a surgir e a legislação, surge, somente, no 
final da década de 1980, porém sem muito efeito. O regulamento dos agrotóxicos perpassa por 
três Ministérios: Agricultura, Saúde e Meio Ambiente e qualquer negligência apresenta 
vulnerabilidade ao transgressor de modo direto e à população direta ou indiretamente. Contudo, a 
pesquisa aponta que os cuidados são direcionados para o lucro, porém, com a própria vida, ainda 
apresenta fragilidades.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: IRENE MASSARANDUBA DE FREITAS
Orientador: Aurea Andrade Viana de Andrade - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Os impactos dos agrotóxicos na agricultura do município de Ubiratã-PR
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Modernização;Agricultura;Agrotóxicos;Contaminação
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Resumo: A comunidade escolar da qual desenvolvemos nossa atividade PDE, está inserida no 
contexto agrícola no município de Ubiratã-PR. Nesse sentido, é fundamental discutir o 
conhecimento científico sobre a agricultura brasileira, especialmente os relativos à modernização, 
a partir da década de 1970. Tal processo intensificou o uso de agrotóxicos, e estes trazem 
consequências à natureza e ao homem, ou seja, esse conteúdo está diretamente relacionado ao 
cotidiano dos estudantes. Assim, nesta unidade, o objetivo é levantar os principais impactos dos 
agrotóxicos, bem como identificar a contaminação dos recursos naturais (solo, água e ar) e do 
trabalhador rural em contato e os cuidados com o manuseio desses agrotóxicos. Para o 
desenvolvimento da unidade trabalharemos com informações qualitativas e quantitativas na 
perspectiva histórico crítica para que os estudantes possam compreender o tema central, e 
ampliar o entendimento do espaço geográfico. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: IVANA NUNES 
Orientador: Marta Luzia de Souza - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Abordagens teóricas e práticas no ensino do relevo no Estado do Paraná: ênfase no 
Terceiro Planalto Paranaense
Tema: Tecnologias e linguagens para o ensino da geografia
Palavras-chave: Paraná;relevo;planalto;paisagem;natureza
Resumo: O objetivo deste projeto é desenvolver nos alunos o conhecimento sobre o estudo do 
relevo do estado do Paraná, especificamente com enfoque no Terceiro Planalto Paranaense. 
Tendo em vista a diversidade de paisagem e a multiplicidade de estudos que podem ser 
realizadas sobre o relevo do Paraná compreende-se que existe a necessidade de serem 
utilizadas para esse fim. Observa-se que, as diversas estratégias para o ensino geográfico de 
lugar, território, natureza, sociedade, região e paisagem pode ainda ser de forma mais clara, 
precisa, harmoniosa e interessante para a maioria dos alunos dependendo da maneira como ela é 
tratada na sala de aula.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: IVANA NUNES 
Orientador: Marta Luzia de Souza - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A importância sobre o estudo da geomorfologia com enfoque no relevo do Estado do 
Paraná
Tema: Tecnologias e linguagens para o ensino da geografia
Palavras-chave: Relevo do Paraná;planalto;natureza;paisagem;terceiro planalto paranaense
Resumo: O objetivo deste projeto é desenvolver nos alunos o conhecimento sobre o estudo do 
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relevo do estado do Paraná, especificamente com enfoque no Terceiro Planalto Paranaense. 
Tendo em vista a diversidade de paisagem e a multiplicidade de estudos que podem ser 
realizadas sobre o relevo do Paraná compreende-se que existe a necessidade de serem 
utilizadas para esse fim. Observa-se que, as diversas estratégias para o ensino geográfico de 
lugar, território, natureza, sociedade, região e paisagem pode ainda ser de forma mais clara, 
precisa, harmoniosa e interessante para a maioria dos alunos dependendo da maneira como ela é 
tratada na sala de aula.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: IVANIA MARIA DA SILVA 
Orientador: Marta Luzia de Souza - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A CARTOGRAFIA PARA LER E INTERPRETAR A CIDADE DE MARINGÁ-PR
Tema: Didática e Metodologia de Ensino de Geografia
Palavras-chave: Linguagem Cartográfica. Espaço Geográfico. Leitura visual. Aprendizagem.
Resumo: Resumo: O artigo tem como objetivo explanar sobre a prática de Cartografia em sala de 
aula. Foi utilizado o método de análise qualitativa, valorizando a interpretação, o desempenho e 
as ações na realização das atividades propostas. Sabemos da importância de formar sujeitos 
participantes na sociedade e a necessidade de atitudes investigativas em busca de mudanças, a 
linguagem verbal e não verbal que são ferramentas de auxílio para a cidadania. Constatamos com 
a pesquisa que o aluno ao compreender a linguagem da Cartografia será capaz de orientar-se no 
meio em que atua como sujeito, podendo utilizar o aprendizado cartográfico na transformação do 
espaço geográfico local e além dele. O estudo possibilitou ao aluno a compreensão de interpretar 
as diferentes representações do espaço da cidade de Maringá, com a utilização de mapas, 
fotografias aéreas e imagens de satélites, além do estudo do meio real. Concluímos que o 
desenvolvimento gradativo das atividades cartográficas durante os meses de fevereiro a maio e o 
término das mesmas no mês de junho de 2014, foi relevante na construção do cidadão diante da 
compreensão da realidade

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: IVANIA MARIA DA SILVA 
Orientador: Marta Luzia de Souza - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A CARTOGRAFIA PARA LER E INTERPRETAR A CIDADE DE MARINGÁ - PR
Tema: Didatica e Metodologia de Ensino da Geografia
Palavras-chave: Cartografia; Observação; Percepção; Leitura visual.
Resumo: A presente Unidade Didática é uma proposta pedagógica direcionada ao 
ensino/aprendizagem escolar, que foi desenvolvida para atender as necessidades dos alunos de 
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manusear, compreender, ler e interpretar documentos cartográficos. Pretende-se trabalhar a 
linguagem cartográfica nas aulas de Geografia, como uma ferramenta de auxílio dentro da 
disciplina, com alunos do 1º ano do Ensino Médio. O objetivo é contribuir para a compreensão, 
para a observação, para a análise das representações cartográficas da cidade, e posteriormente 
do município, do Estado e do mundo. Objetiva-se dar as condições ao aluno de desenvolver o 
senso crítico, o olhar geográfico ao seu redor e, além de seu meio de vivência. Assim, possibilitar 
a compreensão da leitura visual ao trabalhar com diferentes representações do espaço da cidade 
de Maringá, utilizando-se mapas, fotografias aéreas e imagens de satélites, além do estudo do 
meio real e outros elementos que propiciem ao aluno a leitura do espaço geográfico de Maringá - 
PR. A proposta será desenvolvida em cinco temas com várias atividades, cumprindo critérios 
estabelecidos de 32 horas aulas, distribuídas em teóricas e práticas. Para concluir esta Unidade 
Didática será feita a análise dos registros das atividades realizadas e a apresentação das 
mesmas à comunidade escolar.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: IVANI MARIA NAVES YAMASHITA 
Orientador: MARGARIDA DE CASSIA CAMPOS - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: OS MEGAEVENTOS E O ENSINO DE GEOGRAFIA:Notas Sobre os Impactos Espaciais
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Geografia
Palavras-chave: Copa do Mundo. Países. Mídia. Desalienação.
Resumo: A Copa do Mundo e outros grandes eventos esportivos produzem uma visão 
estereotipada nos cidadãos, os quais influenciados pela mídia acreditam piamente no tão 
esperado progresso econômico, principalmente nos países em desenvolvimento, sem atentar-se 
para o fato de que os investimentos em infraestrutura são feitos para atender uma necessidade 
imediata referente ao megaevento, indo de encontro a uma ínfima parcela da população e de 
turistas que possuem condições financeiras para desfrutar desses suntuosos espetáculos. O 
grande interesse que esse assunto parece despertar no brasileiro (neopatriotismo), bem como o 
enfoque dos meios de comunicação que exploram as imagens, as linguagens e as informações 
deve servir para reflexão junto ao alunado sobre as mudanças socioespaciais. Percebendo a 
influência que a mídia tendenciosa exerce na formação de opinião da população e, 
principalmente, sobre os adolescentes, busca-se responder a seguinte questão: Como a 
Geografia pode desenvolver no alunado um olhar crítico de desalienação, no que tange aos 
impactos socioespaciais e socioeconômicos que os megaeventos esportivos promoveram nas 
cidades brasileiras sede dos jogos? A pesquisa tem como referencias teóricos Mascarenhas 
(2011), Szermeta (2011), Ikuta (2012), a DCE de Geografia (2008), entre outros.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: IVANI MARIA NAVES YAMASHITA 
Orientador: MARGARIDA DE CASSIA CAMPOS - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Os Megaeventos e o Ensino de Geografia: Notas Sobre os Impactos Espaciais
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Geografia
Palavras-chave: COPA DO MUNDO; PAÍSES; MÍDIA; DESALIENAÇÃO; GEOGRAFIA.
Resumo: Percebendo a influência que a mídia tendenciosa exerce na formação de opinião da 
população e, principalmente, sobre os adolescentes, nosso público alvo nesse projeto, 
buscaremos com essa abordagem dentro da disciplina de Geografia desenvolver no alunado um 
olhar crítico, de desalienação, no que tange aos impactos socioespaciais e socioeconômicos que 
os Megaeventos Esportivos promoverão nas cidades brasileiras sedes dos jogos. O enfoque 
desse trabalho será dado à Copa do Mundo em 2014, contando com o grande interesse que esse 
assunto parece despertar no povo brasileiro (neopatriotismo), aproveitando a cooperação dos 
meios de comunicação que vão explorar as imagens em torno desse evento esportivo, 
contribuindo com diferentes tipos de linguagens e informações para a reflexão junto aos alunos. 
Considerando que o Brasil sediará a Copa do Mundo pela segunda vez na história do futebol e, 
também, que os brasileiros estarão vivendo uma época de sonhar com o troféu ao final do 
Megaevento, acreditamos que seja necessário aliar conteúdo e realidade para fazer uma análise 
crítica, incorporada ao fato de que vários países do mundo estarão em evidência (32 
selecionados), possibilitando abordar diversas temáticas que fazem parte do currículo da 
Geografia. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: IVAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA 
Orientador: Mario Cezar Lopes - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: O uso das novas tecnologias no ensino da Geografia: Google Maps, Flightradar24 e 
Marine Traffic abordando os meios de transporte aéreo e marítimo
Tema: As tecnologias e linguagem no ensino da Geografia
Palavras-chave: Recursos Tecnológicos; Geografia; Google Maps.
Resumo: A proposta apresentada neste artigo refere-se ao uso dos recursos tecnológicos, 
disponíveis na internet: Google Maps, site das rotas dos aviões – Flightradar24 e rota dos navios 
– Marine Traffic. No mundo contemporâneo se faz necessário repensar as práticas pedagógicas 
na sala de aula. O uso de recursos tecnológicos pode favorecer o aprofundamento de diversas 
disciplinas, em particular a Geografia, pois o estudo do espaço geográfico como hoje é entendido 
requer a apropriação de métodos diversos para o seu entendimento. Nesse sentido os 
professores de Geografia precisam acompanhar as mudanças, estando atentos às novas 
ferramentas de apoio ao processo de ensino aprendizagem da disciplina. Nessa direção insere-se 
a cartografia digital com destaque para o Google Maps, uma ferramenta gratuita na internet, a 
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qual disponibiliza um serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélites da 
Terra. As estratégias de ação para o desenvolvimento da proposta foi através da investigação-
ação com o uso das novas tecnologias por meio de aulas expositivas, com o uso de vídeos, textos 
e principalmente, utilizando os recursos cartográficos disponíveis na internet, com o uso do 
laboratório de informática. Estes instrumentos podem proporcionar aulas mais dinâmicas, 
elevando o nível do conhecimento e uma nova abordagem nos conteúdos da Geografia. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: IVAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA 
Orientador: Mario Cezar Lopes - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O uso das novas tecnologias no ensino da Geografia: Google Maps, Flightradar24 e 
Marine Traffic abordando os meios de transporte aéreo e marítimo
Tema: As tecnologias e linguagem no ensino da Geografia
Palavras-chave: Recursos Tecnológicos; Geografia; Google Maps.
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica foi elaborada com o objetivo de propor aos alunos 
do 3º ano do Ensino Médio, uma reflexão sobre os meios de transportes aéreo e marítimo, com o 
uso dos recursos tecnológicos, disponíveis na internet: Google Maps, site das rotas dos aviões – 
Flightradar24 e rota dos navios – Marine Traffic. O uso de recursos tecnológicos pode favorecer o 
aprofundamento de diversas disciplinas, em particular a Geografia, pois o estudo do espaço 
geográfico como hoje é entendido requer a apropriação de métodos diversos para o seu 
entendimento. Nessa direção insere-se a cartografia digital com destaque para o Google Maps, 
uma ferramenta gratuita na internet, a qual disponibiliza um serviço de pesquisa e visualização de 
mapas e imagens de satélites da Terra. As estratégias de ação para o desenvolvimento da 
proposta será através da investigação-ação com o uso das novas tecnologias por meio de 
oficinas, aulas expositivas, uso de vídeos, textos e principalmente, utilizando os recursos 
cartográficos disponíveis na internet, através do laboratório de informática. Estes instrumentos 
podem proporcionar aulas mais dinâmicas, elevando o nível do conhecimento e uma nova 
abordagem nos conteúdos da Geografia.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: IVONE APARECIDA DA SILVA 
Orientador: Eloiza Cristiane Torres - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: O Ensino de Geografia e a Aprendizagem Significativa através de Trabalhos Práticos e os 
uso das TICs, na Educação Básica - Ensino Médio.
Tema: Fundamentos Teórico-metodológicos da Geografia
Palavras-chave: Geografia, Aprendizagem Significativa, TICs,Educação Básica, Ensino Médio
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Resumo: RESUMO: Esse artigo é síntese do envolvimento de professores com o Programa de 
Desenvolvimento Educacional/PDE – 2013/1014 – da Secretaria da Educação do Estado do 
Paraná em parceria com a IES/UEL, cujo o objetivo é apresentar a maneira de como se deu a 
aplicação da proposta de intervenção pedagógica, que foi construída no decorrer do programa, 
visando o estudo do ensino e aprendizagem de Geografia na Educação Básica para o Ensino 
Médio, norteado pelo processo de apropriação do conhecimento, segundo a perspectiva da 
aprendizagem significativa. Relata a experiência adquirida com um plano de intervenção, cujo o 
objetivo, foi propor uma possibilidade de aprendizagem significativa, através dos conceitos 
geográficos no campo das abordagens crítico-analíticas e seus conteúdos estruturantes no 
contexto ensino e aprendizagem, através de ações práticas com ou uso das tecnologias de 
informação e conhecimento – TICs, nas aulas de Geografia para o ensino médio, com vistas a 
desenvolver competências e habilidades que conduza a aprendizagem por computador e, o uso 
da internet, através da construção de um Blog, conhecida como ferramenta para aumentar 
habilidades sociais e colaborativas humanas. E, resolução de problema sugerido através da 
WebQuest, uma proposta metodológica para usar a internet de forma criativa no sentido de 
desenvolver competências e habilidades que conduza a uma formação crítica e cidadã no ensino 
e aprendizagem em geografia como elementos estruturantes da prática educativa, 
redimensionando o sujeito ao aprendizado no (não) lugar, mediatizando o contato com outras 
culturas, contextualizando e recontextualizar o seu próprio espaço e, sobretudo, propiciando 
novos modos de aprender. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: IVONE APARECIDA DA SILVA 
Orientador: Eloiza Cristiane Torres - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O ensino de Geografia e a Aprendizagem Significativa Através de Trabalhos Práticos e o 
uso das Tics na Educação Básica -Ensino Médio
Tema: Fundamentos Teórico-Metodológicos da Geografia
Palavras-chave: Aprendizagem significativa, TIC, Geografia, Educação Básica, Ensino Médio
Resumo: Esse estudo do Ensino de Geografia na Educação Básica para o Ensino Médio, 
consiste num processo de apropriação do conhecimento por intermédio de uma aprendizagem 
significativa, nos valendo para tanto, da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Objetiva 
valer da aprendizagem por computador, com o uso da internet, através da construção de um Blog, 
conhecida como ferramenta para aumentar habilidades sociais e colaborativas humanas, 
chamado também de software social, que são uma nova onda das tecnologias da informação e 
comunicação (TICs). E, a resolução de problema sugerido através da WebQuest, uma proposta 
metodológica para usar a internet de forma criativa, no sentido de desenvolver competências e 
habilidades que conduza a uma formação crítica e cidadã no ensino e aprendizagem em 
geografia como elementos estruturantes da prática educativa, redimensionando o sujeito ao 
aprendizado no (não) lugar, midiatizando o contato com outras culturas (portanto possível de se 
viver a alteridade), possibilitando, ainda contextualizar e recontextualizar o seu próprio espaço e, 
sobretudo, propiciando novos modos de aprender.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: IVONEIDE APARECIDA MONTIPO 
Orientador: Paulo Sergio Meira Rocha - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras 
de União d

Etapa: Artigo

Título: Aplicação de modelos Didáticos para Melhor Compreensão da Dinâmica Climática e sua 
influencia na sociedade.
Tema: Tenologias e Linguagens no Ensino da Geografia.
Palavras-chave: Prática pedagógica. Modelos Didáticos. Aulas de campo
Resumo: O presente trabalho apresenta proposta de intervenção pedagógica na escola a partir 
de uma metodologia lúdica, com experiências a campo e reflexões do seu cotidiano; não 
perdendo o sentido científico dos conteúdos. Para isso, foi necessário a elaboração de práticas 
que despertasse interesse no educando, que ao fazer interpretações relacionando o 
conhecimento científico adquirido na escola com o seu cotidiano, seja capaz de se reconhecer 
como cidadão capaz, crítico, e atuante na sociedade. O trabalho foi fundamentado no 
planejamento e desenvolvimento de três etapas metodológicas: atividades lúdicas, aulas de 
campo e experimentos com coletas de dados e pesquisas. Os alunos envolvidos foram a turma do 
7º ano B do Colégio Estadual do Campo João de Lara em Rondinha –Paula Freitas- PR. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: IVONEIDE APARECIDA MONTIPO 
Orientador: Paulo Sergio Meira Rocha - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras 
de União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Aplicação de Modelos Didáticos para Melhor Compreensão da Dinâmica Climática e sua 
Influência na Sociedade 
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia.
Palavras-chave: Aula de campo; Atividades lúdicas;Dinâmica climática; Sociedade e natureza.
Resumo: Na prática pedagógica diária é observada que os educandos apresentam dificuldade 
em compreender o conteúdo geográfico estudado e relacionar com a prática na sua realidade 
cotidiana, estudam o conteúdo, a dinâmica climática como mais um tema que será estudado, 
muitas vezes decorado, dos textos dos livros didáticos, avaliado e esquecido, sem observar que 
está diretamente relacionado com sua vida diária, separando o saber escolar em uma caixa, 
somente aberta no prédio da escola, desvinculando de sua vida. (GASTROGIOVANNI, 2007) A 
aplicação adequada de novas formas pedagógicas, lúdicas e de observações torna-se uma 
obrigação para os educadores efetivamente engajados com a formação de seus educandos, para 
que possa despertar o interesse no conhecimento geográfico. Nesta metodologia o trabalho 
pedagógico deve permitir que o aluno se aproprie do conhecimento geográfico de forma dinâmica, 
relacionando a realidade próxima com a realidade distante em que vive, estimulando o raciocínio, 
a reflexão e a crítica. (DIRETRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA,GEOGRAFIA, 
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2008) Nesta Unidade didática será realizada a aplicação de modelos didáticos para melhor 
compreensão da dinâmica climática e sua influência na sociedade, para identificar os elementos 
formadores do clima, construindo material de apoio didático para observar, coletar e analisar 
dados sobre o clima, para que, os alunos possam ter material para analisar e compreender os 
fenômenos naturais do clima, em atividades lúdicas. Desenvolvido no 7º ano B vespertino do 
Ensino Fundamental do Colégio Estadual do Campo João de Lara em Rondinha Paula Freitas - 
Paraná. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: IVONE SILVA NUNES 
Orientador: Luiz Fernando de Carli Lautert - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Geografia Física e Humana – Superação da Dicotomia Através da Reflexão da 
Problemática Socioambiental Urbana
Tema: Superação da Dicotomia entre a Geografia Física e Humana
Palavras-chave: Meio ambiente; degradação ambiental; lixo; natureza e sociedade.
Resumo: O presente artigo é resultado do plano de intervenção pedagógica, do projeto PDE 
intitulado Geografia Física e Humana – Superação da Dicotomia Através da Reflexão da 
Problemática Socioambiental Urbana, desenvolvido no Colégio Estadual Maria de Lourdes 
Morozowski Ensino Fundamental, Médio e EJA na cidade de Paranaguá – PR, com alunos da 9ª 
Ano D do Ensino Fundamental. O projeto se desenvolveu numa abordagem pedagógica com o 
intuito de ampliar as percepções dos estudantes sobre o meio ambiente e problemas ambientais e 
com isso superar a dicotomia entre a Geografia Física e Humana provocando nos estudantes uma 
preocupação socioambiental. Para a produção dos elementos de estudo, os alunos utilizaram o 
método de observação e registro fotográfico do entorno da escola. Foram aplicados questionários, 
atividades elaboradas na produção didática de temas socioambientais. Ao final da pesquisa os 
dados revelaram que a abordagem de temas socioambientais contribuiu para a ampliação da 
percepção dos estudantes sobre o meio ambiente e possíveis soluções para resolução dos 
problemas ambientais existentes em sua comunidade. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: IVONE SILVA NUNES 
Orientador: Luiz Fernando de Carli Lautert - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Geografia Física e Humana – superação da dicotomia através da reflexão da problemática 
socioambiental urbana
Tema: Superação da Dicotomia entre a Geografia Física e Humana
Palavras-chave: Meio ambiente, degradação ambiental, natureza e sociedade.
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Resumo: Com o surgimento da discussão ambiental torna-se necessário abordar de maneira 
mais integrada a Geografia Física e a Geografia Humana. Os problemas socioambientais devem 
ser considerados em simetria, cujo objetivo maior é proteger a natureza, na qual a sociedade se 
inclui. Os problemas de cunho ambiental há tempos já é tema de preocupação por parte de 
pesquisadores e acadêmicos, porém a partir da “Agenda 21”, principal resultado da Conferência 
Eco-92, ocorrida no Rio de Janeiro, na qual os países assumiram o compromisso de refletir, global 
e localmente, a respeito de soluções para os problemas socioambientais, as preocupações com a 
temática se ampliaram.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JANE MARIA SILVESTRI GASPARIN 
Orientador: Karin Linete Hornes - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Tecnologias utilizadas na agricultura do município de Matelândia-PR
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Geografia
Palavras-chave: Agricultura, tecnologias, Matelândia
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de pesquisa realizada durante o desenvolvimento 
do projeto de intervenção pedagógica do PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional do 
Paraná, levado à prática no Colégio Estadual Euclides da Cunha, localizado no município de 
Matelândia – PR, no período de fevereiro a julho de 2014. O projeto abordou a utilização de 
tecnologias na produção agrícola do município. O estudo reuniu informações recolhidas por meio 
de entrevistas direcionadas a estudantes, seus pais, agricultores e técnicos agrícolas, buscando 
conhecer diferentes opiniões sobre a contribuição das tecnologias no aumento da produtividade 
agrícola, bem como os desdobramentos positivos e negativos.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JANE MARIA SILVESTRI GASPARIN 
Orientador: Karin Linete Hornes - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Tecnologias utilizadas na agricultura do município de Matelândia - PR
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Geografia
Palavras-chave: Agricultura, tecnologias, Matelândia
Resumo: Este material didático trata da utilização de tecnologias na produção agrícola no 
município de Matelândia – PR. Discute a contribuição das tecnologias no aumento da 
produtividade agrícola, bem como os desdobramentos positivos e negativos na vida das pessoas 
que vivem no campo. O uso e adoção de tecnologias na produção agrícola não são uniformes, 
pois variam, principalmente, de acordo com a área dos imóveis, ou seja, as grandes propriedades 
tendem a utilizar tecnologias diferentes das pequenas propriedades. Neste contexto diferenciado 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_geo_pdp_jane_maria_silvestri_gasparin.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_geo_artigo_jane_maria_silvestri_gasparin.pdf


de uso de tecnologias é possível interpretar o espaço agrário do município de Matelândia e refletir 
sobre as diferentes tecnologias que nos cercam, reconhecendo que há diferentes tipos de 
tecnologias e que estas não estão necessariamente ligadas ao uso de equipamentos e 
maquinários.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JANETE STRONCZEK 
Orientador: Cecilia Hauresko - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: PRÁTICAS DE CONSUMO CONSCIENTE EM CASA E NA ESCOLA: medidas para evitar 
o desperdício de recursos naturais
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Educação ambiental. Desperdício. Consumismo. Consumo consciente.
Resumo: A questão ambiental tem sido abordada nos diferentes setores da sociedade, pois o 
modelo de desenvolvimento econômico prioriza o ato de consumir, fato que colabora para o 
aparecimento de diversos problemas ambientais provenientes, por vezes, do consumo exagerado 
de produtos industrializados sem logística reversa e tantos outros problemas gerados pelo modelo 
de consumo praticado pela sociedade. Nesse sentido, acreditamos que a educação escolar e os 
professores de Geografia possuem papel fundamental na luta pela preservação do meio ambiente 
e produção de uma consciência ecológica, principalmente porque é por meio de seus 
mecanismos, suas ferramentas de trabalho e as bases teóricas que fundamentam a disciplina de 
geografia é possível pensar em ações transformadoras na escola. O objetivo central do trabalho é 
desenvolver um debate acerca do uso racional e irracional dos recursos naturais de forma a 
contribuir para a prática do consumo consciente e combate ao desperdício envolvendo alunos do 
6º ano A do Colégio Estadual Olavo Bilac do município de Cantagalo, no Paraná e seus familiares, 
os quais participaram de todo o processo de construção, desenvolvimento e finalização das ações 
previstas no Projeto de Intervenção na Escola.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JANETE STRONCZEK 
Orientador: Cecilia Hauresko - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Práticas de consumo consciente em casa e na escola: medidas para evitar o desperdício 
de recursos naturais.
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Educação ambiental; desperdício; consumismo; propaganda; consumo 
consciente
Resumo: A proposta desenvolvida tem por objetivo debater o uso racional e irracional dos 
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recursos naturais, de forma a contribuir para a prática do consumo consciente, com a redução do 
desperdício e da exploração de recursos naturais. A elaboração desta deu-se via levantamento 
dos principais autores que discutem os diferentes tipos de consumo e o papel da Educação 
Ambiental, numa perspectiva critica e transformadora das ações humanas ao nível local e global. 
Especificamente, busca-se: Debater a importância dos recursos naturais na vida das pessoas e 
as transformações ambientais decorrentes do seu uso; compreender a relação existente entre o 
consumo e os problemas ambientais; Discutir o papel da propaganda como agente de estimulo ao 
consumo e levantar atitudes de desperdício na escola e em casa, além de investigar junto com os 
alunos ações anti desperdício, por exemplo: como as famílias economizam água, energia e 
alimentos dentre outras práticas. Para o desenvolvimento do trabalho serão realizadas pesquisas, 
leituras, poemas, encenações, a elaboração de um portfólio individual entre outras atividades. Por 
fim, pretende-se organizar uma exposição das atividades desenvolvidas, para compartilhar os 
resultados obtidos com o trabalho realizado.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JERRI AUGUSTO DA SILVA 
Orientador: PATRICIA FERNANDES PAULA - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Repensando os Recursos Hídricos a Partir do Uso do Google Earth em Ambiente Escolar
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia.
Palavras-chave: Geografia; Meio Ambiente; Recursos Hídricos; Google Earth. 
Resumo: O tempo social da modernidade apresenta uma contradição com o meio natural, 
retratando um desequilíbrio ecológico permanente. Assim, a educação ambiental utilizando a 
tecnologia - em nosso caso o software © 2013 Google Earth (2013) surge como um desafio, pois, 
mencionando o recurso água, a utilização do mesmo vem ocorrendo de forma não sustentável e 
até mesmo predatória na grande maioria das bacias hidrográficas, fato que justifica nosso 
trabalho. Não obstante, o principal objetivo foi utilizar o software Google Earth como um recurso 
didático para o ensino de Geografia, aplicado à análise e reconhecimento de bacias hidrográficas, 
em que foram coletados dados a campo em dois córregos (da Glória e da Verdade) pertencentes 
ao município de Cambé/PR. Assim, o emprego do software © 2013 Google Earth (2013) 
possibilitou aos alunos uma apreensão sistêmica e integradora da área de estudo, favorecendo a 
análise do meio ambiente e ecossistemas associados, demonstrando potencial para vir a se 
tornar uma ferramenta construtiva para formar cidadãos mais críticos e atuantes na edificação e 
transformação do espaço geográfico.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JERRI AUGUSTO DA SILVA 
Orientador: PATRICIA FERNANDES PAULA - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Repensando os Recursos Hídricos a Partir do Uso do Google Earth em Ambiente Escolar
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia.
Palavras-chave: Geografia, meio ambiente, recursos hídricos, Google Earth.
Resumo: Devido ao fato da sociedade atual ser totalmente tecnológica, conclui-se que o 
conhecimento produzido e acumulado com relação ao potencial e dinâmica de utilização das 
tecnologias espaciais deve ser repassado para toda a sociedade. Desta forma, estes agentes 
tecnológicos podem ajudar a mitigar facetas socioambientais que atualmente afligem a raça 
humana e seu futuro. Assim, a utilização do software © 2013 Google Earth (2013) como um 
recurso didático para o ensino de Geografia aplicado a análise e reconhecimento de bacias 
hidrográficas irá permitir o surgimento de uma consciência crítica e ampliada em relação à 
formação da vegetação presente nestas e a qualidade da água encontrada nas bacias 
hidrográficas, enquanto recurso natural, podendo ser trabalhado as mais variadas escalas 
geográficas, além das categorias de análise, como a relação sociedade-natureza. Para tanto, a 
metodologia adotada será a apresentação do software aos alunos, objetivando eventual 
manipulação, em que os conceitos básicos de impacto ambiental, vegetação ripária e bacia 
hidrográfica serão trabalhados. Será demarcado um trabalho de campo para reconhecimento da 
área e sua problemática. As informações colhidas serão manipuladas para a confecção de cartas 
temáticas, gráficos e tabelas. O resultado final será apresentado aos professores e alunos através 
de um workshop.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JOANA DARC FIGUEIREDO 
Orientador: Marciana Pelin Kliemann - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A Sociedade do Conhecimento e o Ensino Da Geografia: Práticas Metodológicas Digitais
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino Da Geografia
Palavras-chave: Tecnologias;Geografia;Conhecimento;Práticas Metodológicas
Resumo: O presente artigo tem como finalidade a projeção, análise e implementação realizada 
de uma atividade pedagógica para o Programa de Desenvolvimento da Educação – PDE, o qual 
buscou refletir acerca da contribuição das Tecnologias para o processo de ensino aprendizagem 
de geografia na escola. Com um trabalho interventivo junto aos alunos do 7º ano, A, do Ensino 
Fundamental, mediou-se e incentivou-se o uso e práticas metodológicas digitais em sites 
específicos de geografia, disseminando informações sobre a geografia crítica levando a entendê-
la como ciência de leitura de mundo. A intervenção foi composta por diversas atividades como 
leitura de imagens e pesquisas orientadas com utilização de diversas tecnologias telemáticas e 
digitais, disponíveis na escola, tais como: o laboratório de informática, internet, computadores, 
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videoclipes, TV pen drive, multimídia, sites específicos e demais aparatos tecnológicos que 
possam fluir e fomentar o trabalho didático em sala de aula. O material produzido foi socializado 
também no Grupo de Trabalho em Rede (GTR) 2014, com ampla discussão, análise e reflexão. 
Portanto, fez-se necessário ofertar essas possibilidades pedagógicas com as tecnologias que 
viessem a contribuir com um ensino de qualidade nas aulas de geografia, sendo de suma 
importância compreender, discutir e refletir acerca da utilização das tecnologias no processo de 
ensino aprendizagem da disciplina e reconhecer que elas fazem parte da vida em sociedade e 
podem contribuir para enriquecer o ensino. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JOANA DARC FIGUEIREDO 
Orientador: Marciana Pelin Kliemann - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Sociedade do Conhecimento e o Ensino da Geografia: Práticas Metodológicas Digitais
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino da Geografia
Palavras-chave: Tecnologias;Geografia;Conhecimento;Práticas Metodológicas.
Resumo: Por meio desta Unidade refletir-se-á acerca da contribuição que as Tecnologias ofertam 
para o processo ensino aprendizagem de geografia, que diante da disponibilidade de recursos 
digitais, a cultura de utilização se faz minoritária na escola. Mediar conteúdos curriculares na 
sociedade da informação não é uma tarefa fácil, perfaz muito além de treinamentos, ensinando as 
pessoas como utilizar as novas tecnologias que se apresentam cada vez mais inovadoras. 
Portanto, faz-se necessário oferecer possibilidades dentro das tecnologias que venham a 
contribuir com ensino de qualidade nas aulas de geografia. Assim é importante compreender, 
discutir e refletir acerca da importância da utilização das tecnologias no processo de ensino 
aprendizagem de geografia e reconhecer que elas fazem parte da vida em sociedade e podem 
contribuir para enriquecer o ensino. Com um trabalho interventivo junto aos alunos almeja-se 
mediar e incentivar o uso e práticas metodológicas digitais em sites específicos de geografia, 
disseminando informações sobre a geografia crítica e entendê-la como ciência de leitura de 
mundo. Criar e possibilitar mecanismos para uma conscientização quanto à utilização adequada 
de sites específicos de geografia. O publico alvo para a intervenção desta Unidade Didática serão 
os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, composta de diversas atividades como leitura de 
imagens e pesquisas orientadas com utilização de diversas tecnologias telemáticas e digitais 
disponíveis na escola tais como: o laboratório de informática, internet, computadores, videoclipes, 
TV pen drive, multimídia, sites específicos e demais aparatos tecnológicos que possam fluir e 
fomentar o trabalho didático em sala de aula.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JOAO CARLOS VIVIANI 
Orientador: Adilar Antonio Cigolini - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Um espaço escolar mais verde e arborizado, reforçando a discussão sobre a educação 
ambiental.
Tema: TECNOLOGIAS E LINGUAGENS NO ESTUDO DE GEOGRAFIA
Palavras-chave: Sustentabilidade, escola verde, arborização urbana, educação ambiental. 
Resumo: O presente artigo é o resultado das experiências, da produção didática e de todo o 
processo de implementação pedagógica, que teve como objetivo a construção junto aos alunos 
de uma reflexão sobre a sustentabilidade ambiental, tendo como referência o espaço escolar e a 
importância de sua arborização. Sabendo-se que a existência de áreas verdes e árvores num 
ambiente escolar estão diretamente relacionadas à qualidade de vida e que entre seus inúmeros 
benefícios, destaca-se a melhora no aprendizado escolar, tornou-se indispensável que o autor 
deste trabalho desenvolvesse ações mais efetivas dentro do Colégio Estadual Professor Pedro 
Macedo - Curitiba, com o intuito de proporcionar aos educandos acesso a essas inúmeras 
informações de ordem ambiental, almejando a criação de um ambiente sustentável. Através de 
atividades lúdicas e metodologias diversificadas, romperam-se práticas rotineiras, onde os alunos 
analisaram a situação global e relacionaram com o local/escola, reconhecendo sua parcela de 
responsabilidade e entendendo que um ambiente escolar deve estar sempre voltado ao estímulo 
para as questões ambientais, e que a lei nº 9.795/99 de Educação Ambiental deve ser aplicada de 
forma mais assídua e permanente. A busca por um ambiente escolar mais sustentável e saudável 
tornou-se evidente, e o grande envolvimento na ampliação do número de árvores nas 
dependências do colégio extrapolou as expectativas e os resultados foram consideravelmente 
positivos, percebendo-se uma mudança comportamental e uma sensibilização para as questões 
ambientais. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JOAO CARLOS VIVIANI 
Orientador: Adilar Antonio Cigolini - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Um espaço escolar mais verde e arborizado, reforçando a discussão sobre a educação 
ambiental.
Tema: TECNOLOGIAS E LINGUAGENS NO ESTUDO DE GEOGRAFIA
Palavras-chave: Sustentabilidade, escola verde, arborização urbana, educação ambiental. 
Resumo: Esta Unidade Didática baseia-se na necessidade de conscientizar os alunos e as 
escolas pela busca de espaços mais voltados às questões ambientais. Fazer com que os alunos 
percebam que fazem parte desse meio e que possuem uma grande parcela de responsabilidade 
diante de uma natureza que há muito vem sendo degradada e, entender que a escola é o 
principal ambiente de conscientização, devendo servir de exemplo. Fazendo com que adquiram 
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um maior conhecimento sobre a questão, perceberão a importância da existência de áreas verdes 
e arborizadas dentro e fora da escola, tornando-os cidadãos conscientes, críticos e engajados 
nessa causa. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA 
Orientador: Maria Ligia Cassol Pinto - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Caracterização das Condições de Saneamento Ambiental na Cidade de Ponta Grossa: O 
Caso do Bairro Contorno
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Educação; Saneamento Ambiental e Água
Resumo: O saneamento ambiental atinge toda a população mundial, mas prejudica, 
principalmente, as populações que vivem em áreas de risco, em função da contaminação pelos 
efluentes domésticos ou industriais despejados, in natura, nos corpos hídricos. Saneamento 
Ambiental Urbano e Educação constituem-se no objeto deste estudo, por ser considerado o 
principal indicador de qualidade de vida da população humana. Este artigo caracterizou o 
saneamento ambiental urbano com ênfase nos usos múltiplos da água e esgotamento sanitário, a 
partir do Bairro do Contorno, Ponta Grossa, PR. A pesquisa envolveu revisão de bibliografia, por 
parte dos alunos; coleta de dados e informações, in lócus, sobre o perfil dos moradores das 
proximidades do arroio Santa Gertrudes- Ponta Grossa; tratamento e interpretação dos dados 
obtidos através de aplicação de questionários-entrevistas aos moradores; coleta e análise físico-
química de amostras de águas do arroio e registros fotográficos. Os questionários foram aplicados 
a 31 das 150 famílias. Segundo Relatório Estatístico do Levantamento Socioeconômico de 
2011realizada pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e analisada pelo departamento de 
patrimônio, dentro do Programa Casa Segura. As amostras de água foram coletadas e dois 
pontos situados no médio curso, nas proximidades do Colégio, por ser considerada como área 
mais degradada. Os registros fotográficos focaram pontos de despejos de efluentes e resíduos 
sólidos. No interior do Colégio fotografou-se a linha de água do arroio e do reservatório de água 
(cisterna).O trabalho foi aplicado a 30 alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio 
Estadual Professora Elzira Correia de Sá, Bairro Contorno.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA 
Orientador: Maria Ligia Cassol Pinto - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Condições de Saneamento Ambiental na Cidade de Ponta Grossa-Pr:O Caso do Bairro 
Contorno.
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Tema: Tenologias e linguagens no Ensino de Geografia
Palavras-chave: Saneamento, Saúde e Educação Cidadania.
Resumo: O presente trabalho é uma proposta de unidade didática que tem por objetivo geral 
tratar da questão do saneamento ambiental urbano com ênfase nos usos múltiplos da água e 
esgotamento sanitário no bairro Contorno, em Ponta Grossa, PR. Partindo-se da idéia de que “a 
qualidade de vida/saúde urbana estão diretamente ligadas ao saneamento ambiental e à gestão 
compartilhada do território”, o projeto se caracterizar como um estudo de caso, de uma concepção 
sistêmica, atribuindo-se um tratamento quali-quantitativo aos dados a serem levantadas sobre a 
questão em pauta. Destina-se à comunidade escolar do Colégio Estadual Profª Elzira Correia de 
Sá, devendo ser desenvolvida na classe do primeiro ano do ensino médio. A comunidade será 
envolvida nas etapas de coletas de dados e informações sobre os diversos itens do saneamento 
e, posteriormente, naquelas destinadas à divulgação dos resultados. Internamente, a proposta 
prevê o envolvimento de todo o quadro de funcionários do Colégio – direção, professores, quadro 
técnico e pessoal responsável pela limpeza e manutenção do prédio- nas atividades de discussão 
e propostas de soluções práticas em relação ao uso racional da água, destino adequado dos 
resíduos sólidos e efluentes domésticos. Metodologicamente a proposta fundamenta-se na 
revisão de literatura; levantamentos de campo sobre os usos múltiplos da água e do esgotamento 
sanitário; aplicação de questionários entrevistas aos diferentes segmentos da população e aos 
gestores públicos municipais, além de registros fotográficos e mapeamentos temáticos. As 
amostras de água serão analisadas em laboratório da concessionária de água e esgoto; 
tratamento estatístico e análise dos dados e resultados obtidos no campo. O

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JOSE APARECIDO VIDAL
Orientador: JEANI DELGADO PASCHOAL MOURA - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO CONSUMISMO ENTRE OS JOVENS
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Consumo; Influência da Mídia; Conscientização; Meios Midiáticos.
Resumo: O presente artigo, foi desenvolvido na área de Geografia, resulta das atividades 
desenvolvidas no Colégio Estadual Presidente Kennedy, em Ariranha do Ivaí, Núcleo de Ivaiporã 
junto aos educandos do 3º ano do ensino médio, como parte do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE). No ambiente escolar observa-se que a cultura consumista, na qual prevalece 
o ter em detrimento do ser, afeta a maioria dos jovens de hoje. O comportamento econômico está 
sendo desmembrado dos valores éticos e humanos, refletindo, sobretudo no rendimento escolar, 
uma vez que a preocupação e a busca pela posse de bens materiais configuram se como algo 
mais importante que a aquisição de cultura e conhecimentos. Partindo deste pressuposto este 
projeto foi pensado e realizado no decorrer deste dois anos, os estudantes em sua maioria, do 
ambiente rural, um grupo muito vulnerável e influenciado pelas mensagens midiáticas. O objetivo 
é contribuir para a formação de educandos autônomos mais conscientes e críticos com 
capacidade para discernir o que deve ou não ser incorporado à sua vivência com relação às 
informações provenientes dos meios midiáticos para se tornarem multiplicadores de uma 
educação para o consumo responsável, conclui-se que os mesmos tiveram a oportunidade de 
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refletirem e transformarem as suas concepções, despertando para um novo olhar, mais crítico, 
sobre os recursos midiáticos. As atividades realizadas foram acompanhadas sistematicamente 
pelo Grupo de Apoio ao professor PDE, Grupo de Trabalho em Rede e equipe pedagógica do 
estabelecimento de ensino. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JOSE APARECIDO VIDAL
Orientador: JEANI DELGADO PASCHOAL MOURA - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO CONSUMISMO ENTRE OS JOVENS
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Mídia. Jovens. Influência. Consumismo
Resumo: Busca-se com a presente produção didática contribuir para a formação de educandos 
autônomos e críticos de modo que os mesmos sejam capazes de discernir sobre o que deve ou 
não ser incorporado à sua vivência com relação às informações provenientes dos meios 
midiáticos e transformem-se em multiplicadores de uma educação para o consumo responsável. 
Por meio de ações com enfoques múltiplos e diversificados que contemplem a participação efetiva 
dos estudantes pretende-se que os mesmos transformem suas concepções, despertando para um 
novo olhar, mais crítico, consciente e cidadão sobre os recursos midiáticos.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JOSE CLAUDIO RECH
Orientador: Najla Mehanna Mormul - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O USO DE METODOLOGIAS ALTERNATIVAS PARA A ABORDAGEM DO CONCEITO DE 
TERRITORIO NAS AULAS DE GEOGRAFIA
Tema: TECNOLOGIAS E LINGUAGENS NO ENSINO DA GEOGRAFIA
Palavras-chave: METODOLOGIAS; TERRITÓRIO; ENSINO DE GEOGRAFIA; ENSINO MEDIO
Resumo: O presente trabalho tem objetivo de discutir o emprego de metodologias alternativas 
para o entendimento do conceito de território, nas aulas de Geografia das turmas de 3º ano do 
Ensino Médio do Colégio Estadual Humberto de Campos, nos períodos manhã, tarde e noite. Este 
trabalho faz parte da conclusão do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), oferecido 
aos professores da rede pública do Estado do Paraná. Nele discutimos as metodologias da 
Literatura Geográfica, do Cinema e do Estudo do Meio, entendendo que tais metodologias podem 
contribuir no entendimento do conceito de território acerca das relações de poder para além do 
enfoque do senso comum, propondo uma abordagem política, enfatizando sua configuração 
independente da institucionalização ou de sua materialização no espaço, considerando desde os 
micro até os macro territórios. Para isso, realizamos pesquisa bibliográfica com vistas a auxiliar na 
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abordagem do tema e no processo de ensino e aprendizagem. Quanto aos resultados, 
percebemos que existem ainda muita dificuldade relacionada sobretudo ao uso das tecnologias, a 
estrutura física, capacitação dos professores, duração do tempo da aula e horário. Contudo vale 
salientar que a importância deste trabalho não é tornar as metodologia empregadas como sendo 
as únicas ou as melhores para o ensino de Geografia, ao contrário, ressaltamos que é apenas 
uma das formas de trabalho que vem facilitar ao professor e que possa contribuir na melhoria do 
aprendizado dos estudantes. Nesse sentido o emprego das metodologias citadas oportunizaram 
trabalhar com o conceito de território de modo articulado com a vivência/cotidiano dos estudantes.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JOSE CLAUDIO RECH
Orientador: Najla Mehanna Mormul - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O USO DE METODOLOGIAS ALTERNATIVAS PARA A ABORDAGEM DO CONCEITO DE 
TERRITORIO NAS AULAS DE GEOGRAFIA
Tema: TECNOLOGIAS E LINGUAGENS NO ENSINO DA GEOGRAFIA
Palavras-chave: METODOLOGIAS; TERRITÓRIO; ENSINO DE GEOGRAFIA; ENSINO MEDIO
Resumo: Com o intuito de agregar qualidade ao ensino, nos propomos discutir o emprego de 
metodologias alternativas para o ensino da Geografia e suas contribuições para o entendimento 
do conceito de território articulado aos conteúdos básicos - Formação, mobilidade das fronteiras e 
a reconfiguração dos territórios. Para o desenvolvimento destes conteúdos, a unidade didática foi 
dividida em três eixos principais: literatura Geográfica; cinema e estudo do meio. Realizamos 
inicialmente uma breve descrição do conteúdo que será abordado em sala de aula, propondo 
textos através de links e atividades diversificadas. No segundo momento, propomos o filme 
Bordertown, (em português, Cidade do Silêncio), de Gregory Nava. Baseado em fatos reais, na 
cidade Juárez, México, retrata a situação de vida das trabalhadoras de uma maquiladora. 
Apresentando sugestões de atividades para a realização de debate. Finalmente o estudo do meio, 
ou aula de campo, a ser realizado em cinco lugares diferentes, sendo um no marco da fronteira 
entre os países Brasil e Argentina e os demais, na área urbana da cidade de Santo Antonio do 
Sudoeste, dois deles fazendo fronteira com San Antonio (AR).

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JOSELIA OLIVEIRA PEREIRA 
Orientador: Luzia Mitiko Saito Tomita - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: ESTUDO DOS CONCEITOS GEOGRÁFICOS ATRAVÉS DA MÚSICA: UMA PROPOSTA 
PARA O 6o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Didática e Metodologia de Ensino da Geografia
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Palavras-chave: Geografia; Música; Ensino; Conceitos geográficos.
Resumo: Nas aulas de Geografia, além da falta de interesse e motivação, a maioria dos alunos 
apresenta dificuldade na realização de diversas atividades e na assimilação dos conteúdos. Essa 
proposta surge, na tentativa de minimizar estes problemas e melhorar as aulas de Geografia no 
6o ano do Ensino Fundamental. Assim, para despertar o interesse dos alunos pela Geografia 
utilizou-se a música como recurso pedagógico para fixação e compreensão dos conceitos básicos 
da disciplina, já que esta é considerada um valioso instrumento facilitador da aprendizagem. Para 
tanto, foi abordado na fundamentação teórica, literatura pertinente à Ciência Geográfica, ao 
ensino da Geografia e seus principais conceitos e, especificamente a música. A estratégia de 
ação levou em consideração a aplicação de questionário, atividades com músicas, produção de 
textos e vídeos, desenhos, dentre outras atividades desenvolvidas em sala de aula, resultando em 
um portfólio que foi encaminhado à biblioteca da escola para a consulta dos demais alunos e 
professores. Os resultados mostraram que projetos de intervenção no ambiente escolar são 
capazes de estimular o processo ensino e aprendizagem da Geografia, pois nesse caso 
específico, foi percebido que a música utilizada de maneira adequada como recurso pedagógico, 
além de favorecer a integração e a socialização dos alunos em sala de aula é um instrumento que 
contribui à assimilação do conteúdo e a aquisição do conhecimento de maneira prazerosa e 
significativa. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JOSELIA OLIVEIRA PEREIRA 
Orientador: Luzia Mitiko Saito Tomita - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estudo dos Conceitos Geográficos através da Música: uma proposta para o 6o ano do 
ensino fundamental
Tema: Didática e Metodologia de Ensino da Geografia 
Palavras-chave: Geografia; Música; Compreensão; Conceitos geográficos.
Resumo: Nas aulas de Geografia, além da falta de interesse, observa-se que a maioria dos 
alunos não gosta dessa disciplina e apresenta dificuldades na realização de diversas atividades e 
na assimilação dos conteúdos. Essa proposta surge, na tentativa de minimizar estes problemas e 
melhorar as aulas de Geografia no 6o ano do Ensino Fundamental. Assim, almeja com esta 
Unidade Didática despertar o interesse dos alunos pela Geografia utilizando a música como 
recurso pedagógico para fixação e compreensão dos conceitos básicos da disciplina, já que esta 
é considerada um valioso instrumento facilitador da aprendizagem. Para tanto, é abordado na 
fundamentação teórica, literatura pertinente à ciência geográfica, ao ensino da geografia e seus 
principais conceitos e, especificamente a música. A estratégia de ação levará em consideração a 
aplicação de questionário, atividades com músicas, produção de textos e vídeos, desenhos, 
dentre outras atividades desenvolvidas em sala de aula, resultando em um portfólio que será 
encaminhado à biblioteca da escola para a consulta dos demais alunos e professores. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JOSE MARIA VON KRUGER 
Orientador: Adilar Antonio Cigolini - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Aquifero Karst: fragilidade e importância para o município de Almirante Tamandaré
Tema: Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Geografia
Palavras-chave: Aquifero Karst; Sustentabilidade; Educação Ambiental.
Resumo: Este artigo baseia-se na necessidade de conscientizar o aluno a reconhecer o espaço 
onde vive e seus recursos naturais. Entre eles importância do Aquifero Karst, a principal fonte de 
recursos hídricos para o abastecimento do município de Almirante Tamandaré.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JOSE MARIA VON KRUGER 
Orientador: Adilar Antonio Cigolini - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: AQUIFERO KARST: FRAGILIDADE E IMPORTÂNCIA PARA O ABASTECIMENTO DE 
ALMIRANTE TAMANDARÉ
Tema: Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Geografia 
Palavras-chave: Aquifero Carste, Sustentabilidade, Educação Ambiental.
Resumo: Esta Unidade Didática baseia-se na necessidade de conscientizar o aluno a reconhecer 
o espaço onde vive e seus recursos naturais. Entre eles importância do Aquifero Carste, a 
principal fonte de recursos hídricos para o abastecimento do município de Almirante Tamandaré.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JOSE WALTER PADILHA 
Orientador: Najla Mehanna Mormul - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Dinâmica da população de Santa Izabel do Oeste - PR
Tema: Didática e metodologia de ensino da geografia
Palavras-chave: População; Ensino de Geografia; Metodologias; Processo Educativo. 
Resumo: O presente trabalho é resultado do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) 
turma-2013, o qual foi desenvolvido com os alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio 
Estadual Guilherme de Almeida denominado “A Dinâmica da População de Santa Izabel do 
Oeste/PR (1970 a 2010)”. A escolha do tema ocorreu porque há poucos registros de materiais que 
possam auxiliar na compreensão dos alunos e na melhoria da interação dos mesmos com o 
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espaço vivido. Pesquisar sobre dinâmica da população no município de Santa Izabel do Oeste – 
PR contribuiu para o entendimento do tema, na construção de materiais didáticos e 
consequentemente no processo educativo. Acreditamos que os materiais produzidos pelos alunos 
com auxílio do professor podem contribuir na construção do conhecimento acerca da dinâmica 
populacional do município, sobretudo na reflexão sobre o papel dos alunos nesse contexto. Uma 
vez que eles tiveram a possibilidade de compreender melhor o seu espaço de vivência, por meio 
de um olhar critico de sua história e de seus familiares, amigos, parentes e vizinhos que ocupam e 
transformam esse território. Entendemos que é importante compreendermos a população local de 
modo crítico e reflexivo visando desse modo contribuir no processo de ensino e aprendizagem de 
Geografia, pois buscamos relacionar os fenômenos populacionais local com os regionais e globais 
e o uso de metodologias diferenciadas auxiliaram significativamente no processo formativo 
desses sujeitos e na construção do conhecimento científico.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JOSE WALTER PADILHA 
Orientador: Najla Mehanna Mormul - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Dinâmica da população de Santa Izabel do Oeste - PR
Tema: Didática e metodologia de ensino da geografia
Palavras-chave: População, mobilidade, trabalho e ocupação.
Resumo: Este tema propõe aos alunos da 2ª Série “A” do Ensino Médio do Colégio Estadual 
Guilherme de Almeida ensino médio, entender a dinâmica da população do município de Santa 
Izabel do Oeste, no sudoeste do Paraná. A proposta deste trabalho é entender como o espaço de 
vivência foi e está sendo ocupado, como acontecem as interferências políticas, econômicas, 
sociais, culturais nesse espaço. Qual a relação desse processo com os dados que o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), disponibiliza na sociedade e o significado desses 
números, dados e tabelas. Essa tentativa de elucidação do tema requer consultas textuais, dados 
e questionários com pessoas que vivem a mais de 40 anos nesse município e com representantes 
da administração pública local, trata-se de uma tentativa de construir uma reflexão e 
entendimento da dinâmica da população regional, nacional e global.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JOYCE RICKLI 
Orientador: MAFALDA NESI FRANCISCHETT - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: LINGUAGEM CARTOGRÁFICA E O ENSINO DE GEOGRAFIA COM ATIVIDADES 
EMSALA DE AULA
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
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Palavras-chave: Cartografia escolar. Linguagem cartográfica. Ensino e aprendizagem.
Resumo: O tema abordado neste trabalho visa contribuir com atividades de Cartografia para 
auxiliar no aprendizado de Geografia. O propósito é de diminuir a dificuldade de raciocínio 
espacial e possibilitar a compreensão dos conteúdos relacionadosà lateralidade e orientação, que 
se apresentam complexos no decorrer do processo escolar, tanto para professores, quanto para 
os alunos. Pensar e compreender a linguagem cartográfica significa aprender Geografia. Assim, 
para o desenvolvimento desta intervenção pedagógica, se fez essencial identificar os potenciais 
problemas encontrados no ensino da geocartografia. Outra abordagem se refere à metodologia de 
como os professores, principalmente dos sextos anos, desenvolvem suas aulas,quando trabalham 
com mapas, sugerindo assim, um trabalho com aulas mais dinâmicas e que estimulem a noção 
espacial do aluno, permitindo que ele se aproprie da simbologia cartográfica e tenha o professor 
como mediador entre a compreensão do conhecimento científico e o espaço em que ele vive.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JOYCE RICKLI 
Orientador: MAFALDA NESI FRANCISCHETT - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Cartografia no ensino da Geografia: linguagem fundamental na leitura do espaço
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Cartografia escolar, linguagem cartográfica, ensino e aprendizagem
Resumo: Sobre a Cartografia há um debate sobre a aplicação deste como conteúdo, pois, como 
linguagem ela permeia os demais conteúdos da Geografia. Como o aluno pode se apropriar dos 
conceitos da Cartografia sem que seja trabalhada em determinado momento na vida escolar do 
aluno? Acreditamos que os alunos podem se apropriar de forma satisfatória destes 
conhecimentos, mas vai depender da metodologia do professor ao trabalhar esta ciência. Esta 
unidade pedagógica tem como objetivo, proporcionar material de apoio aos professores e aos 
alunos do sexto ano, como uma introdução ao mundo da linguagem cartográfica por meio de 
atividades que proporcionem e possibilitem a compreensão da simbologia cartográfica, podendo 
assim interagir com o conceito formal e real, ou seja, a teoria sendo norteada pela prática, criando 
possibilidades para que o aluno se torne sujeito do espaço em que vive. A produção didática está 
composta em duas partes. A primeira aborda conceitos de orientação no espaço geográfico e a 
segunda, o conhecimento do mundo dos mapas.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JULIANA CARLA MUTERLLE 
Orientador: Angela Massumi Katuta - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: CARTOGRAFIA SOCIAL: POR QUÊ? PARA QUEM?
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Tema: Didática e metodologia de ensino da Geografia
Palavras-chave: Cartografia Social; Ensino de Geografia; Séries Iniciais do Ensino Fundamental.
Resumo: Este artigo trata da discussão referente ao projeto: O uso da cartografia social no 
ensino da geografia no curso de formação docente, implementado na disciplina de Metodologia de 
Ensino da Geografia, nos 4º anos, do Curso de Formação de Docentes da Educação Infantil e 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo 
Pilotto. Os objetivos do trabalho estavam voltados ao desenvolvimento de atividades a partir da 
cartografia social, a fim de entender os arranjos espaciais locais, onde os estudantes estão 
inseridos e a sociabilização dos conhecimentos construídos por meio de várias linguagens e 
atividades. Para atingir os objetivos propostos buscaram-se subsídios na pesquisa-ação, 
considerando que os sujeitos que nela se envolvem compõem um grupo com objetivos e metas 
comuns, interessados em um problema que emerge num dado contexto no qual atuam 
desempenhando seu papel. Nesse processo, foi fundamental o diálogo com os professores da 
rede pública de ensino, através do Grupo de Trabalho em Rede, para a análise e debate da 
proposta tendo como pano de fundo suas experiências em sala de aula. Em relação às atividades 
desenvolvidas pelas alunas , constatou-se que ampliaram seu entendimento sobre o lugar onde 
estão inseridas bem como sobre a relação deste com outros lugares de sua convivência, assim, 
compreenderam o significado e importância da cartografia social no entendimento e ensino de 
conhecimentos da geografia.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JULIANA CARLA MUTERLLE 
Orientador: Angela Massumi Katuta - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O uso da cartografia social no ensino da geografia no curso de formação docente.
Tema: Didática e metodologia de ensino da Geografia
Palavras-chave: Ensino da Geografia. Cartografia Social
Resumo: A base para a construção dos conhecimentos geográficos escolares ocorre na 
educação infantil e nos anos iniciais da educação fundamental. Por isso, a importância em elencar 
os conteúdos básicos de geografia e a construção de metodologias adequadas, auxiliando no 
aprendizado desses alunos. Portanto, fortalecer a formação de docentes das séries iniciais do 
ensino fundamental contribuiria na organização do trabalho com esses alunos consolidando os 
saberes geográficos. Assim, propõem-se: desenvolver atividades embasadas na cartografia social 
a fim de entender os arranjos espaciais locais, onde os alunos estão inseridos. Para atingir esse 
objetivo buscou-se fundamentação metodológica na pesquisa-ação, pois corresponde a uma 
pesquisa social que surge a partir das necessidades de um grupo. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JUSSARA DIAS DE OLIVEIRA THOMAZ 
Orientador: Isonel Sandino Meneguzzo - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: A História em Quadrinhos como Recurso pedagógico para Trabalhar a Questão Ambiental 
na Disciplina de Geografia.
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Questão ambiental. história em quadrinhos. ensino médio
Resumo: Esse trabalho foi implementado através de um projeto de intervenção referente à 
História em Quadrinhos na disciplina de Geografia no Colégio Estadual Arthur da Costa e Silva 
com alunos do Ensino Médio. Foi tratada a questão ambiental contemporânea através de 
pesquisas bibliográficas, imagens e vídeos, partindo do lugar onde os alunos vivem e abrangendo 
também os problemas globais. Utilizando-se da produção da História em Quadrinhos, ferramenta 
que tem junto aos alunos um grande potencial atrativo, pois pode desenvolver maneiras criativas 
e divertidas para atingir a sensibilização no tocante a questão ambiental. O trabalho foi embasado 
em vários teóricos que abordam a questão do meio ambiente e autores que tratam acerca da arte 
em História em Quadrinhos. As atividades relacionadas a esses temas estão apresentadas em um 
Caderno Pedagógico dividido em cinco temas: Oficina sobre a produção de História em 
Quadrinhos, Introdução ao Meio Ambiente, Consumismo, Resíduos Sólidos, e Tipos de Poluição. 
Nesse sentido, o trabalho teve como objetivo despertar no aluno a importância da educação 
ambiental, demonstrando o quanto é essencial que eles e a comunidade escolar em geral possam 
conscientizar-se e ter senso de responsabilidade com relação ao meio ambiente, visto que este é 
indispensável para a sobrevivência humana. Os resultados centram-se no aperfeiçoamento do 
destino correto dos resíduos sólidos no Colégio e no ambiente onde vivem. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: JUSSARA DIAS DE OLIVEIRA THOMAZ 
Orientador: Isonel Sandino Meneguzzo - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A História em Quadrinhos como recurso pedagógico para trabalhar a questão ambiental na 
disciplina de Geografia.
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Questão ambiental. história em quadrinhos. ensino médio
Resumo: Esse trabalho visa implementar um projeto de intervenção referente à Histórias em 
Quadrinhos na disciplina de Geografia no Colégio Estadual Arthur da Costa e Silva com alunos do 
Ensino Médio. Serão tratados da questão ambiental contemporânea através de pesquisas 
bibliográficas, imagens e vídeos, partindo do lugar onde os alunos vivem e abrangendo também 
os problemas globais. Utilizando-se da produção da História em Quadrinhos, ferramenta que tem 
junto aos alunos um grande potencial atrativo, pois pode desenvolver maneiras criativas e 
divertidas para atingir a sensibilização no tocante a questão ambiental. Embasado em vários 
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teóricos que abordam a questão do meio ambiente e autores que tratam acerca da arte em 
Histórias em Quadrinhos. Nesse sentido, o trabalho tem como objetivo despertar no aluno a 
importância da educação ambiental, demonstrando o quanto é essencial que eles e a comunidade 
escolar em geral possam conscientizar-se e ter senso de responsabilidade com relação ao meio 
ambiente, visto que este é indispensável para a sobrevivência humana. Os resultados esperados 
centra-se no aperfeiçoamento do destino correto dos resíduos sólidos no Colégio e no ambiente 
onde vivem. 
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Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: DESENHO: UMA POSSIBILIDADE DE ESTUDAR A PAISAGEM GEOGRÁFICA 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Desenho; Ensino de Geografia;Paisagem
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa sobre a linguagem do desenho no 
ensino de Geografia, realizada no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, oferecido 
pela Secretaria de Estadual de Educação do Paraná. O trabalho objetivou compreender como a 
linguagem do desenho pode contribuir na construção do conhecimento geográfico na Educação 
Básica. No decorrer da construção do conhecimento geográfico de diferentes lugares em tempos 
diferentes, o desenho tem sido utilizado no estudo da paisagem geográfica e suas 
transformações. Na escola, o desenho aparece como uma linguagem, com códigos, símbolos e 
signos, que favorece o ensino-aprendizagem, motiva os alunos e desperta o interesse pelos 
conteúdos escolares. O desenhista quando observa uma paisagem pode transferir para o papel 
características daquele espaço. Nesta pesquisa associamos a metodologia do desenho ao estudo 
da paisagem e a realização de aulas de campo. Elaboramos um caderno temático para 
intervenção no processo ensino-aprendizagem nas aulas de geografia, no 9º Ano do Ensino 
Fundamental em uma escola de Campo Mourão-PR, no primeiro semestre de 2014. Com a 
metodologia do desenho e a exploração da memória visual, os estudantes conseguiram expressar 
o conteúdo explorado nas aulas em sala e nas aulas de campo, com mais facilidade, com um 
olhar crítico e reflexivo sobre o mundo. A linguagem do desenho tornou as aulas mais 
significativas e mediou o ensino-aprendizagem, possibilitando a ligação entre os conteúdos 
curriculares e a realidade cotidiana do aluno. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: LEILA CRISTINA SAMBATI
Orientador: SANDRA TEREZINHA MALYSZ - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Desenho no Estudo da Paisagem de Campo Mourão
Tema: Tecnologias e suas Linguagens no Ensino da Geografia
Palavras-chave: Desenho; Paisagem; Campo Mourão.
Resumo: Esta pesquisa parte da necessidade de diversificar as metodologias para o ensino-
aprendizagem da geografia, Os alunos assimilam o conteúdo geográfico de diversas formas: 
através da audição, da leitura, da escrita, de atividades empíricas e da memória visual, com 
visualização de esquemas, desenhos e imagens. Desde a pré-história o desenho é utilizado como 
forma das pessoas se comunicarem, constituindo-se em uma linguagem. Na escola, o desenho 
aparece como uma linguagem, com códigos, símbolos e signos, que favorece o ensino-
aprendizagem, motiva os alunos e desperta o interesse pelos conteúdos escolares. Neste sentido, 
com este estudo objetivamos compreender como a linguagem do desenho pode contribuir na 
construção do conhecimento geográfico na educação básica. A metodologia do desenho 
desenvolvida nesta pesquisa, está associada ao estudo da paisagem. No decorrer da construção 
do conhecimento geográfico de diferentes lugares em tempos diferentes, o desenho tem sido 
utilizado no estudo da paisagem geográfica e de suas transformações. O desenhista, quando 
observa uma paisagem pode transferir para o papel características daquele espaço. Acreditamos 
que com desenho, o educando consiga criar a memória visual e entender as diferentes paisagens 
como construção natural e social, ampliando sua leitura de mundo.
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Professor PDE: LENI DALAN FERREIRA
Orientador: AECIO RODRIGUES DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Os caminhos percorridos pelos negociantes Santoantonienses até a chegada e fixação no 
município de Santo Antôniio do Paraíso - PR
Tema: Fundamentos teóricos-metodológicos da Geografia
Palavras-chave: espaço geográfico; memória; comércio; imagem.
Resumo: A abordagem deste artigo trata do trabalho de campo e uso das fotografias coletadas 
dos negociantes e as mudanças ocorridas no espaço urbano na cidade de Santo Antônio do 
Paraíso - PR, contida na memória no período das décadas de 1930 até dias atuais, aplicado com 
alunos do Ensino Médio público do Colégio Estadual Floriano Landgraf - EFM da cidade em 
estudo, desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, que é uma política 
pública que oportuniza ao professor da educação básica o contato com Instituições de Ensino 
Superior através de palestras diversas sobre educação e cursos específicos na área de atuação, 
possibilitando um repensar metodológico visando melhorias na educação do estado do Paraná. O 
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presente trabalho utilizou entrevistas, visando identificar os locais de onde vieram as principais 
famílias comerciantes para este município, e investigar os motivos que levaram as famílias de 
imigrantes negociantes a se instalarem nesta cidade. Com valor educacional para o ensino da 
Geografia local e regional registraram e analisaram os caminhos percorridos pelos negociantes 
até chegarem a esta cidade, descobrindo assim os motivos que os levaram a escolher este lugar 
para viver, despertando a comunidade para importância de se preservar a memória local e social. 
Trabalho desenvolvido no PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional, turma 2013. Foi 
possível notar através do acompanhamento dos alunos que durante o desenvolvimento do projeto 
os alunos evoluíram nas produções, no conhecimento. O uso destes meios contribuiu para a 
aprendizagem do aluno e se mostrou uma boa ferramenta auxiliadora no ensino de Geografia.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: LENI DALAN FERREIRA
Orientador: AECIO RODRIGUES DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Os caminhos percorridos pelos negociantes Santoantonienses até a chegada e fixação no 
município de Santo Antôniio do Paraíso - PR
Tema: Fundamentos teóricos-metodológicos da Geografia
Palavras-chave: espaço geográfico; memória; comércio; imagem.
Resumo: A proposta desta atividade é de analisar a luz das fotografias coletadas dos negociantes 
as mudanças ocorridas no espaço urbano na cidade de Santo Antônio do Paraíso, contida na 
memória das pessoas no período das décadas de 1930 até dias atuais e; ainda apresentar uma 
metodologia que motive o ensino da Geografia local e regional registrando e analisando os 
caminhos percorridos pelos negociantes até chegarem a esta cidade, descobrindo assim os 
motivos que os levaram a escolher este lugar para viver, despertando a comunidade para 
importância de se preservar a memória local e social. Sabendo – se que em todos os níveis de 
ensino, e que em qualquer que seja a disciplina, o objetivo principal da educação é o de propiciar 
condições para o desenvolvimento do aluno. Desta forma a Geografia vem gerar oportunidades 
no sentido de oferecer atualização constante em relação ao seu meio.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: LIDIA DA LUZ SCHEPAINSKI 
Orientador: HELENA MIDORI KASHIWAGI - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: O ensino da Geografia na escola: uma proposta de alfabetização e leiturização 
cartográfica
Tema: Tecnologia e linguagem no ensino da Geografia: Linguagens no Ensino da Geografia
Palavras-chave: Linguagem Cartográfica. Alfabetização. Lúdico
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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo possibilitar a compreensão da linguagem cartográfica 
aos alunos do ensino fundamental do 6º ano por meio das práticas lúdicas no contexto escolar, 
concretizando a aprendizagem proposta nas Diretrizes Curriculares na Geografia, visando à 
assimilação, alfabetização e compreensão das múltiplas funções do mapa. As experiências 
visuais e lúdicas foram compartilhadas por toda comunidade escolar do Colégio Estadual 
Professor Plinio Alves Monteiro Tourinho, no município de Colombo. Assim oportunizou-se aos 
discentes de todos os anos relembrarem o que aprenderam nos anos anteriores e reaprenderam 
brincando de um jeito divertido e de fácil visualização, proporcionada por práticas para que os 
educandos pudessem interpretar e produzir representações do espaço com autonomia.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: LIDIA DA LUZ SCHEPAINSKI 
Orientador: HELENA MIDORI KASHIWAGI - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O ENSINO DA GEOGRAFIA NA ESCOLA: UMA PROPOSTA DE ALFABETIZAÇÃO E 
LEITURIZAÇÃO CARTOGRÁFICA
Tema: Tecnologia e linguagem no ensino da geografia: Linguagens no ensuno da geoeografia
Palavras-chave: Linguagem Cartográfica, Alfabetização, Lúdico
Resumo: Unidade Didática voltada à possibilitar aos alunos, a compreensão da linguagem 
cartográfica aos alunos do ensino fundamental e médio por meio das praticas lúdicas no contexto 
escolar, concretizando a aprendizagem proposta nas Diretrizes Curriculares na Geografia; visando 
a assimilação, alfabetização e compreensão das múltiplas funções do mapa. As experiências 
visuais e lúdicas serão compartilhadas pela comunidade escolar do Colégio Estadual Professor 
Plinio Alves Monteiro Tourinho, no município de Colombo, oportunizando a todos os discentes 
relembrarem o que aprenderem nos anos anteriores e reaprenderem, brincando, de um jeito 
divertido e de fácil visualização. Busca-se, ainda, proporcionando práticas para que os educandos 
possam interpretar e produzir representações do espaço com autonomia

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: LIDINALVA RUFINO DOS SANTOS
Orientador: Djoni Roos - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-PR
Tema: Fundamentos teórico- metodológicos da Geografia
Palavras-chave: Agronegócio. Agroecologia. Pequenos Agricultores. Cascavel-PR.
Resumo: O modelo de agricultura altamente dependente de insumos químicos (agronegócio) é 
responsável pela degradação da natureza, pois polui as águas, degrada o solo e contamina os 
alimentos que chegam envenenados às nossas mesas. Esse modelo de agricultura que coloca 
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em risco a natureza e a sociedade é predominante no município de Cascavel-PR. Entretanto, 
pequenos agricultores desse município estão criando alternativas à agricultura convencional do 
agronegócio implantando em suas propriedades a produção agroecológica. Esta é importante não 
apenas para o agricultor, mas também para a sociedade em geral, pois provoca menos impacto 
ambiental e busca o equilíbrio entre a produção e a conservação da natureza, o que se desdobra 
na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nesse artigo busca-se apontar alguns caminhos 
seguidos por pequenos agricultores, assentados da reforma agrária ou não, do município de 
Cascavel-PR na construção da produção agroecológica.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-PR
Tema: Fundamentos teórico- metod
Palavras-chave: Agroecologia; Pequenos Agricultores; Cascavel
Resumo: O modelo de agricultura altamente dependente de insumos químicos (agronegócio) é 
responsável pela degradação da natureza, pois polui as águas, degrada o solo, contamina 
alimentos que chegam envenenados às nossas mesas. Esse modelo de agricultura coloca em 
risco a natureza e a sociedade e é o que predomina no município de Cascavel. Mas, pequenos 
agricultores desse município estão criando alternativas à agricultura convencional do agronegócio 
implantando em suas propriedades a produção agroecológica, livres de agrotóxicos e de 
transgenia. A agricultura agroecológica é importante, não apenas para o agricultor, mas também 
para a sociedade em geral, pois provoca menos impacto ambiental e busca o equilíbrio entre a 
produção e a conservação da natureza, o que se desdobra na melhoria da qualidade de vida das 
pessoas. Nessa Unidade Didática busca-se apontar alguns caminhos seguidos por pequenos 
agricultores, inclusive assentados de reforma agrária, do município de Cascavel na construção de 
uma produção agroecológica.
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Etapa: Artigo

Título: AVALIAÇÃO FORMATIVA E O ENSINO DE GEOGRAFIA: O uso do Portfólio como 
Instrumento de Avaliação.
Tema: Avaliação do processo ensino-aprendizagem na disciplina de Geografia.
Palavras-chave: portfólio, avaliação formativa,ensino da geografia
Resumo: Este projeto tem a finalidade de: Compreender por meio de pesquisa bibliográfica e de 
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campo, o processo de concepção, constituição e aplicação do Instrumento Avaliativo Portifólio e 
também seu uso na avaliação formativa no ensino de Geografia. Será implantado com uma turma 
do sexto ano do Colégio Estadual Lindoeste, no município de Lindoeste, Nucleo Regional 
Educacional de Cascavel. O estudo desta forma de avaliação nos auxiliará entender se este 
método contempla, em sua totalidade, a forma mais adequada de se avaliar, visto que a avaliação 
é de extrema significância tanto para os educadores avaliarem a sua prática de ensino, quanto 
para os educandos analisarem o seu processo de aprendizagem e ambos contribuirem para o 
desenvolvimento educacional. Por fim, espera-se que ao final desse trabalho a avaliação 
formativa com o uso do Portifólio seja vista tanto por educadores quanto por educandos como um 
fator relevante no ensino aprendizagem, não como uma obrigação, penalidade, castigo, ou 
burocracia, mas sim com um instrumento eficaz, que auxilie ambos, na busca pela qualidade no 
ensino aprendizagem de Geografia. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: LINDAMIR MARTA ISGANZELLA RUFINO 
Orientador: Eduardo Donizeti Girotto - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: AVALIAÇÃO FORMATIVA E O ENSINO DE GEOGRAFIA: O uso do Portfólio como 
Instrumento de Avaliação. 
Tema: Avaliação do processo ensino-aprendizagem na disciplina de Geografia 
Palavras-chave: Portfólio, avaliação formativa, Geografia, instrumento de avaliação. 
Resumo: Esta Unidade Didática foi organizada com o objetivo de identificar a importância do 
portfólio dentro do processo de avaliação formativa dos alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental 
do Colégio Estadual Lindoeste. O projeto pretende desenvolver a compreensão do processo de 
concepção, constituição e aplicação do instrumento avaliativo Portfólio, bem como, do seu uso na 
avaliação formativa na disciplina de Geografia. Diante desta realidade, as atividades desta 
Unidade Didática darão ênfase para que o aluno perceba por meio das atividades avaliativas e 
através da organização do portfólio individual de cada um, o quanto é importante refletir como 
ocorre o processo de aprendizagem e como os alunos aprendem. O tema a ser estudado e 
avaliado será o estudo da paisagem local.A partir dela será analisado o local de vivência dos 
alunos levando-os a estudarem seu espaço compreendendo as transformações ocorridas no lugar 
em que moram. Busca-se, neste projeto, um estudo da paisagem que supere o ensino vazio e crie 
conceitos com significado a ser aplicados na vida, partindo da valorização do espaço de vivência , 
das condições de existência do aluno e de seus familiares e das relações cotidianas, de modo 
que o aluno estabeleça relações entre esse cotidiano e a realidade mais ampla.Neste sentido a 
presente produção apresenta proposta de estudo da paisagem considerando o município que o 
aluno vive,objetivando-se também que o aluno se sinta parte integrante do estudo relacionando-o 
a sua vida.
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Etapa: Artigo

Título: OS CAMINHOS DO NOSSO DIA A DIA: A IMPORTÂNCIA DE CONHECER O LUGAR 
ONDE VIVEMOS
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Espaço geográfico; lugar; orientação; educando
Resumo: Desde os primórdios, o homem se desloca sobre a superfície da Terra em busca de um 
lugar que possa garantir a sua sobrevivência. Estudar e conhecer o lugar onde mora significa 
compreender as relações que ali acontecem e sua relação entre escalas global, regional e local. É 
neste sentido, que o presente artigo tem por objetivo apresentar os resultados referentes ao 
desenvolvimento das habilidades de orientação e localização no espaço geográfico a partir do 
conceito de lugar destacando os lugares percorridos pelos educandos no dia a dia. Para que o 
estudo do lugar tenha significado, é necessário desenvolver no educando certas habilidades 
espaciais tais como: de orientação, de localização e de representação. Para o desenvolvimento 
desta pesquisa utilizamos: textos de livros, revistas e jornais, charges, tiras, histórias em 
quadrinhos, imagens impressas, bússola e outros. Dentre os resultados alcançados destacamos a 
aprendizagem significativa envolvendo a observação, a análise, a criticidade e a compreensão do 
lugar como espaço real de vida das pessoas contribuindo com a sua consciência espacial e 
possibilitando a proposição de práticas pedagógicas no saber de cada educando. Desta forma 
permitiu ensinar e ver a realidade direta com a formação da cidadania por meio da sua mediação, 
ao explorar os conteúdos, os saberes dos diferentes lugares, a partir de determinados 
procedimentos contribuindo para essa formação do cidadão.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: OS CAMINHOS DO NOSSO DIA A DIA: A IMPORTÂNCIA DE CONHECER O LUGAR 
ONDE VIVEMOS
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Espaço geográfico; lugar; orientação; educando
Resumo: Desde os primórdios, o homem se desloca sobre a superfície da Terra em busca de um 
lugar que possa garantir a sua sobrevivência. Estudar e conhecer o lugar onde mora significa 
compreender as relações que ali acontecem e sua relação entre escalas global, regional e local. É 
neste sentido, que a presente Unidade Didática tem por objetivo desenvolver habilidades de 
orientação e localização no espaço geográfico a partir do conceito de lugar destacando os lugares 
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percorridos pelos educandos no dia a dia. Para que o estudo do lugar tenha significado, é 
necessário desenvolver no educando certas habilidades espaciais tais como: de orientação, de 
localização e de representação. Para a execução desta Unidade Didática utilizaremos os 
seguintes recursos didáticos: textos de livros, revistas e jornais, charges, tiras, histórias em 
quadrinhos, imagens impressas, bússola e outros. É neste contexto, que o ensino da Geografia 
deverá ter uma aprendizagem significativa envolvendo a observação, a análise, a criticidade e a 
compreensão do lugar como espaço real de vida das pessoas contribuindo com a sua consciência 
espacial e possibilitando a proposição de práticas pedagógicas no saber de cada educando. 
Desta forma permite o professor ensinar e ver a realidade direta com a formação da cidadania por 
meio da sua mediação, ao explorar os conteúdos dos saberes dos diferentes lugares, a partir de 
determinados procedimentos contribuindo para essa formação do cidadão.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: LUCIANA MARISA ANDREOLA 
Orientador: Virgilio Manuel Pereira Bernardino - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: A Agricultura familiar Presente na feira como Estudo do Meio
Tema: Didática e metodologia de ensino da Geografia
Palavras-chave: Ensino de geografia, Feira de Nova Cantú, Estudo do Meio.
Resumo: Este estudo tem por objetivo tornar as aulas de geografia mais estimulantes, e se 
justifica na medida em que a feira é um recurso didático por excelência que permite o trabalho 
interdisciplinar, diminuindo as fronteiras entre a teoria e a prática educativa. Ressalta-se a 
importância do Estudo do Meio, a feira de Nova Cantú, PR, como possibilidade de aprendizagem 
significativa. Afinal, só pela saída do ambiente escolar (muitas vezes barulhento e prisional), já 
permite outro olhar sobre o processo de ensino-aprendizagem. Espera-se que os estudantes 
usem todos os sentidos e percebam os cheiros, as cores, os sons, etc., para reconhecer melhor 
este espaço geográfico, além de usar todos os recursos possíveis de observação, vídeo, fotos, 
desenhos, caderneta de campo, etc., para por exemplo, registrar e entrevistar as pessoas de 
diferentes idades e profissões. No Brasil, o costume de fazer feiras veio com os portugueses e há 
registros de feiras desde a época colonial. As feiras brasileiras, possuem um caráter 
predominantemente hortifrutigranjeiro. Estão inseridas como uma possibilidade de reafirmação da 
identidade do povo brasileiro, já que se priorizam os costumes e a cultura popular, promovendo a 
troca de conhecimentos, resgate de valores e sensação de relações sociais. Portanto, a feira é 
um espaço de vivência pois é frequente o uso desse território temporário como lugar de comércio, 
de encontros, numa mistura do consumo cotidiano com o lazer. Ainda que estejam sendo 
realizadas atividades necessárias e rotineiras, é uma oportunidade de viver algo diferente, uma 
comemoração dentro do dia-a-dia. Entende-se que a feira é um lugar diferente e
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: LUCIANA MARISA ANDREOLA 
Orientador: Virgilio Manuel Pereira Bernardino - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A AGRICULTURA FAMILIAR PRESENTE NA FEIRA: UMA POSSIBILIDADE DE ESTUDO 
DO MEIO EM NOVA CANTÚ, PR
Tema: Didática e metodologia de ensino da Geografia
Palavras-chave: Agricultura familiar; Feira; Estudo do Meio.
Resumo: A presente Unidade Didático-Pedagógica tem como objetivo o Estudo do Meio. Trata-se 
de uma metodologia de ensino interdisciplinar na qual se buscam alternativas para compartilhar o 
conhecimento escolar, resultante de uma excessiva divisão do trabalho docente. O ponto de 
partida deste estudo, é a reflexão individual e coletiva sobre as práticas pedagógicas 
desenvolvidas no ambiente escolar movido pelo desejo de melhorar a formação do aluno do 
ensino médio do Colégio Estadual Prof. João Farias da Costa E.F.M. em Nova Cantú – PR. Deste 
modo, espera-se construir um currículo mais próximo dos seus interesses e da realidade vivida. 
Freqüentar a feira, que ocorre ao lado da Igreja Matriz, na área urbana, do Município, proponho 
uma experiência muito rica, dadas as relações de amizade e confiança que mantenho com os 
feirantes, o que fez despertar meu interesse pela temática. Assim, conhecendo cada um dos 
feirantes, levantaremos informações e produtos que são comercializados e a origem desta feira.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: LUCIANO MAGALHAES GOTFRID 
Orientador: CLAUDIA NOVAES DEINA - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Um olhar crítico através de imagens sobre o crescimento e urbanização do Município de 
Araucária
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Imagem; Olhar Crítico; Araucária; Produção do Espaço
Resumo: Este artigo refere-se à utilização de imagens locais do Município de Araucária no ensino 
de Geografia, elas permitem que os alunos vislumbrem as transformações do espaço geográfico 
ocorridas pela ação dos sujeitos no tempo. O ensino de Geografia no contexto da Educação de 
Jovens e Adultos deve oportunizar aos educandos o desenvolvimento de um olhar crítico sobre o 
contexto onde eles estão inseridos. Portanto, esta proposta de trabalho, fundamentou-se, no uso 
da imagem como elemento pedagógico para o desenvolvimento da criticidade sobre a paisagem 
urbana. O objeto da pesquisa foram os espaços turísticos da cidade de Araucária de forma que os 
alunos através do uso de imagens locais realizaram uma análise crítica do processo de 
urbanização do município. O entendimento do espaço e das transformações advindas da 
produção do mesmo são pressupostos essenciais para a compreensão das características 
urbanas da cidade. A relação entre a área urbana e a área industrial do município distinguem-se 
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por possuírem características bastante específicas, posto que não há aglomerações 
populacionais no entorno industrial, diferentemente de outras metrópoles. A produção do espaço 
da cidade de Araucária apresentou pequenos avanços desde a construção da malha viária que 
interliga o município a capital, o que resultou na construção de diversos empreendimentos 
imobiliários nos bairros transformando, desta forma a paisagem urbana.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: LUCIANO MAGALHAES GOTFRID 
Orientador: CLAUDIA NOVAES DEINA - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Um olhar crítico através de imagens sobre o crescimento e urbanização do Município de 
Araucária
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Imagem; Olhar Crítico; Araucária; Produção do Espaço
Resumo: Tendo como público alvo os alunos do Ensino de Jovens e Adultos que em sua maioria 
abandonaram os estudos para trabalhar e que muitas vezes não tiveram a oportunidade de 
discussão sobre o desenvolvimento urbano que se observa nas cidades, esta Unidade Didática 
ampliará o conhecimento destes educandos sobre o espaço em que eles estão inseridos, 
comparando imagens antigas e atuais do espaço urbano do município de Araucária, seus 
respectivos históricos e atividades que auxiliarão a observação das transformações ocorridas, 
levando os alunos a identificar os processos que levaram a este desenvolvimento, despertando 
com isso a curiosidade e o interesse por essas transformações que ocorreram no espaço urbano 
de Araucária. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: LUCIA REGINA TEIXEIRA 
Orientador: LEANDRO NERI BORTOLUZZI - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: ESCASSEZ DAS ÁGUAS CONTINENTAIS NO PLANETA
Tema: Questões ambientais no planeta
Palavras-chave: Nascente. Água. Planeta. Sociedade. Recursos Hídricos.
Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar a prática de uma atividade pedagógica sobre a 
temática “escassez das águas continentais no planeta” realizada com uma turma do primeiro ano 
do ensino médio do Colégio Estadual Marquês de Paranaguá E.F.M.P. de Vera Cruz do Oeste 
(PR). O projeto teve como objetivo ampliar os conhecimentos dos educandos, enfocando na 
importância da preservação das nascentes do município, além de levar à comunidade escolar o 
conhecimento aprendido durante a concretização do projeto no colégio. A prática se mostrou 
satisfatória, sendo realizada com sucesso. Os alunos perceberam a importância que as ações 
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praticadas pela sociedade afetam diretamente no meio, podendo gerar sérios impactos nos 
recursos hídricos existentes.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: LUCIA REGINA TEIXEIRA 
Orientador: LEANDRO NERI BORTOLUZZI - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A ÁGUA DOCE É O OURO DO FUTURO - A ESCASSEZ DE ÁGUA POTAVÉL 
COMPROMETE A SOBREVIVENCIA NO PLANETA TERRA.
Tema: Questões ambientais no planeta
Palavras-chave: Água doce, escassez, problemas ambientais, planeta Terra
Resumo: O Problema da escassez de água doce, hoje é uma séria ameaça para o planeta. 
Acreditava-se que a água doce nunca acabaria na Terra, mas os problemas ambientais causados 
pela sociedade urbano-industrial entre outros nos mostram outra realidade que será necessário 
rever o modo de vida, para uma conservação do planeta e do homem. Com isso, precisamos 
pensar o que seria necessário para que a população racionalizasse o uso da água e passasse a 
considerá-la uma prioridade social e ambiental para a vida no planeta? Esta unidade pedagógica 
é destinada aos alunos do 1º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Marques de Paranaguá, 
do município de Vera Cruz do Oeste –PR, e visa levar o aluno analisar como a água vem se 
tornando um bem escasso e como o desperdício trás consequências desastrosas ao meio 
ambiente. Para isso, nessa unidade são previstas atividades, dividida em cinco etapas com 
duração de 24h/a, que constituem em trabalhos com vídeos, estudos de textos, pesquisas em 
diversas fontes, exercícios práticos e teóricos, atividades de campo e elaboração de materiais, 
como, por exemplo, cartazes. Ao final da aplicação dessa unidade, espera-se que o aluno possa 
criar soluções dentro da sua realidade para minimizar esse problema da escassez da água doce 
no planeta.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: LUIZ ALFONSO BURATTO 
Orientador: JEANI DELGADO PASCHOAL MOURA - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: O uso do computador e da internet como ferramentas de informação e comunicação da 
linguagem geográfica
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Tecnologia. Ensino de Geografia. Internet. Processo de aprendizagem.
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados dos estudos, pesquisas e 
atividades práticas desenvolvidas junto ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), 
financiado pelo Governo do Estado do Paraná, com educadores e estudantes do Ensino 
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Fundamental, do Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEEBJA) de Ivaiporã, Paraná. O 
tema central se refere ao uso do computador e da internet como recursos tecnológicos e 
metodológicos de informação e comunicação da linguagem geográfica, disponíveis nas escolas 
públicas do Estado do Paraná. O trabalho foi balizado por um referencial teórico focado nas 
políticas públicas e nas diretrizes pedagógicas voltadas para as tecnologias da informação e 
comunicação.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: LUIZ ALFONSO BURATTO 
Orientador: JEANI DELGADO PASCHOAL MOURA - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O uso do computador e da internet como ferramentas de informação e comunicação da 
linguagem geográfica
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Tecnologia. Ensino de Geografia. Internet. Processo de aprendizagem.
Resumo: Com essa produção Didático-pedagógica, pretende-se inserir o computador e a internet 
na sala de aula como um instrumento para ser explorado durante as aulas com os alunos do 
Ensino Fundamental do CEEBJA. A inserção do computador e da internet no processo de 
aprendizagem se viabilizará a partir do olhar social relacionado ao ensino de Geografia. Como 
objetivos busca-se despertar nos alunos o gosto pela pesquisa e leitura de forma a incluí-los no 
mundo digital. A metodologia parte da necessidade dos alunos em aprender conhecimentos 
básicos relativos aos recursos tecnológicos on-line de maneira articulada com a realidade dos 
mesmos. Como resultado desta metodologia, espera-se aproximar o estudante, seja ele 
trabalhador ou não, dos conhecimentos científicos e tecnológicos, dando incentivo para concluir 
os estudos e realizar sonhos, ampliando horizontes e descobrindo oportunidades.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARCIA REGINA KRUPEK 
Orientador: Clayton Luiz da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Estudo sobre a condição de moradia do discente, problematizando a qualidade de vida e a 
aprendizagem escolar.
Tema: Didática e Metodologia de Ensino da Geografia
Palavras-chave: Moradia; cidadania; qualidade de vida; aprendizagem significativa
Resumo: Este artigo analisa os resultados do Projeto de Intervenção Pedagógica intitulado: 
“Estudo sobre a condição de moradia do discente, problematizando a qualidade de vida e a 
aprendizagem escolar”. No desenvolvimento do trabalho foi realizado uma pesquisa exploratória 
para investigar as condições de moradia dos discentes, problematizando-as a fim de articular 
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teoria e prática a partir do espaço vivido numa perspectiva de obter uma aprendizagem 
significativa. Tiveram a oportunidade de conhecer a história e a cartografia do Município de 
Pitanga, orientados a situar e analisar de forma crítica as características do meio onde estão 
inseridos dentro do quadro territorial, buscando construir com eles o conceito de cidadania. Neste 
sentido foram conduzidos a refletir sobre sua realidade, onde puderam perceber a importância 
dos serviços públicos que dispõem ou não, os quais permitem morar em boas ou más condições 
de vida, bem como, conscientizá-los da necessidade do Estado de prover políticas públicas que 
propiciem a melhoria da qualidade de vida e não apenas para poucos privilegiados, mas para 
todos, contribuindo dessa forma para formação de cidadãos conscientes e críticos para atuarem 
de modo comprometido com a vida e o bem estar de cada um na sociedade que pertencem.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARCIA REGINA KRUPEK 
Orientador: Clayton Luiz da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estudo sobre a condição de moradia do discente, problematizando a qualidade de vida e a 
aprendizagem escolar.
Tema: Didática e Metodologia de Ensino da Geografia
Palavras-chave: Moradia; Cidadania; discentes; aprendizagem significativa
Resumo: Atuando como Professora de Geografia, sempre questionei-me, refletindo sobre a 
aprendizagem dos discentes. Será que os conhecimentos adquiridos em sala de aula vão além 
dos muros da escola? A metodologia utilizada está trazendo uma aprendizagem realmente 
significativa? Os conteúdos apresentados nos livros didáticos estão próximos da realidade dos 
discentes? Essas indagações motivaram a produção de uma unidade didática que busca 
investigar através de pesquisa exploratória as condições de moradia dos discentes, 
problematizando-as a fim de articular teoria e prática a partir do espaço vivido. Oportunizá-los a 
conhecer e refletir sobre a história e a cartografia do município, orientando a situar e questionar a 
sua moradia no quadro territorial do mesmo, analisando criticamente o espaço em que vive e 
buscar construir com eles o conceito de cidadania. Conduzir o discente a refletir e trazer 
informações sobre sua realidade, onde possa perceber as condições necessárias que dispõem 
(serviços públicos) os quais permitem morar bem ou mal gerando qualidade de vida, é uma forma 
de dar a oportunidade de sair da sua posição de mero ouvinte para se tornar um agente produtor 
de informação e conhecimento. Através da realização das atividades propostas nesta 
implementação, partindo do espaço de vivência do discente, busca-se um caminho motivador que 
possa contribuir com o processo de ensino, tornando a aprendizagem significativa ampliando o 
entendimento e a compreensão do seu papel de cidadão na sociedade a que pertence.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARCIO ADRIANO SOLERA 
Orientador: Edson dos Santos Dias - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Plano Diretor de Toledo: Zoneamento Urbano, Especulação Imobiliária e Expansão 
Urbana 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia
Palavras-chave: Cidade; Plano Diretor; Lei de Zoneamento Urbano; especulação imobiliária; 
expansão urbana
Resumo: O artigo, que é parte do Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná, busca 
refletir as proposições e resultados objetivados a partir do Projeto de Intervenção Pedagógica, 
intitulado Plano Diretor de Toledo: zoneamento urbano, especulação imobiliária e expansão 
urbana. O projeto, realizado como Produção Didático-Pedagógica, e desenvolvido com alunos do 
ensino médio, da rede pública do Estado do Paraná, do município de Toledo, do Colégio Estadual 
Senador Attílio Fontana, visava atender as linhas de estudo do PDE, no campo dos Fundamentos 
teórico-metodológicos da Geografia. Para tal, foi realizado um recorte nos conteúdos básicos do 
ensino médio, que aborda a formação e o crescimento das cidades, a dinâmica dos espaços 
urbanos e a urbanização recente, analisando e refletindo as escalas global, nacional e local, como 
forma de valorizar a realidade vivida, e os componentes locais das políticas urbanas, vinculadas 
ao modo de produção, consumo e reprodução da cidade de moradia da comunidade escolar. 
Foram considerados, nessa prática de reflexão e análise, documentos oficiais como o Plano 
Diretor do Município de Toledo e sua respectiva Lei de Zoneamento Urbano, além de 
considerações históricas a partir de fragmentos de textos e artigos que abordam a construção 
histórica da cidade, contemplando uma visão dialética do passado com o presente, das normas e 
leis que atuam sobre o zoneamento da cidade, e sobre as práticas da especulação imobiliária e 
da própria expansão urbana do município. Procurando compreender os conceitos de cidade pelo 
valor de uso e pelo valor de troca, visualizando componentes do mercado capitalista nas práticas 
diárias da cidade, é que se propôs tal trabalho.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARCIO ADRIANO SOLERA 
Orientador: Edson dos Santos Dias - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Plano Diretor de Toledo: Zoneamento Urbano, Especulação Imobiliária e Expansão 
Urbana
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia
Palavras-chave: Plano Diretor; Lei de Zoneamento Urbano; especulação imobiliária; expansão 
urbana
Resumo: A fundamentação e a operacionalidade apresentadas nessa produção didático-
pedagógica tem por objetivo demonstrar como será trabalhado, com os alunos do Ensino Médio 
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do Colégio Estadual Senador Attílio Fontana, o processo de especulação imobiliária na cidade de 
Toledo – PR. Para isto, tomar-se-á como referência a Lei de Zoneamento Urbano que consta no 
Plano Diretor, possibilitando aos alunos conhecerem, de forma introdutória, o processo de 
expansão urbana ocorrida historicamente em Toledo, bem como, o estudo de algumas partes de 
documentos que norteiam as políticas urbanas, tais como: Estatuto das Cidades, Plano Diretor do 
Município, Lei de Zoneamento Urbano, com ênfase sobre a especulação imobiliária e os vazios 
urbanos de Toledo. Apresentar-se-á as diferenças conceituais e práticas quanto à apropriação da 
cidade pelo valor de uso e pelo valor de troca, buscando uma relação entre a valorização 
imobiliária de alguns bairros e a infraestrutura urbana que possuem. Estes são os objetivos 
delineados para promover uma visão crítica e melhor embasada aos alunos com relação ao seu 
espaço vivido - a cidade, o seu bairro - e refletir sobre os diversos interesses sociais, econômicos, 
políticos, ambientais e administrativos que se estabelecem no cotidiano da cidade. Para o 
desenvolvimento das atividades, os alunos serão divididos em grupos que irão pesquisar 
aspectos da cidade e do bairro relacionados ao tema; serão levados a campo, para analisarem 
zoneamentos existentes, e terão fundamentação a partir de aulas expositivas para esclarecer 
conceitos e conteúdos da disciplina, e que servirão de base para o trabalho dentro e fora da sala 
de aula.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARCIO TEIXEIRA GONCALVES 
Orientador: JEANI DELGADO PASCHOAL MOURA - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Encontros e desencontros nos sistema de avaliação: uma experiência a partir da 
participação no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE).
Tema: Avaliação do processo ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Avaliação; Ensino; Aprendizagem; Construtivismo; Geografia.
Resumo: Neste artigo, apresentamos os resultados da experiência que vivenciamos nos últimos 
dois anos quando pudemos participar como professor do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), no biênio 2013/2014. A avaliação constitui um importante instrumento no 
processo de ensino e aprendizagem para o professor acompanhar o grau de apreensão dos 
conhecimentos obtidos pelos seus alunos e, ao mesmo tempo, refletir criticamente a sua própria 
prática docente. Por esta razão, a avaliação da aprendizagem tem sido foco de muitas discussões 
e debates entre os agentes envolvidos no contexto escolar e, também, motivo de bastante 
ansiedade e inquietação entre os professores. Partindo desta ideia, elaboramos um Projeto de 
Intervenção Pedagógica na Escola e como desdobramento uma Produção Didático-Pedagógica 
para a implementação com um Plano de Ações no Colégio Estadual Professor Newton 
Guimarães, da cidade de Londrina, com o objetivo de valorizar o processo avaliativo como uma 
ação coletiva e compreender a importância da adoção de diferentes formas de verificação de 
aprendizagem no contexto do processo de ensino e aprendizagem escolar. Destas ações resultou 
a criação de um grupo de estudos sobre a avaliação da aprendizagem na escola que contribuiu 
para a ampliação dos conceitos sobre avaliação, subsidiando uma formação docente mais crítica 
frente aos diferentes contextos sociais que se apresentam.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARCIO TEIXEIRA GONCALVES 
Orientador: JEANI DELGADO PASCHOAL MOURA - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Encontros e desencontros no sistema de avaliação.
Tema: Avaliação do processo ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Avaliação; Ensino; Aprendizagem; Construtivismo; Geografia.
Resumo: A avaliação constitui um importante instrumento no processo de ensino e aprendizagem 
para o professor acompanhar o grau de apreensão dos conhecimentos obtidos pelos seus alunos 
e, ao mesmo tempo, refletir criticamente a sua própria prática docente. Por esta razão, a 
avaliação da aprendizagem tem sido foco de muitas discussões e debates entre os agentes 
envolvidos no contexto escolar e, também, motivo de bastante ansiedade e inquietação entre os 
professores. Assim, esta Unidade Didática objetiva valorizar o processo avaliativo como uma ação 
coletiva e compreender a importância da adoção de diferentes formas de verificação de 
aprendizagem no contexto do processo de ensino e aprendizagem escolar. Como metodologia de 
ensino serão aplicados, junto aos professores de diferentes áreas, pedagogos e alunos, 
diagnósticos sobre o processo de avaliação, os quais servirão para fomentar o debate acerca das 
diferentes possibilidades de aplicação da avaliação escolar com caráter permanente e 
transformador. Como resultados, busca-se contribuir com novos conceitos sobre avaliação que 
subsidiem uma formação docente mais crítica, frente aos diferentes contextos sociais que se 
apresentam.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARGARETE ZUBACZ 
Orientador: Maria Antonia de Souza - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Aproximando os conteúdos geográficos do Ensino Médio à concepção de Educação do 
Campo.
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Conteúdos geográficos; educação do campo; livro didático.
Resumo: Este artigo analisa os conteúdos geográficos de livros didáticos do Ensino Médio em 
relação à concepção da educação do campo. Problematiza a escola e os conteúdos, estes, ainda 
marcados por uma visão urbana desconectada da realidade do trabalho com a terra. A partir da 
análise do livro didático de Geografia do Ensino Médio verifica-se a possibilidade de aproximar 
estes conteúdos com a realidade do campo e a necessidade de torná-los mais significativos a 
partir de um currículo adequado às reais necessidades do aluno do campo. As possibilidades de 
aproximação são possíveis a partir da troca de ideias e informações do que o aluno já tem 
adquirido enquanto um conceito informal vivenciado e a relação com o conhecimento científico. 
Aponta a necessidade de a escola representar o lugar de sua cultura e valorização da identidade.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARGARETE ZUBACZ 
Orientador: Maria Antonia de Souza - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Aproximando os conteúdos geográficos do Ensino Médio à concepção de Educação do 
Campo.
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Educação do Campo; Geografia; realidade.
Resumo: O objetivo do projeto é provocar o olhar para o livro didático, com o intuito de enfatizar a 
concepção da educação do campo, ou seja, valorizar trabalho, identidade e cultura. Justifica-se 
pela localização da escola em área rural do Município de Ivaí e presença de filhos de pequenos 
proprietários, trabalhadores rurais, quilombolas, vileiros, que residem no campo e retiram a sua 
subsistência. Muitos deles não têm motivação nem perspectiva de mudança, não vêem a 
importância da escola e dos conteúdos, estes, marcados por uma visão urbana desconectada da 
realidade do trabalho com a terra. A escola precisa valorizar os conhecimentos do aluno, para que 
ele se reconheça como parte integrante e atuante no meio em que vive. Serão analisados o livro 
didático de Geografia do Ensino Médio e a possibilidade de aproximar conteúdos geográficos com 
a realidade do campo. Os alunos farão pesquisas sobre a situação do campo no Município e 
posteriormente a produção de textos e exposição de fotos da sua realidade. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARIA ANGELA SEMKIW PERUSSOLO 
Orientador: Fernanda Keiko Ikuta - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A TEMÁTICA DAS DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS NA ESCOLA: REFLEXÕES 
E POSSIBILIDADES DE TRABALHO A PARTIR DO LUGAR DE VIVÊNCIA DOS ALUNOS DO 
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA IGNÁCIA (REBOUÇAS – PR).
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia.
Palavras-chave: Desigualdades socioeconômicas; Aprendizagem significativa; Cartografia 
participativa; Tecnologias.
Resumo: Este artigo é resultado da Intervenção Pedagógica realizada no Colégio Estadual 
Professora Maria Ignácia, faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE. 
Considerando que as Diretrizes Curriculares da Educação Básica enfatizam a necessidade de 
construir uma sociedade mais justa, onde as oportunidades sejam iguais para todos, neste 
trabalho, propôs-se um estudo sobre as desigualdades socioeconômicas, pois o desnível 
econômico e social na atualidade é muito grande, sendo que a pobreza e a exclusão social fazem 
parte da vida de nossos educandos. Acredita-se que o conteúdo deve estar atrelado ao dia a dia 
dos alunos, priorizando práticas pedagógicas que se relacionem às suas vivências, utilizamos a 
metodologia da cartografia participativa, a partir da qual eles próprios reconhecem e mapeiam 
seus problemas e demandas. Dessa forma, a aprendizagem se torna significativa, pois parte do 
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contexto sócio-histórico em que os próprios sujeitos aprendizes estão inseridos, possibilita a 
reflexão e desperta para uma visão crítica da realidade que os cerca. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARIA ANGELA SEMKIW PERUSSOLO 
Orientador: Fernanda Keiko Ikuta - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A TEMÁTICA DAS DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS NA ESCOLA: REFLEXÕES 
E POSSIBILIDADES DE TRABALHO A PARTIR DO LUGAR DE VIVÊNCIA DOS ALUNOS DO 
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA IGNÁCIA (REBOUÇAS – PR).
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia.
Palavras-chave: Desigualdades socioeconômicas; tecnologias; aprendizagem significativa.
Resumo: As atuais concepções de ensino enfatizam a necessidade de construir uma sociedade 
mais justa, onde as oportunidades sejam iguais para todos, por isso, neste trabalho, propôs-se um 
estudo sobre as desigualdades socioeconômicas, pois o desnível econômico e social na 
atualidade é muito grande, sendo que a pobreza e a exclusão social fazem parte da vida de 
nossos educandos. O conteúdo deve estar atrelado ao dia a dia dos alunos, priorizando práticas 
pedagógicas que se relacionem a suas vivências, por isso utilizou-se neste trabalho, a 
metodologia participativa de cartografia, a partir da qual eles próprios reconhecem e mapeiam 
seus problemas e demandas. Dessa forma, a aprendizagem torna-se significativa, pois parte do 
contexto sócio-histórico em que os próprios sujeitos aprendizes estão inseridos, possibilitando-
lhes a reflexão e despertando-os para uma visão crítica da realidade que os cerca. Enfatizou-se a 
relevância de utilizar diferentes tecnologias e instrumentos para o desenvolvimento dessa 
temática, o que possibilitará a contextualização do conhecimento, permitindo maior interesse e 
participação dos estudantes. O trabalho visa oportunizar aos educandos conhecer os problemas 
socioeconômicos do nosso município, possibilitando a reflexão sobre a falta de acesso a 
condições de vida digna por grande parte da população, mas, acima de tudo, a necessidade de 
eles se perceberem como sujeitos capazes de reconhecer suas demandas e direitos, e reivindicá-
los junto ao poder público.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARIA APARECIDA DUTRA 
Orientador: Eloiza Cristiane Torres - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Origem do Solo de terra roxa no norte do Paraná: o município de Apucarana e suas 
singularidades
Tema: Fundamentos Teóricos-metodológico da Geografia
Palavras-chave: Terra Roxa; Rochas Basálticas; Paraná; Solo; Vulcanismo.
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Resumo: O presente artigo tem a finalidade de apontar os resultados obtidos através da 
Implementação do Projeto intitulado, Origem do solo de “terra roxa” no Norte do Paraná: o 
município de Apucarana e suas singularidades, desenvolvido com os alunos do Ensino Médio do 
Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) de Apucarana-Paraná, 
localizado à Avenida Curitiba, 1052. As temáticas abordadas destacaram os seguintes tópicos: 
Teorias da Deriva Continental e das Placas Tectônicas, Vulcanismo, Rochas e Tipos de Rochas 
(oriundas do vulcanismo), o Relevo e o Solo do Estado com foco no Município de Apucarana. 
Para a realização desse trabalho, fez-se necessário o uso de livros didáticos e paradidáticos 
(instrumentos de apoio), da internet, trechos de filmes relacionados ao tema, textos direcionados 
à temática, cuja finalidade era esclarecer os educandos sobre o assunto apresentado e tornar o 
estudo menos frustrante, com aulas mais dinâmicas na tentativa de obter resultados mais 
expressivos. A abordagem didática foi efetuada com intenção de superar os novos desafios na 
disciplina de Geografia, onde a dinâmica empregada teve o papel de levar os alunos 
participantes, a se envolverem nas atividades propostas demonstrando interesse pela 
aprendizagem, além de levá-los a construir seu próprio conhecimento por meio da reflexão e das 
análises de dados apresentados e informações obtidas ao longo da Implementação do Projeto, 
passando a formular e reformular conceitos originários do senso comum em conceitos científicos, 
como afirma CASTELLAR, (2000, p.31).

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARIA APARECIDA DUTRA 
Orientador: Eloiza Cristiane Torres - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Origem do Solo de terra roxa no Norte do Paraná com ênfase no município de Apucarana 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia
Palavras-chave: Terra-roxa; Solo; Rochas Basálticas; Paraná; Vulcanismo.
Resumo: A Unidade Didática apresentada nessa produção, tem a finalidade de propor maior 
proximidade entre teoria e prática, onde o objetivo principal é despertar no aluno o interesse por 
coisas do seu meio, e com elas passe interagir. Tendo em vista que a temática trabalhada 
contempla elementos formadores da paisagem, focada no solo de origem vulcânica, ou seja, a 
“terra-roxa”. A Unidade conta com uma série de exercícios que serão trabalhados com emprego 
de diferentes técnicas: Leituras, visitas a sites indicados, palestra, confecção de maquetes, entre 
outras. Nesta concepção, o uso de recursos adequados à representação/problematização da 
capacidade dos fenômenos, mapas, textos relativos ao tema são imprescindíveis, dando ao aluno 
embasamento para compreender / decifrar o lugar onde vive e seu entorno. Trata-se da 
construção de conceitos científicos no imaginário dos educandos envolvidos nesse processo de 
ensino-aprendizagem, através de relatos de experiências vivenciadas por meio de palestra, 
observação de trechos de filmes, montagem de painéis; ou seja, atividades advindas das análises 
dos conteúdos científicos, despertando o interesse de cada um sobre o assunto desenvolvido.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARIA APARECIDA PALICER DE LIMA 
Orientador: ILTON JARDIM DE CARVALHO JUNIOR - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Arte e Geografia: A contribuição da música regionalista Gralha Azul para o ensino da 
Geografia Humana no Estado do Paraná. 
Tema: Didática e Metodologia de Ensino de Geografia
Palavras-chave: Música; Arte; Gralha Azul; Noroeste Paranaense
Resumo: Este artigo reflete sobre a importância da música no ensino da Geografia e baseia-se 
na experiência realizada com alunos da EJA em que foi feita a implementação do material didático 
que foi desenvolvido durante o PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do 
Paraná no ano de 2013. A fundamentação teórica apoiou-se em autores como Claval, Filizola, 
Jardim de Carvalho, Kaercher, Corrêa e Rosendahl, dentre outros. A experiência didática 
proporcionada pela implementação do projeto de ensino nos conduziu a resultados de ensino-
aprendizagem mais significativos para os educandos, pois as canções do grupo regionalista 
Gralha Azul, ao tratar de assuntos próximos da realidade desses alunos, proporcionaram a eles 
um aprendizado mais prazeroso e agradável, despertando-os para o estudo da ciência geográfica. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARIA APARECIDA PALICER DE LIMA 
Orientador: ILTON JARDIM DE CARVALHO JUNIOR - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: ARTE E GEOGRAFIA: A CONTRIBUIÇÃO DA MÚSICA DO GRUPO REGIONALISTA 
GRALHA AZUL PARA O ENSINO DA GEOGRAFIA HUMANA DO ESTADO DO PARANÁ
Tema: didática e metodologia do ensino da geografia
Palavras-chave: Geografia Humana; Gralha Azul; noroeste paranaense; música; artes. 
Resumo: O presente trabalhado tem por objetivo realizar intervenção pedagógica e construir uma 
unidade didática para trabalhar temas da Geografia Humana do estado do Paraná, enfatizando o 
Noroeste paranaense a partir das músicas do grupo regionalista Gralha Azul. Pretende-se ensinar 
geografia a alunos da EJA, aliando a sua realidade à construção de conceitos geográficos. Para 
isso se pensou em um trabalho diferenciado, utilizando-se canções do grupo, que ao tratar de 
assuntos próximos à realidade local do educando, irá proporcionar a ele um aprendizado mais 
prazeroso e agradável, despertando-o para o estudo da ciência geográfica. Os temas trabalhados 
será população e migrações no Paraná, além do estudo do espaço agrário, com ênfase na região 
Noroeste do estado. Ao final, espera-se contribuir com a formação artístico-geográfica dos alunos.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARIA APARECIDA RIBEIRO DE ALMEIDA 
Orientador: Jefferson de Queiroz Crispim - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: Recuperação e proteção de nascentes, garantia da qualidade da água dos agricultores da 
bacia hidrográfica do Rio do Campo
Tema: Fundamentos teórico metodológicos da geografia
Palavras-chave: nascentes, agricultores, solo cimento.
Resumo: O presente trabalho foi realizado de acordo com o projeto apresentado no Programa de 
Desenvolvimento Educacional PDE da Secretaria do Estado do Paraná (SEED/PR) e 
desenvolvido com alunos do 3º ano do ensino médio do Colégio Estadual Dr. Osvaldo Cruz 
Ensino Fundamental e Médio na cidade de Campo Mourão - PR, no período de fevereiro a maio 
de 2014. Tendo como objetivo sensibilizar os alunos sobre a importância da preservação de 
nascentes em pequenas propriedades de zona rural. Foram oportunizados estudos sobre o ciclo 
da água, a distribuição e consumo da água doce no mundo e no Brasil, Bacia hidrográfica, Bacia 
Hidrográfica do Rio do Campo, reservatórios subterrâneos de água, tipos de nascentes, poluição 
e desperdício das águas e principais causas da degradação das nascentes. Para compreensão 
dos conteúdos os alunos realizaram leitura de textos, atividades, pesquisas em grupo, 
participaram de palestras, e finalizaram com aula de campo aplicando o procedimento de limpeza 
e proteção da nascente com a técnica do solo cimento. Através dos estudos e por meio da prática 
realizada foi possível observar a mudança de comportamento dos educandos no que se refere à 
importância da preservação das nascentes para preservação dos mananciais e em especial para 
abastecimento domiciliar de pequenos agricultores que utilizam da água da nascente para 
consumo.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARIA APARECIDA RIBEIRO DE ALMEIDA 
Orientador: Jefferson de Queiroz Crispim - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Recuperação e proteção de nascentes, garantia da qualidade da água dos agricultores da 
bacia hidrográfica do Rio do Campo
Tema: Fundamentos teórico metodológicos da Geografia
Palavras-chave: Nascentes, agricultores, solo-cimento
Resumo: As atividades propostas nesta unidade didática fazem parte de um conjunto de ações 
que articulam os conteúdos disciplinares de Geografia com a realidade socioambiental na qual 
vivem os educandos do Colégio Estadual Dr. Osvaldo Cruz . Os alunos terão a oportunidade 
investigar analisar e contribuir através de atividades prática para melhoria da qualidade de vida no 
tocante ao consumo e cuidados com as águas das nascentes utilizadas por agricultores de 
pequena propriedade rural.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fecilcam_geo_pdp_maria_aparecida_ribeiro_de_almeida.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fecilcam_geo_pdp_maria_aparecida_ribeiro_de_almeida.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fecilcam_geo_artigo_maria_aparecida_ribeiro_de_almeida.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fecilcam_geo_artigo_maria_aparecida_ribeiro_de_almeida.pdf


Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARIA CRISTINA SANCHES GARCIA 
Orientador: JEANI DELGADO PASCHOAL MOURA - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: OLHOS PARA VER E CONHECER: FOTOGRAFIA E O SENTIDO DE LUGAR NA 
GEOGRAFIA 
Tema: Tecnologia e Linguagem em ensino de Geografia
Palavras-chave: Lugar. Fotografia. Memória Viva. Paisagem Cultural.
Resumo: Este artigo relata as experiências do trabalho desenvolvido com os alunos do 1º ano do 
Ensino Médio, no Colégio Estadual Olavo Bilac, município de Ibiporã/PR, proposta de intervenção 
pedagógica como parte do Programa de Desenvolvimento Educacional ofertado pela Secretaria 
de Educação do Estado do Estado do Paraná cursado na Universidade Estadual de Londrina. A 
proposta teve como objetivo de estudo compreender o significado de lugar para o aluno na 
formação de sua identidade, no contexto da transformação da paisagem cultural da cidade de 
Ibiporã/PR e possibilitar o conhecimento da transformação da paisagem urbana no entorno onde 
reside e no espaço físico da escola. A metodologia de ensino se pautou em aulas teóricas para 
reflexão da temática, pesquisa documental, trabalhos de campo para entrevistas (memória vivia), 
observações e realização de ensaios fotográficos. Como resultado foi possível oportunizar aos 
educandos maior entendimento e compreensão de como o espaço geográfico pode ser 
modificado pelas mãos do homem e, assim, valorizar o lugar de vivência pelo conhecimento 
adquirido sobre as conquistas históricas do município e sobre as singularidades que o 
caracterizam. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARIA CRISTINA SANCHES GARCIA 
Orientador: JEANI DELGADO PASCHOAL MOURA - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Olhos para ver e conhecer - Fotografia e o sentido de lugar na Geografia 
Tema: Tecnologia e Linguagem em ensino de Geografia
Palavras-chave: Lugar, Fotografia, Memória Viva, Paisagem Cultural
Resumo: Esta Unidade Didática procura compreender o lugar para o aluno na formação de sua 
identidade, no contexto da transformação da paisagem cultural da cidade de Ibiporã/PR e 
possibilitar o conhecimento da transformação da paisagem urbana no entorno onde reside e do 
espaço físico da escola, compreendendo as transformações do espaço geográfico a partir do 
lugar de vivência. A metodologia de ensino se pautará em aulas teóricas para reflexão da 
temática, pesquisa documental e trabalhos de campo para entrevistas, observações e realização 
de ensaios fotográficos. Como resultado espera-se oportunizar aos educandos maior 
entendimento e compreensão de como o espaço geográfico pode ser modificado pelas mãos do 
homem, assim, resgatar e valorizar o seu lugar de moradia e seu entorno através das conquistas 
históricas do município e de grande valor ainda presente nas memórias de alguns cidadãos.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARIA DE LOURDES CRUZ DA SILVA 
Orientador: Eloiza Cristiane Torres - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: As contribuições do ensino de Geografia na construção da Cidadania
Tema: Didática e Metodologia na linha de estudo da Geografia e Cidadania
Palavras-chave: Geografia, Cidadania, Diálogo, Educação, Professor.
Resumo: O estudo “As contribuições do ensino de Geografia na construção da cidadania” tem 
como objetivo estimular o aluno a refletir sobre o conceito de cidadania para tornar-se um cidadão 
crítico, consciente de seus direitos, exercendo-a de modo pleno. A mesma pressupõe consciência 
dos direitos e deveres e está presente em todos os momentos da vida de todo ser humano. Este 
projeto busca não apenas o desenvolvimento de conteúdos escolares, mas o estímulo ao 
conhecimento de conceitos e valores importantíssimos para a vida em sociedade. O mesmo foi 
desenvolvido na Escola Estadual Monsenhor Josemaria Escrivá pela professora participante do 
PDE – Pr ( Programa de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Educação do Estado do 
Paraná) com os alunos do 9º ano, a fim de que eles vivenciem situações que possam subsidiar a 
construção de conceitos de cidadania contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura social. 
No decorrer da implementação, serão abordados vários temas, tais como: Violência, Cidadania e 
Civismo, Autoestima, dentre outros, através de várias estratégias metodológicas, como debates, 
músicas e teatros, visando que a cidadania seja algo constante e presente na vida destes alunos. 
Por meio destas atividades foi possível desenvolver nos alunos o conceito de cidadania, além de 
discutir violência e desenvolver atividades que melhorem a auto estima dos mesmos. Observou-
se ainda uma melhoria no comportamento escolar dos alunos, aumentando o respeito entre eles e 
também na relação professor-aluno.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARIA DE LOURDES CRUZ DA SILVA 
Orientador: Eloiza Cristiane Torres - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: AS CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO DA GEOGRAFIA PARA A CONSTRUÇÃO DA 
CIDADANIA
Tema: Didática e Metodologia na linha de estudo da Geografia e Cidadania
Palavras-chave: Geografia, Cidadania, Diálogo, Educação, Professor.
Resumo: O estudo “As contribuições do ensino de Geografia para a construção da cidadania” 
tem como objetivo estimular o aluno a refletir sobre o conceito de cidadania para tornar-se um 
cidadão crítico, consciente de seus direitos, exercendo-a de modo pleno. A mesma pressupõe 
consciência dos direitos e deveres e está presente em todos os momentos da vida de todo ser 
humano. Este projeto busca não apenas o desenvolvimento de conteúdos escolares, mas o 
estímulo ao conhecimento de conceitos e valores importantíssimos para a vida em sociedade. O 
mesmo será desenvolvido na Escola Estadual Monsenhor Josemaria Escrivá pela professora 
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participante do PDE – Pr ( Programa de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Educação 
do Estado do Paraná) com os alunos do 9º ano, a fim de que eles vivenciem situações que 
possam subsidiar a construção de conceitos de cidadania contribuindo para o desenvolvimento de 
uma cultura social. No decorrer de implementação, serão abordados de vários temas, tais como: 
Violência, Cidadania e Civismo, Autoestima, dentre outros, através de várias estratégias 
metodológicas, como debates, músicas e teatros, visando que a cidadania seja algo constante e 
presente na vida destes alunos.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARIA INES DA SILVA LIBERATTI 
Orientador: Nathalia Prado Rosolem - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Alfabetização Cartográfica: o mapa como instrumento de leitura do espaço.
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Geografia.
Palavras-chave: Alfabetização Cartográfica;Cartografia; Geografia; mapas.
Resumo: O presente artigo refere-se à contribuição da Alfabetização Cartográfica nas séries 
iniciais e finais do ensino fundamental, ressaltando a importância dessa linguagem cartográfica 
para que o sujeito compreenda com mais significado a construção, organização e reconstrução do 
espaço geográfico. O objeto desse estudo partiu-se da deficiência apresentada por grande parte 
dos alunos que chegam das séries iniciais do ensino fundamental para o 6º ano em relação à 
produção, leitura e interpretação de mapas, como também de outras representações 
cartográficas. Diante dessa realidade, foi realizado um trabalho pedagógico voltado à 
Alfabetização Cartográfica visando a resgatar as defasagens que estes alunos possuem. Assim, 
os alunos do 6º ano do ensino fundamental foram levados a construir o conhecimento cartográfico 
a partir de uma metodologia envolvendo uma sequência de atividades lúdicas, voltada na 
observação, análise e representação do seu espaço vivido. Fica evidente, através da análise dos 
resultados, o interesse e a participação ativa dos educandos nas atividades propostas, tornando 
as aulas de Geografia e Cartografia mais atrativas e favorecendo a aquisição da linguagem 
cartográfica de forma mais significativa. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARIA INES DA SILVA LIBERATTI 
Orientador: Nathalia Prado Rosolem - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Alfabetização Cartográfica: o mapa como instrumento de leitura do espaço geográfico.
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Geografia.
Palavras-chave: Geografia; Cartografia; Alfabetização Cartográfica; Mapas.
Resumo: A presente Unidade Didática aborda o tema Alfabetização Cartográfica devido à sua 
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grande importância nas séries iniciais e finais do ensino fundamental. A Cartografia é um 
elemento fundamental no processo de ensino/aprendizagem de Geografia, pois o principal objeto 
de estudo da Geografia é o espaço, é nele que tudo acontece e tudo que se sucede no espaço 
pode ser representado cartograficamente, em especial em um mapa. Por meio da Alfabetização 
Cartográfica constroem-se conceitos fundamentais da linguagem cartográfica favorecendo o 
sujeito a compreender melhor o espaço em que vive. Entretanto, percebe-se que muitos alunos 
possuem grande defasagem relacionada a esta temática, principalmente os alunos que chegam 
das séries iniciais para os anos finais do ensino fundamental. Diante disso, o objetivo dessa 
Unidade Didática é desenvolver uma sequência de atividades práticas voltadas à Alfabetização 
Cartográfica visando a resgatar essa defasagem que estes alunos possuem, instrumentalizando-
os para que sejam leitores conscientes da linguagem cartográfica e, assim, possam utilizá-la para 
melhor compreender o espaço geográfico.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARIA IZABEL DE OLIVEIRA
Orientador: CLAUDIA NOVAES DEINA - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: A Educação Ambiental na perspectiva interdisciplinar: Educação de Jovens e Adultos no 
CEEBJA São José dos Pinhais - PR
Tema: Didática e Metodologia de Ensino da Geografia
Palavras-chave: Educação Ambiental; Interdisciplinaridade; Aprendizagem; Resíduos Sólidos.
Resumo: O presente artigo é resultado do projeto e da intervenção pedagógica do Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE 2013. Aplicado no CEEBJA - Centro Estadual de Educação 
Básica para Jovens e Adultos São José dos Pinhais – PR, na disciplina de Geografia, com ênfase 
na temática: A Educação Ambiental na perspectiva interdisciplinar. Seu objetivo é propor 
metodologia específica de como trabalhar conteúdos de forma crítica, dinâmica e interdisciplinar 
de Educação Ambiental por professores e alunos a partir de sua vivência, de maneira que a teoria 
e a prática estejam interligadas em coerência com os fundamentos teóricos propostos pela 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED). 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARIA IZABEL DE OLIVEIRA
Orientador: CLAUDIA NOVAES DEINA - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR: Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) no CEEBJA São José dos Pinhais – PR
Tema: Didática e Metodologia de Ensino da Geografia
Palavras-chave: Educação Ambiental; EJA; metodologia interdisciplinar.
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Resumo: Esta Intervenção Pedagógica na Escola propõe que os conteúdos específicos sejam 
trabalhados de forma crítica e dinâmica, de maneira que a teoria e a prática estejam interligadas 
em coerência com os fundamentos teóricos propostos. Para realizar o trabalho de pesquisa sobre 
o processo de ensino-aprendizagem da Educação Ambiental por meio da produção de textos 
pelos próprios alunos de forma interdisciplinar. O campo de pesquisa será a própria convivência 
dos estudantes com o meio ambiente em que vivem. O objetivo geral consiste em analisar como a 
Educação Ambiental pode ser tratada de forma interdisciplinar na modalidade de Ensino de 
Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Médio para a conscientização dos estudantes sobre sua 
responsabilidade cidadã na preservação ambiental. Será utilizada como metodologia a produção 
de textos pelos alunos com conteúdos sobre o meio ambiente de forma interdisciplinar e indicar 
propostas de atividades com a ideia de reflexão e aprendizagem diferenciada das existentes. 
Como alicerce da Educação de Jovens e Adultos para Ensino Médio existem as Diretrizes 
Curriculares e o Caderno Pedagógico da Educação Ambiental.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARIA JOANA FRANCO ANDRADE 
Orientador: Luiz Fernando de Carli Lautert - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Análise da Paisagem Local através da Imagem
Tema: Análise da paisagem
Palavras-chave: Imagens, paisagem local, geografia. 
Resumo: O presente artigo é resultado do plano de intervenção pedagógica, do projeto PDE, 
Programa de Desenvolvimento Educacional, desenvolvido no Colégio Estadual Prof. Paulo Freire, 
no município de Pontal do Paraná, Paraná, com os alunos do 1º Ano noturno. A intenção foi 
analisar as transformações ocorridas na paisagem local. A unidade didática produzida e 
implementada no colégio objetivou promover atividades pedagógicas que proporcionassem a 
reflexão das transformações que ocorrem na paisagem do município. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARIA JOANA FRANCO ANDRADE 
Orientador: Luiz Fernando de Carli Lautert - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Análise da paisagem local através da leitura de imagens
Tema: Didática e Metodologia de Ensino de Geografia
Palavras-chave: Imagem, paisagem local, espaço geografico
Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo promover atividades pedagógicas para alunos 
do 1º ANO noturno do Colégio Estadual Profº. Paulo Freire - EFM, levando-os a analisar e refletir 
sobre as transformações que ocorreram na paisagem local, através da leitura de mapas, textos, 
fotografias antigas e atuais.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARIA ROSINEIDE FERRANTE 
Orientador: Eloiza Cristiane Torres - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: O ATLAS ENQUANTO FERRAMENTA PARA UM SABER GEOGRÁFICO
Tema: DIDÁTICA E METODOLOGIA DO ENSINO DE GEOGRAFIA
Palavras-chave: Geografia local; Material didático; Atlas geográfico; Sabáudia; Mapas
Resumo: A necessidade de suprir a inexistência de material didático sistematizado considerando 
a escala local da análise geográfica para o atendimento das demandas educacionais do ensino de 
geografia, nos níveis fundamental e médio incentivou a produção de um atlas geográfico do 
município de Sabáudia. O trabalho é resultado do Programa de Desenvolvimento Educacional, 
programa de formação continuada em rede que integra as escolas e Instituições de Ensino 
Superior, neste caso, a Universidade Estadual de Londrina e foi elaborado tendo como base os 
conteúdos estruturantes das Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná. O presente trabalho tem 
como objetivo suprir a carência de informações sobre o município, compreender a geografia local, 
sendo possível estabelecer articulações dessa escala com aquelas em nível regional, nacional e 
global abordadas nos livros didáticos de geografia e em outros materiais, no entanto, sem a 
intenção de substituí-los mas sim complementá-los, alem de levar o aluno reconhecer-se como 
parte integrante daquilo que esta estudando, bem como compreender a sociedade em que vive e 
o espaço por ele produzido

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARIA ROSINEIDE FERRANTE 
Orientador: Eloiza Cristiane Torres - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O atlas enquanto ferramenta para um saber geográfico
Tema: Didática e Metodologia do Ensino
Palavras-chave: Atlas geográfico; Sabáudia; geografia
Resumo: A necessidade de suprir a inexistência de material didático sistematizado considerando 
a escala local da análise geográfica para o atendimento das demandas educacionais do ensino de 
geografia, nos níveis fundamental e médio incentivou a produção de um atlas geográfico do 
município de Sabáudia. O trabalho é resultado do Programa de Desenvolvimento Educacional, 
programa de formação continuada em rede que integra as escolas e Instituições de Ensino 
Superior, neste caso, a Universidade Estadual de Londrina e foi elaborado tendo como base os 
conteúdos estruturantes das Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná. O presente trabalho tem 
como objetivo suprir a carência de informações sobre o município, compreender a geografia local, 
sendo possível estabelecer articulações dessa escala com aquelas em nível regional, nacional e 
global abordadas nos livros didáticos de geografia e em outros materiais, no entanto, sem a 
intenção de substituí-los mas sim complementá-los, alem de levar o aluno reconhecer-se como 
parte integrante daquilo que esta estudando, bem como compreender a sociedade em que vive e 
o espaço por ele produzido 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARILENE MEDEIROS MULLER 
Orientador: Marquiana de Freitas Vilas Boas Gomes - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Atividades Lúdicas na Educação Ambiental sobre os Resíduos Sólidos 
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Geografia
Palavras-chave: Lúdico; Resíduos Sólidos; Educação Ambiental
Resumo: O presente artigo é resultado da pesquisa do Programa de Desenvolvimento 
Educacional – PDE cujo objetivo foi verificar a contribuição das atividades lúdicas na Educação 
Ambiental, tendo como tema central os Resíduos Sólidos. Realiza-se uma pesquisa-ação com os 
alunos 8º ano do matutino, do Colégio Estadual do Campo Guarani da Estratégica, de Nova 
Laranjeiras, Paraná. As atividades envolveram discussões sobre a importância da redução do 
consumo, a separação e, a reciclagem dos resíduos sólidos. Como objetivos pedagógicos, 
buscou-se refletir sobre os problemas ambientais e, as atitudes da sociedade para com o meio 
ambiente. Pautou-se nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná – DCE(s), as quais 
enfatizam a necessidade de problematizar os conteúdos de forma que venham proporcionar aos 
educandos a possibilidade de se posicionar criticamente em relação às informações que os 
cercam além de ampliar seus conhecimentos sobre a relevância de respeitar e preservar o 
ambiente mantendo-o saudável.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARILENE MEDEIROS MULLER 
Orientador: Marquiana de Freitas Vilas Boas Gomes - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Atividades Lúdicas na Educação Ambiental sobre os Resíduos Sólidos
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Geografia
Palavras-chave: Lúdico; Resíduos Sólidos; Educação Ambiental
Resumo: O presente material didático tem como tema os resíduos sólidos. Neste contexto, o 
objetivo é discutir a importância da educação ambiental na escola, envolvendo esta temática. 
Para isso, pretendemos realizar um conjunto de ações, (atividades lúdicas, jogos pedagógicos, e 
experimentos), com uma turma de alunos do 8° Ano, do Ensino Fundamental. Segundo as 
Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná – DCE(s), os conteúdos devem ser trabalhados de 
forma crítica e dinâmica. Dentre estas situações defendemos que as atividades lúdicas possam 
ser um importante instrumento para acontecer à educação ambiental. Quanto aos resíduos 
sólidos, sendo um tema bastante presente no cotidiano dos alunos, discuti-lo de forma lúdica 
poderá contribuir para a compreensão do problema da produção e consumo exacerbado em 
nossa sociedade e suas consequências. Problematizar as mudanças do espaço geográfico na 
escola é um caminho importante para que a comunidade escolar compreenda a relevância de 
respeitar e preservar o ambiente, mantendo-o saudável. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARILIZ TULIO 
Orientador: Gilson Burigo Guimaraes - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: RECURSOS DIDÁTICOS E SUA IMPORTÂNCIA PARA AS AULAS DE GEOCIÊNCIAS NO 
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (COLÉGIO ESTADUAL ANTONIO E MARCOS 
CAVANIS/CASTRO-PR)
Tema: Recursos Didáticos
Palavras-chave: Geociências; Recursos Didáticos
Resumo: Este artigo é um requisito do Programa de Desenvolvimento Educacional do Governo 
do Estado do Paraná, PDE/2013. Tem por objetivo socializar o trabalho de elaboração e 
implementação de uma unidade didática (UD) na área de Geociências, aplicada a uma turma do 
6º Ano do Ensino Fundamental, bem como relatar detalhes do processo. A utilização de recursos 
didáticos, tais como filmes, documentários e saídas de campo, busca tornar as aulas de geografia 
mais atrativas, fazendo o processo de ensino-aprendizagem mais significativo, já que se constata 
que grande parte dos alunos demonstra pouco interesse naquilo que é ensinado na escola, fato 
possivelmente ligado ao contraste com a elevada gama de informações nos meios midiáticos, sua 
vistosidade e assim sua maior capacidade de capturar a atenção dos alunos. Acredita-se que os 
recursos aqui propostos levaram os alunos a perceber que a geografia está em todos os lugares, 
sendo passível de interações instrutivas, ricas e prazerosas. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARILIZ TULIO 
Orientador: Gilson Burigo Guimaraes - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Recursos didáticos e sua importância para as aulas de geociências nos anos finais do 
ensino fundamental
Tema: Recursos Didáticos
Palavras-chave: Geociências, Recursos Didáticos (Filme, Documentário, Saída de Campo, Aula 
Visita e Tecnologia)
Resumo: A utilização de recursos didáticos, tais como filmes, documentários e saídas de campo, 
busca tornar as aulas de geografia mais atrativas, fazendo o processo de ensino-aprendizagem 
mais significativo, já que se constata que grande parte dos alunos demonstra pouco interesse por 
aquilo que é ensinado na escola, fato possivelmente ligado à elevada gama de informações nos 
meios midiáticos, sua vistosidade e assim capacidade de capturar a atenção dos alunos. Acredita-
se que os recursos aqui propostos levarão os alunos a perceber que a geografia está em todos os 
lugares, sendo passível de interações instrutivas, ricas e prazerosas.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARILUCIA PEREIRA MARONES 
Orientador: MARGARIDA DE CASSIA CAMPOS - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A MÚSICA NO ENSINO DA GEOGRAFIA :AS ESPACIALIDADES DO URBANO E DO 
RURAL
Tema: TECNOLOGIAS E LINGUAGENS
Palavras-chave: música, espaço urbano e rural, ensino de Geografia e paisagem
Resumo: Este artigo é o resultado do trabalho realizado com a utilização da música como 
linguagem no ensino da geografia. Consiste numa ferramenta que proporciona aos alunos a 
analise das letras das músicas que apresentam significados expressivos referentes ao conteúdo 
que foi trabalhado sobre as espacialidades do urbano e do rural promovendo diversas 
transformações no modo de pensar e no cotidiano escolar dos educandos. Há grande 
preocupação com os conteúdos considerados rotineiros, porém, a abordagem deve centralizar na 
construção de metodologias que torne o assunto fascinante aos olhos do educando. 
Considerando o processo de ensino-aprendizagem como um todo, entendemos que o contexto 
referente ao espaço urbano foi apreendido através de letras de músicas significativas onde por 
meio da análise da cidade, com suas transformações e reproduções, foram compreendidas 
através do comportamento de seus moradores, ou ainda, dos seus gestores. A estrutura urbana e 
rural diante da globalização da economia mundo demonstra seu próprio perfil, transformando o 
campo e os centros urbanos velozmente. A ideia que remete às espacialidades do urbano e do 
rural serviu de base para assinalar os modos de vida, das atitudes culturais, dos processos da 
economia, e das condições ambientais de cada espaço, onde o desenvolvimento crítico e a 
percepção do aluno foram decisivos para identificar e distingui-los. A partir dos dados das 
atividades realizadas com as letras das músicas a interação do grupo e os resultados foram 
positivos e satisfatórios. Verificando, portanto, que os alunos que apresentavam dificuldades para 
a assimilação de determinados conteúdos estão mais receptivos para as práticas em sala de aula 
bem como em outras atividades propostas. Os estudantes do 2º ano do ensino médio dos 
períodos diurno e noturno, do Colégio Estadual Tadashi Enomoto, tiveram uma experiência 
diferenciada e prazerosa onde a metodologia e objetivos empreendidos alcançaram pleno 
sucesso e pontuando que os trabalhos realizados não alteraram as propostas do Projeto Político 
Pedagógica da escola em questão, proposta pelo governo do Estado do Paraná. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARILUCIA PEREIRA MARONES 
Orientador: MARGARIDA DE CASSIA CAMPOS - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A MÚSICA NO ENSINO DE GEOGRAFIA:AS ESPACIALIDADES DO URBANO E DO 
RURAL
Tema: TECNOLOGIAS E LINGUAGENS
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Palavras-chave: ESPAÇO URBANO, RURAL, MÚSICA,PAISAGEM.
Resumo: A música como linguagem no ensino da geografia é um instrumento que levará o aluno 
a analisar como as letras das músicas podem ter significados expressivos remetendo as mais 
variadas transformações. As letras das músicas possui uma série de elementos para a 
compreensão no que se refere aos espaços urbanos e rurais e a sobrevivência humana. Para o 
entendimento da categoria paisagem o aluno tem que observar suas transformações e através de 
estudos e atividades poderão perceber a complexidade deste processo. A categoria paisagem 
natural possui uma série de elementos fundamentais à sobrevivência humana que ao longo dos 
tempos se tornaram procedimentos de identidades de uma civilização. Para entender o espaço 
rural brasileiro vamos buscar a compreensão na sociedade que o forma e os seus complexos 
movimentos, seja para a transformação ou reprodução do espaço como também sua participação 
social e ambiental em todos os contextos: o espaço, o lugar, o tempo, a mobilização do seu 
contingente, bem como a inserção de novas frentes de trabalho garantindo sua ascensão 
econômica. O entendimento sobre o espaço urbano é entendido através da analise da cidade 
como pertencimento deste espaço. Também é passível de análise considerar a cidade como 
forma espacial em suas ligações com a estrutura social, os métodos, as inserções de trabalho e o 
papel urbano. Para compreensão das transformações ocorridas nas estruturas do espaço 
brasileiro é necessário entender o redirecionamento da demografia do País e da modernização 
que alterou direta e indiretamente o espaço urbano brasileiro, observando o fluxo humano que 
alterou paulatinamente as cidades em parte pelo processo de modernização que expulsou as 
pessoas do campo fazendo com que as cidades passassem por um período de transição 
demográfica. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARILUZ KRONITZKI DE GASPARI 
Orientador: Ericson Hideki Hayakawa - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A utilização do Google EarthTM e equipamentos com a tecnologia GNSS pelos alunos do 
Colégio Estadual Tarquínio Santos – Foz do Iguaçu-PR
Tema: Tecnologia no Ensino de Geografia
Palavras-chave: tecnologia na educação, geotecnologias, ensino de geografia. 
Resumo: As geotecnologias (ferramentas e técnicas exemplificadas principalmente pelo Sistema 
de Informação Geográfica (SIG), Sistema de Posicionamento Global por Satélite (GNSS) e 
Sensoriamento Remoto) estão cada vez mais presentes no cotidiano dos cidadãos. Desde a 
previsão de tempo observada nos meios de comunicação, aos aparelhos celulares, 
computadores, tablets, dentre outros, é possível ter contato com imagens de satélite, com 
ferramentas de posicionamento geográfico, dentre outros. No contexto educacional, 
especialmente no ensino de geografia, este tema é comumente observado nos livros didáticos de 
geografia. Neste sentido, trabalho tem por objetivo identificar e descrever a relação dos alunos do 
3º ano Ensino Médio do Colégio Tarquínio Santos com as geotecnologias. A metodologia consistiu 
na aplicação de questionário a fim de identificar o percentual de alunos que utilizam das 
geotecnologias, quais os instrumentos manuseados, a frequência e objetivo da utilização. 
Adicionalmente, realizaram-se atividades que integravam a leitura de mapas e o Google Earth. As 
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atividades com a geotecnologia ampliaram a possibilidade de multidisciplinaridade, estendendo o 
conhecimento adquirido para outras disciplinas.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARILUZ KRONITZKI DE GASPARI 
Orientador: Ericson Hideki Hayakawa - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A utilização do Google Earth e equipamentos com a tecnologia GPS pelos alunos do 
Colégio Tarquínio Santos – Foz do Iguaçu-PR.
Tema: Tecnologia no Ensino de Geografia
Palavras-chave: tecnologia na educação, geotecnologias, ensino de geografia. 
Resumo: As geotecnologias (ferramentas e técnicas exemplificadas principalmente pelo Sistema 
de Informação Geográfica (SIG), Sistema de Posicionamento Global por Satélite (GNSS) e 
Sensoriamento Remoto) estão cada vez mais presentes no cotidiano dos cidadãos. Desde a 
previsão de tempo observada nos meios de comunicação, aos aparelhos celulares, 
computadores, tablets, dentre outros, é possível ter contato com imagens de satélite, com 
ferramentas de posicionamento geográfico, dentre outros. No contexto educacional, 
especialmente no ensino de geografia, este tema é comumente observado nos livros didáticos de 
geografia. Neste sentido, o projeto trabalho tem por objetivo identificar e descrever a relação dos 
alunos do Ensino Médio do Colégio Tarquínio Santos com as geotecnologias. A metodologia de 
investigação consistirá da aplicação de um questionário a fim de identificar o percentual de alunos 
que utilizam dessas ferramentas, e quando utilizam, quais são os itens de geotecnologias os 
quais possuem contato, sua frequência e objetivo da utilização. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARI STELLA DEMEU MORENO 
Orientador: jully Gabriela Retzlaf de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: A UTILIZAÇÃO DA MÚSICA PARA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DE CONTEÚDOS 
GEOGRÁFICOS
Tema: Geografia. 
Palavras-chave: Avaliação. 2. Cidadão. 3. Geografia. 4. Música. 5. Sociedade. 
Resumo: O presente artigo objetiva avaliar a eficácia da música na avaliação de conteúdos 
geográficos do 7° ano do Ensino Fundamental. Para tanto serão analisadas as atividades 
avaliativas ministradas na Escola Estadual Castro Alves – Ensino Fundamental, localizada no 
Município de Pinhalão – PR. A música pode ser utilizada para problematização e avaliação de 
muitos conteúdos na disciplina de geografia, desta forma, pode-se verificar que a aula utilizando 
instrumentos didáticos como a música é muito mais dinâmica e interativa, auxiliando o professor 
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na explicação do conteúdo e o aluno na aprendizagem do mesmo. Ao trabalhar com a música em 
sala de aula, as atividades foram desenvolvidas com maior entusiasmo e participação pelos 
alunos, promovendo maior interação entre professores e alunos, melhorando consequentemente 
a prática pedagógica e a aula de Geografia.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARI STELLA DEMEU MORENO 
Orientador: jully Gabriela Retzlaf de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DE CONTEÚDOS GEOGRÁFICOS COM A UTILIZAÇÃO 
DA MÚSICA.
Tema: Geografia. 
Palavras-chave: Espaço geográfico, Música e Avaliação 
Resumo: A Geografia estuda o espaço geográfico e as múltiplas relações existentes entre 
sociedade e a natureza com o intuito de contribuir para a formação do cidadão. Assim, 
considerando o potencial da música no processo de ensino aprendizagem e a diversidade de 
temas geográficos que podem ser abordados nas diversas canções, torna-se relevante utilizar 
este instrumento nas aulas de Geografia, utilizado como revisão, enriquecimento e avaliação dos 
conteúdos. A presença da música na educação auxilia a percepção, estimula a memória e a 
inteligência, relacionando-se com a aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento 
cognitivo/linguístico, psicomotor e sócio-afetivo da criança, podendo ser utilizada como 
instrumento de avaliação do processo de ensino aprendizagem de Geografia, O objetivo geral é 
estudar a utilização da música na avaliação do processo de ensino e aprendizagem de Geografia 
e como objetivo específico estudar o espaço Geográfico através da música; Identificar músicas 
que podem ser utilizadas no ensino e avaliação de conteúdos geográficos; Avaliar a eficácia da 
música na avaliação de conteúdos geográficos. A metodologia aplica será de característica 
bibliográfica.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARLI SCHEREMETA
Orientador: Adilar Antonio Cigolini - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: A LINGUAGEM VISUAL COMO RECURSO DA PROMOÇÃO DO ENSINO 
APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA.
Tema: Tecnologia e linguagem no ensino de geografia
Palavras-chave: linguagem visual; imagem e ensino, imagem e aprendizagem de geografia.
Resumo: Esse artigo apresenta o trabalho referente ao projeto de intervenção realizado durante o 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE/2013-14). Realizado no 1º semestre de 2014, o 
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local da implementação foi a Escola Estadual Santo Antônio, Bairro Orleans Curitiba- PR. O 
público alvo foram os alunos do sexto ano do Ensino fundamental. Teve como questão norteadora 
promover uma reflexão sobre o ensino e aprendizagem da Geografia por meio da linguagem 
visual. Conclui-se que os professores já utilizam as diferentes formas de linguagem visual sendo 
necessário um maior aprofundamento no assunto para sua utilização com maior eficácia. A 
linguagem visual promove resultados positivos nas aulas de Geografia, motivando aumentando o 
interesse dos alunos pelos conteúdos ensinados, utilizando imagens do cotidiano trás benefícios 
ao alunado tornando-os parte integrante do processo ensino aprendizagem. Além disso, constata-
se que o uso da linguagem visual nas aulas de geografia, contribui para facilitar a aprendizagem 
de alunos de inclusão que encontram em diferentes níveis de aprendizagem. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MARLI SCHEREMETA
Orientador: Adilar Antonio Cigolini - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A LINGUAGEM VISUAL COMO RECURSO DA PROMOÇÃO DO ENSINO E 
APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA
Tema: Tecnologia e linguagem no ensino da Geografia: Linguagens no Ensino da Geografia.
Palavras-chave: Linguagem visual; Ensino-Aprendizagem; Tecnologias.
Resumo: Não podemos negar que vivemos num século onde prevalecem imagens por todos os 
lugares. Todo dia recebemos e consumimos centenas de imagens pela imprensa, pela TV, pelo 
vídeo e pelos anúncios. Grande parte delas é reproduzida através das tecnologias da 
comunicação, nos envolve e é parte do nosso dia-a-dia. A disciplina de Geografia possui um papel 
muito importante na construção do conhecimento. Apesar de sua relevância, é notória a falta de 
interesse por grande parte dos alunos em relação à disciplina. As aulas de Geografia devem ser 
planejadas com o objetivo de despertar a imaginação dos alunos, ocorrendo a compreensão do 
conteúdo aplicado. Com a utilização de novas metodologias e um bom planejamento, as aulas se 
tornam interessantes para os alunos. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MAURILIO VILAS BOAS 
Orientador: Gisele Ramos Onofre - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Artigo

Título: MODERNIZAÇÃO DO ESPAÇO AGRÁRIO: impactos sobre a ocupação e o êxodo rural no 
município de Maria Helena-Paraná
Tema: Didática e metodologia do ensino de geografia
Palavras-chave: Modernização. Agricultura. Êxodo rural.
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Resumo: Esse artigo é parte dos requisitos do Programa de Desenvolvimento Educacional – 
PDE, tendo como objetivo elaborar estudos teóricos e práticos sobre o desenvolvimento histórico 
do espaço rural, bem como dos impactos econômicos e sociais ocorridos no espaço agrário do 
Município de Maria Helena – Paraná. O estudo foi realizado com os alunos do 9º Ano do Colégio 
Estadual Leonídia Pacheco da cidade de Maria Helena – Paraná, nas várias possibilidades de 
exploração do conteúdo proposto, por meio de explicação teórica, debates, apresentações e 
discussões de vídeos e imagens, atividades orais e escritas, trabalhos em grupo, pesquisas na 
internet, entrevistas e passeio no campo. O trabalho desenvolvido permitiu elencar uma série de 
elementos que influenciaram as transformações do espaço geográfico no município, sobretudo, a 
partir da crise do café, com a modernização da agricultura a partir da década de 1970. Com o 
desenvolvimento das atividades, consideramos que as ações implementadas nos auxiliaram a 
repensar os impactos sociais gerados pela modernização da agricultura no município de Maria 
Helena – Paraná auxiliando os alunos participantes da proposta pedagógica a reconhecerem o 
espaço geográfico, contextualizando seus conhecimentos em conformidade com a realidade 
cultura e econômica vivenciada por eles, suscitando a necessidade de buscarem novas 
informações.
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Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: MODERNIZAÇÃO DO ESPAÇO AGRÁRIO: IMPACTOS SOBRE A OCUPAÇÃO E O 
ÊXODO RURAL NO MUNICÍPIO DE MARIA HELENA-PARANÁ.
Tema: Didática e metodologia de ensino da geografia
Palavras-chave: Modernização, agricultura, êxodo rural. 
Resumo: A presente Unidade Didática tem como objetivo elaborar estudos teórico-práticos 
acerca do desenvolvimento histórico do espaço rural, bem como dos impactos econômicos e 
sociais ocorridos no espaço agrário do Município de Maria Helena – Paraná. O estudo será 
realizado com os alunos do 9º Ano do Colégio Estadual Leonídia Pacheco da cidade de Maria 
Helena - Paraná nas várias possibilidades de exploração do conteúdo proposto, por meio de 
explicação teórica, debates, apresentação e discussões de vídeos e imagens da cidade, 
atividades orais e escritas, trabalhos em grupo, pesquisas na internet, entrevistas e passeio no 
campo. A avaliação será diagnóstica, contínua, acontecendo em todos os momentos do processo 
de ensino e aprendizagem, buscando verificar o que os alunos aprenderam, se os objetivos 
propostos foram atingidos e se a intervenção foi conduzida de forma adequada. A avaliação se 
constituirá em uma ferramenta indispensável na verificação da aprendizagem contínua dos(as) 
alunos(as), destacando as superações e/ou limitações apresentadas, direcionando os alunos e 
professor na busca de abordagens que contemplem métodos didáticos adequados para a 
disciplina de Geografia.A partir dos indícios das representações manifestadas pelos alunos, 
pretendemos indicar possibilidades de intervenção para atuação a atuação docentes ao tratar da 
temática.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MAZILDA APARECIDA BORGES 
Orientador: Marcos Clair Bovo - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Artigo

Título: ESTUDO DO MEIO: O caso do Lixo Eletrônico
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Tecnologia;Lixo Eletrônico; Meio Ambiente;Conscientização;
Resumo: : O presente artigo visa apresentar os resultados obtidos com a implementação do 
projeto “Estudo do Meio: o caso do lixo eletrônico”. Este projeto teve por objetivo desenvolver o 
ensino/aprendizagem de forma significativa por intermédio do estudo do meio proporcionando aos 
alunos o desenvolvimento investigativo da consciência ambiental. Neste sentido foi enfatizado o 
uso e o descarte do lixo eletrônico produzido na cidade de Juranda (PR). Como metodologia 
adotou-se a metodologia do estudo do meio fundamentada em três pilares, o dialógico, o 
investigativo e o interdisciplinar. O dialógico diz respeito aos diálogos dos problemas e desafios 
encontrados de uma determinada sociedade, o investigativo por que professores e alunos embora 
com níveis de conhecimentos diferenciados sejam parceiros na verificação do conhecimento a ser 
pesquisado, e o interdisciplinar, por desvendar a complexidade de um determinado espaço 
dinâmico de saberes a serem adquiridos pelos educandos. O projeto foi desenvolvido por meio de 
debates, palestras, folders informativos, mural de atividades e explicações sobre o tema, coleta do 
lixo descartável ou reciclável. Dentre os resultados alcançados destacamos o esclarecimento 
sobre os descartes do lixo eletrônico, desenvolvendo novas atitudes nos educados e contribuídos 
para a formação de cidadãos conscientes e críticos na sociedade. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MAZILDA APARECIDA BORGES 
Orientador: Marcos Clair Bovo - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estudo do Meio: o caso do lixo eletrônico
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Lixo eletrônico; meio ambiente; conscientização; estudo do meio.
Resumo: As atividades propostas têm por objetivo desenvolver o ensino/aprendizagem de forma 
significativa por intermédio do estudo do meio, proporcionando aos alunos o desenvolvimento 
investigativo da consciência ambiental. Neste intuito, serão realizadas atividades que enfatizem o 
uso e o descarte do lixo eletrônico produzido na cidade de Juranda (PR). Visa-se esclarecer sobre 
os descartes do lixo eletrônico, propiciando novas atitudes a serem tomadas pelos educandos e 
contribuir, desta forma, para a formação de cidadãos socialmente conscientes e críticos.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MILAMAR CELESKI PIOVESAN 
Orientador: Luis Lopes Diniz Filho - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: TRABALHO DE CAMPO EM ESPAÇO URBANO COMO MÉTODO PARA O ENSINO DE 
GEOGRAFIA CULTURAL
Tema: TECNOLOGIAS E LINGUAGENS NO ENSINO DA GEOGRAFIA 
Palavras-chave: Trabalho de campo; Espaço urbano; Percepção; Cultura
Resumo: A maioria dos alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) retornam à escola para 
retomarem seus estudos depois de muitos anos. No decorrer das aulas observou-se que as 
representações espaciais deles são limitadas. Através do trabalho de campo em espaço urbano, o 
qual é um método para o ensino de Geografia Cultural, os alunos foram levados a conhecer e 
observar a organização de um trecho da cidade de Curitiba: da Praça das Nações no Bairro Alto 
da Rua XV até a Praça Nossa Senhora de Salette no Bairro Centro Cívico. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MILAMAR CELESKI PIOVESAN 
Orientador: Luis Lopes Diniz Filho - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: TRABALHO DE CAMPO EM ESPAÇO URBANO COMO MÉTODO PARA O ENSINO DE 
GEOGRAFIA CULTURAL
Tema: TECNOLOGIAS E LINGUAGENS NO ENSINO DA GEOGRAFIA 
Palavras-chave: ESPAÇO URBANO; PERCEPÇÃO; CULTURA
Resumo: A maioria dos alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) retornam à escola para 
retomarem seus estudos depois de muitos anos. No decorrer das aulas observou-se que as 
representações espaciais deles são limitadas e não conhecem outros espaços da cidade que não 
sejam o bairro, a rua onde moram, o trabalho e o espaço sagrado. Uma das dimensões que 
analisa o espaço urbano é a dimensão cultural, por seu intermédio conhece-se um pouco mais 
sobre os aspectos econômicos, sociais, políticos e ambientais da sociedade. Pode-se dizer que o 
espaço urbano constitui-se em um ambiente ideal para a geografia cultural. Assim, através desta 
temática, propõe-se envolver os alunos no trabalho de campo, proporcionando a eles o 
conhecimento e a compreensão da organização do espaço urbano. O trecho selecionado para 
análise é da Praça das Nações (Alto da Rua XV) indo até a Praça Nossa Senhora de Salette 
(Centro Cívico).
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MIRIAN SALETE VICENTINI 
Orientador: Eduardo Donizeti Girotto - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O ESTUDO DA PAISAGEM NO ENSINO DE GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia
Palavras-chave: Paisagem, Ensino de Geografia, Educação de Jovens e Adultos
Resumo: Este artigo apresenta o resultado do projeto desenvolvido para o Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE - 2013, do Estado do Paraná, que teve como objetivo refletir 
sobre o estudo da paisagem na cidade de Cascavel, estado do Paraná. O presente estudo partiu 
do princípio de que toda paisagem tem um contexto; sua análise e sua interpretação consideram 
também a forma como as pessoas vivem nela e o tipo de relação que elas estabelecem com a 
natureza, num processo permanente de construção do espaço. A leitura da paisagem é sempre 
uma representação possível de um espaço num determinado momento. O Projeto foi 
desenvolvido na Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio Coletivo, no CEEBJA Professora 
Joaquina Mattos Branco, em Cascavel/PR. Após a aplicação das atividades os educandos foram 
capazes de compreender a paisagem e no contexto regional e global e também estabelecer uma 
visão crítica na transformação da paisagem que possibilita a participação nos projetos coletivos. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: MIRIAN SALETE VICENTINI 
Orientador: Eduardo Donizeti Girotto - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O ESTUDO DA PAISAGEM NO ENSINO DE GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS.
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia
Palavras-chave: Paisagem, Ensino de Geografia, EJA
Resumo: O presente estudo parte do princípio de que toda paisagem tem um contexto; sua 
análise e sua interpretação devem considerar também a forma como as pessoas vivem nela e o 
tipo de relação que elas estabelecem com a natureza, num processo permanente de construção 
do espaço. A leitura da paisagem é sempre uma representação possível de um espaço num 
determinado momento. A Geografia busca contribuir para a formação do cidadão ativo e crítico 
desenvolvendo formas e estratégias de investigação do mundo vivido. Ao ler, escrever e pensar 
geograficamente, os alunos se apropriam do conhecimento científico para formular suas próprias 
hipóteses, a fim de encontrar respostas às questões que o inquietam, promovendo a autonomia 
do indivíduo, proporcionando a leitura e compreensão do mundo. Partiremos do estudo da 
paisagem da cidade de Cascavel para posteriormente compreender o contexto regional e global, 
para que a compreensão seja integral e os alunos possam perceber que as macros relações 
estão espelhadas nas micros relações. Nesse sentido, o estudo da paisagem de Cascavel 
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propiciará um instrumental crítico que facilitará sua inserção nos projetos coletivos. O Projeto será 
aplicado no Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos Professora Joaquina 
Mattos Branco, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na turma do Ensino Médio Coletivo, 
turno da manhã. Para a realização das atividades, trabalharemos com mapas, plantas, dados 
estatísticos, pesquisas na internet, debates e visita de campo. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: NATAL FACINA 
Orientador: Adelia Aparecida de Souza Haracenko - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A CULTURA DO BICHO-DA-SEDA NO MUNICÍPIO DE MANGAGUAÇU: INTEGRAÇÃO 
ECONÔMICA DO PEQUENO AGRICULTOR NO PERÍODO DE 1980 A 2010 NATAL FACINA 
MARINGÁ ─ PARANÁ 2013
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino da Geografia
Palavras-chave: Modernização agrícola, mobilidades sociais, pequena produção, 
desenvolvimento regional.
Resumo: Este artigo é fruto do trabalho de pesquisa feita no Colégio Estadual Dr. José Gerardo 
Braga, município de Maringá com objetivo de conhecer os efeitos da modernização agrícola sobre 
a agricultura familiar em especial a cultura do bicho-da-seda no município de Mandaguaçu. Este 
artigo atende à proposta das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, por meio do Programa 
de Desenvolvimento Educacional (PDE). O trabalho é composto por uma pesquisa bibliográfica e 
de práticas em campo metodologia usada na realização do projeto da Produção Didático-
Pedagógica aplicada em sala de aula no ano letivo de 2014. A proposta desse artigo é trazer o 
entendimento da transformação do espaço geográfico do município de Mandaguaçu, localizado 
no noroeste do Paraná, após a erradicação da cultura do café. Entretanto, a implantação da 
sericicultura em algumas pequenas propriedades contribuiu para fixar uma significativa parcela da 
população rural no campo, gerando emprego e renda. Diante dessa constatação, foi apresentado 
pela pesquisa realiza pelos alunos, um questionamento para compreensão do processo e como 
sobrevivem os agricultores que produzem o bicho-da-seda em Mandaguaçu, hoje. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: NATAL FACINA 
Orientador: Adelia Aparecida de Souza Haracenko - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A CULTURA DO BICHO-DA-SEDA NO MUNICIPIO DE MANGAGUAÇÚ: INTEGRAÇÃO 
ECONOMICA DO PEQUENO AGRICULTOR NO PERIODO DE 1980 Á 2010
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino da Geografia
Palavras-chave: Modernização agrícola, mobilidades sociais, pequena produção, 
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desenvolvimento regional.
Resumo: A opção pelo caderno pedagógico se justifica, pois contribui e traz conhecimento sobre 
o assunto proposto, poderá ser um dos instrumentos que servirá de apoio, auxiliando o professor 
no processo ensino/aprendizagem, contribuindo para que o educando possa participar com seu 
próprio material que contem diversos recursos, como: textos e/ou imagens (mapas, ilustrações, 
fotografias)que ilustram e servem de base para a problematização da temática. Sites para 
pesquisa, Sites de vídeos e atividades para verificação do conhecimento prévio dos alunos, trará 
questionamentos que serão discutidos e encontrará respostas nas aulas de campo sugeridas para 
execução deste trabalho. O caderno pedagógico contém sugestões de pesquisas que visam 
proporcionar a compreensão e ampliação dos conteúdos referentes às transformações ocorridas 
na pequena propriedade que levou o agricultor a optar pela cultura do bicho-da-seda como 
alternativa de sobrevivência, com a modernização da agricultura no município de Mandaguaçu.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: NELI ALVES DOS SANTOS 
Orientador: HELENA MIDORI KASHIWAGI - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: A Importância do Trabalho de Campo no Ensino de Geografia.
Tema: Didática e Metodologia no Ensino de Geografia.
Palavras-chave: Trabalho de Campo. Viagens Pedagógicas. Visita Científica. Vila Velha
Resumo: As aulas de campo como prática pedagógica no ensino de Geografia servem para atrair 
a atenção e interesse dos estudantes principalmente da escola básica, com o intuito de melhorar 
o ensino e aprendizagem. Nesse contexto, as viagens pedagógicas são uma tendência na área 
da Educação, onde a integração, socialização não ocorrem apenas entre educadores e 
estudantes, mas também das famílias com a escola. Já a visita científica monitorada contribui no 
processo de ensino e aprendizagem a partir de atividades práticas que estimulam a observação e 
permitem aos estudantes a socialização e assimilação dos conteúdos. A pesquisa teve como 
objeto de investigação os alunos do nono ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual São 
Pedro Apóstolo, município de Curitiba – Paraná. Nessa abordagem teórico-prática os estudantes 
participaram em duas etapas diferentes: na teoria pesquisa sobre o lugar de interesse, nesse 
caso o Parque Estadual de Vila Velha, e na prática o trabalho de campo, com foco na observação 
da paisagem local.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: NELI ALVES DOS SANTOS 
Orientador: HELENA MIDORI KASHIWAGI - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Importância da Aula Campo no Ensino de Geografia.
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Tema: Didática e Metodologia no Ensino de Geografia.
Palavras-chave: Trabalho de Campo, Geografia, Parque Estadual de Vila Velha.
Resumo: As aulas de campo como prática pedagógica servem para atrair a atenção e interesse 
dos estudantes principalmente da escola básica, no intuito de melhorar o ensino e aprendizagem. 
Para tanto, as viagens pedagógicas são uma tendência na área da educação, onde a integração, 
socialização não ocorre apenas entre educadores e estudantes, mas também integra as famílias à 
escola. Normalmente, a visita científica monitorada, deve contribuir no processo de ensino e 
aprendizagem a partir de atividades práticas que estimulem a observação e permitam aos 
estudantes a socialização e assimilação dos conteúdos Nessa abordagem teórico-prática os 
estudantes participam em duas etapas diferentes: Pesquisa sobre o lugar de interesse, no caso o 
Parques Estadual de Vila Velha e a seguir o trabalho de campo, com foco na observação da 
paisagem local.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: NELSON DE JESUS LOPES 
Orientador: ROSELY MARIA DE LIMA - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: O ensino da geografia e sua contribuição na formação cidadã do aluno
Tema: Didática e metodologia de ensino da Geografia
Palavras-chave: Cidadania; Sociedade; Aluno
Resumo: O presente projeto irá se dedicar na compreensão e discussão da cidadania e de como 
a Geografia, como disciplina do Ensino Médio, pode contribuir na formação ou construção do 
aluno cidadão, procurando desenvolver nele a capacidade de analisar, avaliar e interpretar a 
realidade, visando sua transformação. Pretendemos junto com um universo de alunos do Ensino 
Médio, perceber e analisar como a questão da cidadania tem sido proposta e difundida dentro da 
escola, e ainda, como a Geografia Crítica pode contribuir para que os mesmos desenvolvam sua 
capacidade de aprender não apenas alguns conceitos, mas de ter consciência e senso crítico, 
podendo transformar a realidade como um agente ativo e com uma postura de questionar e 
interpretar o mundo em que vive. O projeto pretende auxiliar o aluno na compreensão do 
significado de cidadania. Pretende ainda, dar um estímulo à escola e a própria disciplina de 
Geografia, mostrando que o mundo está globalizado e em constante transformação e que a 
Geografia Crítica, tem proposto um novo posicionamento dessa disciplina que é o de adotar uma 
prática, deixando de ser apenas um conhecimento teórico e sugerir que a escola seja mais 
próxima na vida do aluno e que o mesmo possa alcançar uma maior consciência do poder de 
transformação que possui e que tanto o aluno, como a escola e disciplina seja participativo na 
organização da sociedade. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: NELSON DE JESUS LOPES 
Orientador: ROSELY MARIA DE LIMA - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O ensino da geografia e sua contribuição na formação cidadã do aluno
Tema: Didática e metodologia de ensino da Geografia
Palavras-chave: Cidadania; Geografia,Aluno;Escola
Resumo: O presente trabalho irá se dedicar na compreensão e discussão da cidadania e de 
como a Geografia, como disciplina do Ensino Médio, pode contribuir na formação ou construção 
do aluno cidadão, procurando desenvolver nele a capacidade de analisar, avaliar e interpretar a 
realidade, visando sua transformação. Pretendemos junto com um universo de alunos do Ensino 
Médio, perceber e analisar como a questão da cidadania tem sido proposta e difundida dentro e 
fora da escola. Esse trabalho pretende auxiliar o aluno na compreensão do significado de 
cidadania. Pretende ainda, dar um estímulo à geografia, propondo um novo posicionamento 
dessa disciplina que é a de adotar uma prática, deixando de ser apenas um conhecimento teórico, 
estimular à escola, sugerindo que a mesma seja mais próxima na vida do aluno e que o mesmo 
possa alcançar uma maior consciência do poder de transformação que possui. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: NILCE IVANA HADLICH 
Orientador: HELENA MIDORI KASHIWAGI - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: ESTUDOS DA DINÂMICA POPULACIONAL DO BAIRRO SANTA CÂNDIDA COM O USO 
DO CENSO EM SALA DE AULA 
Tema: GEOGRAFIA – DIDÁTICA E METODOLOGIA DE ENSINO DA GEOGRAFIA
Palavras-chave: População; Demografia; Censo
Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo promover a reflexão e a análise sobre o ensino da 
disciplina de Geografia utilizando-se como ferramenta o uso do censo em sala de aula para se 
compreender a dinâmica populacional, neste caso, do bairro de Santa Cândida. Essa intervenção 
didático-pedagógica teve como objeto de estudo os alunos da 7ª Série do Colégio Estadual Santa 
Cândida, de Curitiba – PR. Buscou-se proporcionar a esses educandos acesso às informações 
sobre a dinâmica populacional do bairro no qual habitam por meio de comparativos dos dados 
populacionais dos Censos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) referente aos 
anos de 2000 e 2010. Com uma didática dinâmica e ilustrativa os alunos puderam estudar 
comparativamente o crescimento populacional do bairro e conhecer os pontos fortes e as 
carências do espaço onde vivem. Esta dinâmica de apresentação dos dados comparativos 
censitários possibilitou aos alunos sua inserção no seu contexto, reconhecendo-se como um dos 
elementos presente na dinâmica demográfica do bairro, necessária para o desenvolvimento do 
sentido de pertencimento territorial.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: NILCE IVANA HADLICH 
Orientador: HELENA MIDORI KASHIWAGI - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: ESTUDO DA DINÂMICA POPULACIONAL DO BAIRRO SANTA CÂNDIDA COM O USO 
DO CENSO EM SALA DE AULA COM TURMA DO 7º ANO DO COLÉGIO SANTA CÂNDIDA
Tema: Didática e metodologia de ensino da Geografia
Palavras-chave: População; Demografia; Censo
Resumo: A presente produção didático-pedagógica visa proporcionar aos alunos da 7ª Série do 
Colégio Estadual Santa Cândida, localizado no Bairro Santa Cândida em Curitiba – PR, o acesso 
às informações sobre a dinâmica populacional do bairro no qual habitam. Através da aplicação de 
uma didática dinâmica e ilustrativa, serão demonstrados os comparativos dos dados 
populacionais dos Censos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) referente aos 
anos de 2000 e 2010. Através destes dados, os alunos poderão estudar comparativamente o 
crescimento populacional do bairro. Através de uma “Gincana Educacional” e da divisão da sala 
em equipes de trabalho, será aplicado o conteúdo da disciplina, com a finalidade de facilitar o 
conhecimento aos alunos. As questões envolvem o estudo sobre a dinâmica populacional do 
bairro, abordagem essa que proporcionará aos alunos o conhecer dos pontos fortes e das 
carências do espaço onde vivem, conscientizando o aluno sobre questões como: cidadania, 
segurança, saúde, educação e bem estar social. Esta dinâmica de apresentação dos dados 
comparativos censitários possibilita que o educando se insira como um dos elementos presente 
na dinâmica demográfica do bairro, e, que se desenvolva, através da educação geográfica, o 
sentido de pertencimento territorial.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: NILZETE ALVES CAMPOS 
Orientador: Paulo Jose Moraes Monteiro e Teixeira Germano - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A GEOGRAFIA ESCOLAR: RECONHECIMENTO DE TERRENO APROPRIADO PARA 
MORADIA NO ESPAÇO URBANO 
Tema: MÍDIA E TECNOLOGIA
Palavras-chave: bairro;Tarumã; preservação ;moradia .loteamento.
Resumo: O objetivo geral deste artigo consiste em relatar as atividades realizadas em 
cumprimento da etapa final do PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional). O qual foi 
realizado junto ao 2º A do Colégio Estadual Vinícius de Morais, cidade de Maringá. Os estudos 
tiveram como base a pesquisa de campo no bairro Tarumã ll. Dialogando os aspectos locais 
municipais, principalmente no que se refere ao uso do espaço urbano. Houve em Maringá a 
implantação do loteamento Residencial Tarumã II, sobre uma área de preservação ambiental, com 
autorização das autoridades municipais à loteadora. O qual foi loteado causando transtornos 
ambientais, financeiros e emocionais aos moradores da região. Aproveitando que a maioria dos 
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alunos são moradores desse local, foram desenvolvidos estudos sobre o histórico da ocupação do 
bairro e das características físicas do solo, declividade e vegetação do local. Iniciamos com 
alguns questionamentos sobre o conhecimento básico que os compradores deveriam ter no 
momento da compra para que possam fazer a escolha adequada, evitando assim consequências 
desastrosas. Cientes que são moradores de um bairro, onde o espaço apresenta problemas 
degradantes os alunos adquiriram conhecimentos relacionados ao reconhecimento de um local 
apropriado que serão úteis para a escolha do local de sua futura moradia e, não ser influenciados 
por construtoras que utilizam de má fé. Tornando integrantes de uma sociedade que estão em 
constante modificação, sendo necessária a preservação de espaços, espécies animais e vegetais 
na tentativa de reduzir os índices de poluição da água, solo e ar.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: NILZETE ALVES CAMPOS 
Orientador: Paulo Jose Moraes Monteiro e Teixeira Germano - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Geografia Escolar: Reconhecimento de terreno apropriado para moradia no espaço 
urbano.
Tema: Mídia e Tecnologia
Palavras-chave: Planejamento; cidade; moradia; características; preservação ambiental.
Resumo: Incentivar a participação dos alunos no processo de planejamento e desenvolvimento 
da cidade, que é de fundamental importância, para que ela cresça e se desenvolva de maneira 
segura e atrativa. Trabalhar as características de um local próprio e impróprio para moradia, 
conscientizando os alunos que são moradores de um bairro, onde o espaço apresenta problemas 
degradantes, pelo fato de ter sido construído em um local de preservação ambiental. Levando em 
conta, que este discentes serão adultos, portanto, futuros proprietários de uma destas moradia. 
Usar os conhecimentos adquiridos para auxiliar seus pais na luta pela resolução desta questão, 
hoje vivida por eles. Construindo com a participação de todos, uma cidade democrática.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: OSNELIA RIBEIRO DE SOUZA 
Orientador: ELAINE DE CACIA DE LIMA FRICK - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: As geotecnologias como recurso didático-pedagógico da Geografia: Estudo de caso na 
Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: EJA; Geografia; Alfabetização Cartográfica; Geotecnologias
Resumo: O presente artigo traz inicialmente abordagens, sobre a importância das 
Geotecnologias ou tecnologias espaciais e da Alfabetização Cartográfica na disciplina de 
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Geografia. A partir da análise e interpretação das imagens adquiridas com os recursos das 
geotecnologias, pôde-se trabalhar o conceito de espaço geográfico, de paisagem, lugar, região, 
território e possibilitar ao aluno construir conceitos de mapas, legenda, projeções cartográficas, 
coordenadas geográficas e convenções cartográficas, conceitos básicos da cartografia. A 
intervenção pedagógica foi desenvolvida através de atividades contextualizadas, indicando a 
possibilidade de uso dos produtos das geotecnologias no processo educacional, como as 
imagens de satélites, mapas locais e atividades desenvolvidas no Laboratório de Informática. Este 
projeto de intervenção pedagógica teve como meta a Alfabetização Cartográfica do público da 
modalidade de ensino EJA (Educação de Jovens e Adultos) do Colégio Estadual Conselheiro 
Carrão - Ensino Fundamental, de modo que por meio da metodologia empregada possibilitou ao 
aluno compreender os conceitos básicos da cartografia e relaciona-los com os conteúdos da 
geografia e com seu espaço local. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: OSNELIA RIBEIRO DE SOUZA 
Orientador: ELAINE DE CACIA DE LIMA FRICK - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: As geotecnologias como recurso didático-pedagógico da Geografia: Estudo de caso na 
Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: EJA; Geografia; Alfabetização Cartográfica; Geotecnologias. 
Resumo: A presente pesquisa traz inicialmente abordagens, sobre a importância das 
Geotecnologias ou tecnologias espacial e da Alfabetização Cartográfica na disciplina de 
Geografia. A partir da análise e interpretação das imagens adquiridas com os recursos das 
geotecnologias, pode-se trabalhar o conceito de espaço geográfico, de paisagem, lugar, região, 
território e possibilitar ao aluno construir conceitos de mapas, legenda, projeções cartográficas, 
coordenadas geográficas e convenções cartográficas, conceitos básicos da cartografia. A 
intervenção pedagógica será desenvolvida através de atividades contextualizadas, indicando a 
possibilidade de uso dos produtos das geotecnologias no processo educacional, como as 
imagens de satélites, mapas locais e atividades desenvolvidas no Laboratório de Informática, para 
compreender o seu espaço local, interpreta-lo e relaciona-lo a outros espaços. Este projeto de 
intervenção pedagógica tem como meta a Alfabetização Cartográfica do público da modalidade de 
ensino EJA (Educação de Jovens e Adultos) do Colégio Estadual Conselheiro Carrão - Ensino 
Fundamental.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: PAULA DE FATIMA CAVAGNARI 
Orientador: Eloiza Cristiane Torres - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: RECICLANDO A METODOLOGIA DA GEOGRAFIA: O USO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM 
OFICINAS FORMADORAS E RELACIONADAS AOS CONTEÚDOS E CONHECIMENTOS 
GEOGRÁFICOS
Tema: Didática e Metodologia do Ensino
Palavras-chave: Metodologia. Geografia. Ensino. Resíduos Sólidos. Oficinas. 
Resumo: O estudo proposto teve por objetivo a instrumentalização de futuros docentes no ensino 
de Geografia com a formulação de etapas educativas e oficinas formadoras para produzir e 
utilizar materiais e metodologias no ensino geográfico. Estes materiais e metodologias se 
basearam na utilização de resíduos sólidos com possibilidade de reciclagem, oferecendo assim 
uma estratégia alternativa ao professor no processo de ensino e aprendizagem geográfico. A 
proposta vislumbra o fornecimento de práticas docentes que reforcem o ensino e consigam 
reciclar a metodologia de ensino da Geografia nas aulas, nas escolas e ambientes educativos, 
culminando numa aprendizagem significativa e contribuinte para uma sociedade de sujeitos 
educacionais críticos e transformadores. O projeto foi estruturado na realização de oficinas para a 
implementação de novas metodologias que forneçam subsídios docentes à prática educativa 
geográfica e contribuam para a formação de educando capazes de transformar a realidade 
vivenciada. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: PAULA DE FATIMA CAVAGNARI 
Orientador: Eloiza Cristiane Torres - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Reciclando a Metodologia da Geografia
Tema: DIDÁTICA E METODOLOGIA DE ENSINO NA GEOGRAFIA
Palavras-chave: resíduos sólidos; cidadania; metodologia; interdisciplinaridade; prática 
pedagógica 
Resumo: São muitas as dificuldades enfrentadas pelos educadores no sentido de encontrar 
método que possibilite um ensino contextualizado e, portanto, que resulte em aprendizagens 
significativas. Dentre as dificuldades encontradas, cabe destacar a ausência de tempo para 
pesquisa e preparação de material que ofereça condições ao ensino e à aprendizagem, assim 
como pesam as dificuldades financeiras para obtenção de recursos para a produção de material 
suficiente e eficiente para a promoção das aprendizagens. Diante de tais necessidades é que se 
justifica este projeto de produção didático pedagógica que fará uso de materiais recicláveis 
descartados na produção de materiais pedagógicos através de oficinas. O objetivo consiste assim 
em representar aos educadores formados e em formação, uma proposta que reconheça os 
materiais recicláveis descartados como um recurso metodológico que propicia um ensino 
contextualizado. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: PAULO CESAR DA SILVA 
Orientador: ELAINE DE CACIA DE LIMA FRICK - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: O Uso De Novas Tecnologias No Ensino De Geografia Humana
Tema: Novas Tecnologias,Desenvolvimento com os professores da EJA
Palavras-chave: Geografia Humana. Novas Tecnologias. Desenvolvimento de Professores da 
EJA.
Resumo: O projeto aborda o uso de novas tecnologias de ensino da geografia 
humana,objetivando o desenvolvimento de competências dos professores da Educação de jovens 
e adultos- EJA,objetivando a capacitação para o ensino de alunos no uso das ferramentas 
disponíveis nos ambientes virtuais. A metodologia de trabalho compreende a pesquisa ,feita em 
fontes primarias e secundárias, pesquisa de campo e aplicação do projeto de intervenção junto as 
professores de geografia que atuam no CEAD Polo Poty Lazarotto. Espera-se,com a realização 
deste projeto,,promover o uso de novas tecnologias no ensino da geografia humana,tornando as 
aulas mais interessantes e significativas,pela utilização de diferentes recursos numa perspectiva 
nova e que dominando essas ferramentas,esses professores possam conduzir os processos

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: PAULO CESAR DA SILVA 
Orientador: ELAINE DE CACIA DE LIMA FRICK - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O uso de novas tecnologias no ensino de Geografia humana
Tema: GEOGRAFIA HUMANA
Palavras-chave: Geografia Humana; Novas Tecnologias; Desenvolvimento de Professores da 
EJA. 
Resumo: A presente produção didático-pedagógica (PDP) aborda o uso de novas tecnologias de 
ensino da Geografia Humana, objetivando o desenvolvimento de competências dos professores 
da Educação de Jovens e Adultos – EJA, objetivando a capacitação para o ensino de alunos no 
uso das ferramentas disponíveis nos ambientes virtuais. A metodologia de trabalho compreende a 
pesquisa bibliográfica feita em fontes primárias e secundárias, pesquisa de campo e aplicação do 
projeto de intervenção junto a professores de Geografia que atuam no CEAD Polo Poty 
Lazzarotto. Espera-se, com a realização desta PDP, promover o uso de novas tecnologias no 
ensino da Geografia Humana, tornando as aulas mais interessantes e significativas, pela 
utilização de diferentes recursos tecnológicos numa perspectiva pedagógica; e que dominando 
essas ferramentas, esses professores possam conduzir os processos educacionais em sala de 
aula/laboratório de forma cada vez mais produtiva, ante as inúmeras possibilidades desses 
recursos. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: RAQUEL DA SILVA FRANCO 
Orientador: Eloiza Cristiane Torres - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Cartografia e Localização: Noção de lugar, espaço e território através de mapas
Tema: Didática e Metodologias aplicadas no ensino da Geografia
Palavras-chave: cartografia; localização; lugar; espaço; território
Resumo: A cartografia é a forma instrumental mais apropriada para localização e orientação no 
espaço. Para que os alunos conheçam o espaço, nele se movimentem e atuem criticamente é 
necessário que tenham domínio sobre a linguagem cartográfica e sobre novas tecnologias. Ler 
mapas é um processo de decodificação que envolve etapas metodológicas e domínio do sistema 
semiótico, tão sérias quanto a ler e escrever, semântica e sintaxe gramatical, contar e fazer 
cálculos matemáticos; identificar o espaço representado, seus limites e as informações contidas 
no mapa; em seguida, interpretar legendas, relacionar os ícones espalhados pelo mapa com a 
legenda, e refletir sobre a distribuição e organização dos mesmos no mapa; depois é necessário 
calcular distâncias ou dimensões representadas ter conhecimentos sobre escalas (numéricas e 
gráficas) e fazer comparações/interpretações. O professor atua como mediador da aprendizagem 
e sistematizador do resultado das discussões. O presente artigo pretende realizar uma reflexão 
teórica sobre os processos metodológicos aplicados, durante a sistematização de estudos do 
Programa de Desenvolvimento Educacional, utilizado na tentativa de capacitar uma turma da 2ª 
série do ensino médio a se localizar no lugar, espaço e território: tomando os conhecimentos 
prévios dos alunos como ponto de partida e através da técnica do trabalho em grupo e pesquisas; 
grupos de discussões; criação de mapas em diferentes materiais e técnicas e apresentação dos 
trabalhos em uma exposição.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: RAQUEL DA SILVA FRANCO 
Orientador: Eloiza Cristiane Torres - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Noção de lugar, espaço e território, através de mapas
Tema: Didática e metodologias aplicadas no ensino da Geografia
Palavras-chave: cartografia; localização; lugar; espaço; território
Resumo: A cartografia é a forma instrumental mais apropriada para localização e orientação no 
espaço. Para que os alunos conheçam o espaço, nele se movimentem e atuem criticamente é 
necessário que tenham domínio sobre a linguagem cartográfica e sobre novas tecnologias. Ler 
mapas é um processo de decodificação que envolve etapas metodológicas e domínio do sistema 
semiótico, tão sérias quanto a ler e escrever, semântica e sintaxe gramatical, contar e fazer 
cálculos matemáticos; identificar o espaço representado, seus limites e as informações contidas 
no mapa; em seguida, interpretar legendas, relacionar os ícones espalhados pelo mapa com a 
legenda, e refletir sobre a distribuição e organização dos mesmos no mapa; depois é necessário 
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calcular distâncias ou dimensões representadas ter conhecimentos sobre escalas (numéricas e 
gráficas) e fazer comparações/interpretações. O professor atuará como mediador da 
aprendizagem e sistematizador do resultado das discussões. O presente projeto visa capacitar 
uma turma da 2ª série do ensino médio a se localizar no lugar, espaço e território: tomando os 
conhecimentos prévios dos alunos como ponto de partida e através da técnica do trabalho em 
grupo realizarão pesquisas; grupos de discussões; criação de mapas em diferentes materiais e 
técnicas e apresentação dos trabalhos em uma exposição. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: RAQUEL DOS SANTOS DA CUNHA 
Orientador: Najla Mehanna Mormul - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Reflexões sobre o papel do ensino de Geografia no Século XXI: o caso do 9º ano A do 
Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira / Cascavel - Pr.
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos.
Palavras-chave: Geografia; Educação Escolar; Ensino de Geografia; Alunos.
Resumo: Muitas interrogações têm circulado nas discussões e práticas escolares sobre o papel 
do ensino de Geografia na Educação Básica no século XXI. Nossas experiências em sala de aula 
evidenciam tais inquietações e deixaram explícita a necessidade de buscar ações que possam 
concretizar e/ou efetivar o papel do ensino de Geografia no momento histórico atual. Nesse 
sentido indagamos: qual é o papel do ensino de Geografia na Educação Básica do século XXI, 
especialmente nas séries finais do Ensino Fundamental (9º ano A), do Colégio Estadual Eleodoro 
Ébano Pereira de Cascavel - Paraná? Entender o papel do conteúdo no ensino de Geografia na 
dinâmica das aulas e tornar mais próxima e mais concreta a relação espaço / tempo foi a base do 
trabalho. Para isso foram realizados questionamentos orais e escritos com os alunos em sala de 
aula (pesquisa da posição imediata dos alunos em relação ao tema, através de uma ficha de 
questionamentos); posteriormente organizamos atividades práticas diferenciadas como: trabalhos 
em grupos, produção de textos, análise de imagens, músicas, poesias, vídeos, mapas, entre 
outras, todas essas atividades deram maior dinamismo ao ensino de Geografia em sala de aula. 
Com essa experiência vivenciamos muitos desafios que motivaram a seguir em frente, com isso 
obtivemos importantes resultados que comprovaram a necessidade do uso de tecnologias e de 
maior participação do educando no processo formativo. A relação professor/aluno ficou mais 
próxima e melhor, os conteúdos foram trabalhados de forma relevante. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: RAQUEL DOS SANTOS DA CUNHA 
Orientador: Najla Mehanna Mormul - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Reflexões sobre o papel do ensino de Geografia no século XXI: o caso do 9º ano A do 
Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira /Cascavel - Paraná
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos da Geografia
Palavras-chave: Geografia; Educação básica; Ensino de Geografia.
Resumo: Esta Unidade Didática organiza uma reflexão sobre a importância do papel do ensino 
de Geografia no século XXI, priorizando o caso do 9º ano A do Colégio Estadual Eleodoro Ébano 
Pereira de Cascavel – Paraná. Muitas interrogações têm circulado nas discussões e práticas 
escolares sobre o papel do ensino de Geografia na Educação Básica no século XXI. Experiências 
de sala de aula apresentam tais inquietações e deixam óbvia a busca de ações que possam 
concretizar o papel do ensino de Geografia no momento histórico atual. A organização da Unidade 
Didática visa à obtenção de dados e informações sobre o papel do ensino de Geografia para os 
alunos, bem como, atividades que colaborem e levem os alunos a refletir sobre o assunto. A 
observação e comparação de dados, a análise de práticas de atividades e, pesquisa sobre a 
dinâmica do conteúdo estudado permitirá (ou não), a compreensão do papel do ensino de 
Geografia no século XXI. Através da aplicação de um questionário para os alunos da turma acima 
citada, da organização das informações obtidas e, da aplicação de atividades que possam 
viabilizar uma prática que relacione e concretize os conhecimentos de Geografia e o papel desta 
para a formação do aluno.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ROBERTO BRAZ APARECIDO CABRERA 
Orientador: Eloiza Cristiane Torres - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA DO TERRITÓRIO 
PARANAENSE – UMA VISÃO BÁSICA PARA O ENSINO MÉDIO
Tema: Geografia
Palavras-chave: Geografia física; Formação do Paraná; Geografia do Paraná; Bases físicas do 
estado paranaense
Resumo: O trabalho refere-se a um curso básico de geografia física do Estado do Paraná que foi 
aplicado aos alunos do 2º ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Newton 
Guimarães. Para a implementação foi elaborado um material de apoio (apostila digital) com as 
principais características e mapas da estrutura geológica, relevo, clima, vegetação, solo e 
hidrografia do Paraná. Estes materiais contem, além do conteúdo teórico, amplo repertório 
demonstrativo de figuras, imagens, vídeos e animações de alguns locais estrategicamente 
escolhidos para explicações de suas formações. A ideia foi levar para sala de aula imagens 
simulando aulas de campo para que o aluno compreenda mais facilmente a formação daquela 
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paisagem. Espera-se que o material produzido seja diverso e suficiente para ser aproveitado nos 
próximos anos por professores da rede, propiciando um ensino de qualidade da geografia física 
regional, corroborando para a melhor formação do aluno.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ROBERTO BRAZ APARECIDO CABRERA 
Orientador: Eloiza Cristiane Torres - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA DO TERRITÓRIO 
PARANAENSE – UMA VISÃO BÁSICA PARA O ENSINO MÉDIO
Tema: Geografia
Palavras-chave: Geografia física; formação; Paraná; geologia; relevo. 
Resumo: O trabalho visa montar um curso básico de geografia física do Estado do Paraná para 
ser aplicado no ensino médio de escola pública de Londrina. Para a implementação será 
elaborado um material de apoio (apostila) com as principais características e mapas da estrutura 
geológica, relevo, clima, vegetação, solo e hidrografia do Paraná. Este material conterá além do 
conteúdo teórico, amplo repertório demonstrativo de figuras, imagens, vídeos e animações de 
alguns locais estrategicamente escolhidos para explicações de suas formações. A idéia é levar 
para sala de aula imagens simulando aulas de campo para que o aluno compreenda mais 
facilmente a formação daquela paisagem. Espera-se que o material produzido seja diverso e 
suficiente para propiciar um ensino de qualidade da geografia física regional, corroborando para a 
melhor formação do aluno. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ROSA MARIA MAZOTI
Orientador: Adriana Castreghini de Freitas Pereira - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Cartografia Ludoterápica em Alto Relevo
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Cartografia; Inclusão; Formação de Professor
Resumo: Este trabalho tratou da problemática da falta de recursos didáticos e pedagógicos 
voltados para o estudo da geografia cartográfica. Além do espaço físico inadequado na escola ao 
trabalhar a Cartografia em alto relevo em sala de aula. Um dos propósitos centrais do projeto é 
criar e desenvolver técnicas que facilitem a confecção desses materiais didáticos para a produção 
de mapas, globos e maquetes como instrumento de apoio na disciplina de geografia ao trabalhar 
a inclusão social nos dias de hoje. Um dos pontos principais e difíceis foi o trabalho com 
maquetes em sala de aula, pois a inclusão se faz presente nas escolas públicas do Paraná. 
Sendo a escola um local de diversas formas de cultura e saberes, diversas formas de cultura e 
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saberes, tem a função mediadora na formação do educando ao desenvolver a percepção da 
linguagem cartográfica, além de possibilitar uma aprendizagem significativa e de qualidade aos 
alunos do 8ªAno B do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Vinícius de Moraes do município 
de Maringá Paraná. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ROSA MARIA MAZOTI
Orientador: Adriana Castreghini de Freitas Pereira - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Cartografia Ludoterápica em Alto Relevo
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Geografia, Cartografia, Inclusão, Formação de Professores.
Resumo: Esta produção didática-pedagógica trata-se da problemática da falta de recursos 
didáticos e pedagógicos, além do espaço físico inadequado ao trabalhar a Cartografia em alto 
relevo em sala de aula. Um dos propósitos centrais da escola é criar e desenvolver técnicas que 
facilitem na confecção de materiais didáticos para a produção de mapas e maquetes como 
instrumento de apoio na disciplina de geografia ao trabalhar a inclusão social e formação docente 
em sala de aula. Sendo a escola um local de diversas formas de cultura e saberes, a mesma tem 
a função mediadora para a formação do educando, assim se torna necessário à busca de 
educadores com perfil diferenciado quanto às suas características pessoais e sua formação ao 
desenvolver a percepção da cartografia em sala de aula e possibilitar ao educando uma 
aprendizagem significativa e de qualidade. Nesse projeto será desenvolvido com os alunos do 7º 
ano do Ensino Fundamental na Escola Estadual Hugo Simas, com a confecção de mapas táteis e 
maquetes, representados em diferentes leituras e texturas em braile e libras com a utilização dos 
recursos tecnológicos, métodos de gravação, impressão e interpretes em sala de aula, a fim de 
que os alunos passaram a compreender as formas de relevo, alterando profundamente a forma 
de como os dados geográficos são adquiridos, processados e representados em seu meio, bem 
como o modo de interpretar e explorar o seu espaço geográfico. Como proposta de ação será 
criado uma organização através de reuniões e palestras, discussão sobre inclusão social e 
formação docente, tanto nas escolas como em institutos de ensino em seus diversos tipos e graus 
de dificuldades, debates, a análise de leituras e textos, fotos e confecção de mapas e maquetes.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ROSANA CARDEAL DA COSTA 
Orientador: Luzia Mitiko Saito Tomita - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: USO DE TECNOLOGIAS NO ENSINO DE GEOGRAFIA: TRABALHANDO O CONCEITO 
DE LUGAR E TERRITÓRIO E SUA APLICABILIDADE EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO.
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Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia.
Palavras-chave: Localização geográfica; TICs; Lugar; Território
Resumo: Em tempos de globalização, faz-se necessário um conhecimento efetivo referente à 
localização geográfica, conceitos de lugar e território. Mesmo com o trabalho realizado no Ensino 
Fundamental, esses alunos ingressam no Ensino Médio com grande dificuldade de compreensão 
desses conteúdos básicos, dificultando a sequência pedagógica, bem como o entendimento das 
relações de poder mundial que são veiculadas diariamente. A partir da constatação da realidade 
educacional que vivemos, em que encontramos grande desinteresse dos alunos, torna-se urgente 
encontrar metodologias diferenciadas que possam contemplar os conteúdos necessários para sua 
educação formal, a realidade vivenciada e ferramentas que auxiliem todo esse processo. Por ser 
uma geração que utiliza muito as novas tecnologias, é importante desenvolver um trabalho em 
que possam fazer uso das TICs, motivando sua participação e facilitando a compreensão do 
quanto o conhecimento geográfico é importante na vida cotidiana de todos. Esse material visa 
propiciar aos alunos a compreensão referente aos conceitos de lugar, território e globalização, 
minimizando as dificuldades apresentadas no decorrer de sua vida escolar. Como ferramenta 
auxiliar, serão utilizados recursos tecnológicos, nesse caso, computador e Internet, que fazem 
parte da realidade dos alunos e que podem favorecer e facilitar a compreensão.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ROSANA CARDEAL DA COSTA 
Orientador: Luzia Mitiko Saito Tomita - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: USO DE TECNOLOGIAS NO ENSINO DE GEOGRAFIA: TRABALHANDO O CONCEITO 
DE LUGAR E TERRITÓRIO E SUA APLICABILIDADE EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO.
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Lugar, Território, Globalização, TICs
Resumo: Esse material tem por objetivo desenvolver nos alunos a compreensão referente aos 
conceitos de lugar, território e globalização, visando minimizar as dificuldades apresentadas no 
decorrer de sua vida escolar, principalmente em tempos de globalização, em que esse 
conhecimento é essencial. Como ferramenta auxiliar, serão utilizados recursos tecnológicos, 
nesse caso, computador e Internet, que fazem parte da realidade dos alunos e que podem 
favorecer e facilitar a compreensão.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ROSANA CLAUDIA RIBEIRO SASAKI 
Orientador: JEANI DELGADO PASCHOAL MOURA - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: ENSINANDO GEOGRAFIA PELO ESPAÇO DE VIVÊNCIA
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Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Geografia. Lugar. Espaço. Identidade. Cotidiano
Resumo: RESUMO O objetivo é descrever o resultado das experiências vivenciadas na 
implementação do projeto de Geografia, realizado no Colégio Estadual Marechal Floriano Peixoto, 
do Distrito de Ribeirão Bonito, em Grandes Rios, Paraná, junto ao Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) na escola. Tal experiência apresentou uma abordagem sobre Ensinar 
Geografia pelo Espaço de Vivência voltada para os alunos do Ensino Fundamental. Do ponto de 
vista da educação geográfica o tema tem relevância na medida em que se analisa o que se 
ensina, o porquê e como se ensina, articulando-o com as concepções fundamentadas das teorias 
de aprendizagens. Objetiva-se desenvolver o ensino da Geografia a partir da percepção do 
espaço de vivência do educando, que pode ser o seu bairro, a sua comunidade ou o seu 
município. Assim, analisa-se a compreensão do educando em relação ao seu espaço de vivência, 
utilizando-se de instrumentos como aula de campo, mapas mentais, análise e leitura de fotografia, 
dados cartográficos para orientação e localização geográfica do município entre outros recursos. 
Estes instrumentos e referenciais foram utilizados como um diagnóstico para verificar o nível de 
compreensão do educando em relação ao seu espaço local. A compreensão de aspectos 
significativos da realidade pode mudar alguns parâmetros do processo de ensino e da 
aprendizagem de Geografia. Nesse contexto, espera-se que o aluno compreenda o conteúdo 
trabalhado pelo professor, como também, se aproprie do sentido de identidade e pertencimento 
em relação ao lugar onde vive. Como resultado verificou-se que estudar o lugar é um importante 
aliado na construção de conceitos com maior significado 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ROSANA CLAUDIA RIBEIRO SASAKI 
Orientador: JEANI DELGADO PASCHOAL MOURA - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: ENSINANDO GEOGRAFIA PELO ESPAÇO DE VIVÊNCIA
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Geografia; Lugar; Espaço; Identidade; Cotidiano 
Resumo: Esta produção didática pedagógica , intitulada “Ensinando Geografia pelo Espaço de 
Vivência é voltada para os alunos do Ensino Fundamental. Do ponto de vista da educação 
geográfica o tema tem relevância na medida em que se analisa o que se ensina, o porquê e como 
se ensina, articulando-o com as concepções fundamentadas nas teorias de aprendizagens. 
Objetiva-se desenvolver o ensino da Geografia a partir da percepção do espaço de vivência do 
educando, que pode ser o seu bairro, a sua comunidade ou o seu município. Assim, analisa-se a 
compreensão do educando em relação ao seu espaço de vivência, utilizando-se de instrumentos 
como aula de campo, mapas mentais, análise e leitura de fotografia, dados cartográficos para 
orientação e localização geográfica do município entre outros recursos. Estes instrumentos e 
referenciais serão utilizados como um diagnóstico para verificar o nível de compreensão do 
educando em relação ao seu espaço local. A compreensão de aspectos significativos da realidade 
pode mudar alguns parâmetros do processo de ensino e da aprendizagem de Geografia. Nesse 
contexto, espera-se que o aluno compreenda o conteúdo trabalhado pelo professor, como 
também, se aproprie do sentido de identidade e pertencimento em relação ao lugar onde vive. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ROSANE FERRARI PIOVESAN 
Orientador: Elpidio Serra - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A Paisagem Geográfica na Visão do aluno do CEEBJA Santa Clara.
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino da Geografia.
Palavras-chave: Paisagem; realidade local; espaço de vivência; cotidiano; ações pedagógicas.
Resumo: O presente artigo refere-se à produção e implementação de material didático que foi 
desenvolvido durante o Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná no ano 
de 2013. Para fundamentar as atividades foram utilizados autores como Milton Santos, Bertrand e 
Jean Tricart, Ele visou oportunizar acesso a conhecimentos, que levassem os alunos a entender a 
configuração da paisagem de sua vivência, encaminhados a partir do cotidiano para o científico 
de forma a capacitá-los para nela agirem, modificarem e/ou preservá-la e obter uma boa 
qualidade de vida, além de sugerir ações pedagógicas mais significativas na área de Educação 
Ambiental, como por exemplo: pesquisa de campo no município de Mandaguari, filme, música, 
pinturas, fotografias, mapas, textos, pesquisa bibliográfica.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ROSANE FERRARI PIOVESAN 
Orientador: Elpidio Serra - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Paisagem Geográfica na Visão do aluno do CEEBJA Santa Clara.
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino da Geografia.
Palavras-chave: Paisagem; ensino aprendizagem; espaço geográfico.
Resumo: SANTOS (2002, p. 21) propõe a paisagem como categoria de estudos da Geografia e a 
define como “ configuração territorial [ou configuração espacial], a divisão territorial do trabalho, o 
espaço produzido ou produtivo, as rugosidades e as formas- conteúdo”. Partindo desse princípio o 
processo de elaboração do material didático -pedagógico em Geografia voltado ao Ensino 
Fundamental e/ou Médio objetiva destacar a importância do estudo da paisagem geográfica na 
visão do aluno do CEEBJA Santa Clara. O estudo da paisagem é considerado um componente 
curricular importante no entendimento desse processo e, portanto, não deve estar à parte da vida 
e do cotidiano da sociedade. A educação escolar tem um papel fundamental nessa questão, pois 
por meio da conscientização se pode estabelecer conexão entre o conhecimento científico 
adquirido e o historicamente construído, ou seja, uma aprendizagem mais significativa a partir dos 
espaços de vivência e das relações cotidianas dos educandos. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ROSECLEIA KIELT 
Orientador: Gilson Campos Ferreira da Cruz - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: A Reciclagem e o Meio Ambiente uma proposta para trabalhar com alunos
Tema: Tecnologias e Linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Reciclagem; Consumismo; Produtos Eletrônicos.
Resumo: Com o crescimento da população mundial o consumo dos recursos naturais também, 
consequentemente, aumentou. A tecnologia mais avançada e os novos padrões de consumo vêm 
estimulando as pessoas a adquirir novos produtos, o consumismo e a produção de lixo está 
aumentando e causando graves problemas sociais e ambientais, principalmente o lixo eletrônico, 
que é composto por materiais considerados tóxicos, com alta capacidade de poluição e 
contaminação. Devido ao crescente consumo desses materiais na atual sociedade precisamos 
reconhecer a reciclagem como uma alternativa importante na administração da produção de lixo, 
e assumir um compromisso de mudança no comportamento consumista. Ao trabalhar a 
reciclagem podemos despertar maior interesse dos alunos, de suas famílias e demais pessoas 
envolvidas em dar um destino adequado ao lixo produzido em suas casas, evitando o desperdício 
e adaptando-se aos novos hábitos de consumir e reutilizar.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ROSECLEIA KIELT 
Orientador: Gilson Campos Ferreira da Cruz - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Reciclagem e o Consumismo: uma proposta para trabalhar com alunos
Tema: Tecnologias e Linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Reciclagem; Consumismo; Pilhas;Baterias
Resumo: Com o aumento da população e as novas tecnologias existentes, o consumo dos 
recursos naturais aumentou no mundo moderno. As novas tecnologias e os novos padrões de 
consumo vêm estimulando as pessoas a adquirir novos produtos e, toda essa tecnologia 
disponível tem gerado efeitos muito desastrosos ao meio ambiente, devido ao alto consumo dos 
recursos energéticos e o elevado número de produtos que são descartados nos lixões. O 
aumento na produção vem causando graves problemas ao meio ambiente e a saúde humana, 
como por exemplo, as pilhas e baterias e alguns produtos eletrônicos, que são compostos por 
materiais considerados tóxicos, com alta capacidade de poluição e contaminação. Devido ao 
crescente consumo desses materiais na atual sociedade precisamos reconhecer a reciclagem 
como de fundamental importância para manter o equilíbrio da vida no planeta, assumindo um 
compromisso de mudanças nos valores, comportamentos e atitudes em relação a esse modelo 
devastador assumido com o meio ambiente. Ao trabalhar a reciclagem podemos despertar maior 
interesse e estímulo dos alunos e suas famílias em dar um destino adequado aos resíduos 
produzidos em suas casas, evitando o desperdício, bem como adequar novas formas de 
produção e consumo. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ROSELI BATISTA 
Orientador: Mario Cezar Lopes - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Estudo do espaço geográfico – os equipamentos urbanos do entorno do Colégio Estadual 
Professora Elzira Correia de Sá – Ponta Grossa – PR
Tema: Estudo do Meio
Palavras-chave: equipamentos urbanos, aprendizagem, espaço geográfico.
Resumo: Na tentativa de atender os novos desafios da educação atual, este artigo traz os 
resultados do projeto de intervenção “Estudo do Espaço Geográfico – os equipamentos urbanos 
do entorno do Colégio Estadual Professora Elzira Correia de Sá – Ponta Grossa – PR. A prática 
pedagógica teve por finalidade utilizar as saídas de campo no entorno do referido colégio, como 
uma ferramenta didática para observar, discutir e fotografar os equipamentos urbanos que se 
encontram nas proximidades. O principal objetivo da utilização da aula de campo, foi enriquecer 
as aulas de Geografia e propor aos alunos do 1º ano do Ensino Médio, uma reflexão sobre os 
equipamentos urbanos encontrados no entorno do colégio. E, para que este trabalho pudesse 
contribuir para o ensino e aprendizagem em Geografia foi pensado o tema equipamentos urbanos 
como uma reflexão sobre as condições em que se encontram os equipamentos, fazendo com que 
o aluno reconheça o seu espaço de vivência, melhorando o seu desenvolvimento humano e 
social. Para tanto foi utilizado os instrumentos como: questionários de investigação, aulas 
teóricas, aulas de campo, material fotográfico, vídeos, relatórios, entre outros. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ROSELI BATISTA 
Orientador: Mario Cezar Lopes - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estudo do espaço geográfico – os equipamentos urbanos do entorno do Colégio Estadual 
Professora Elzira Correia de Sá – Ponta Grossa – PR
Tema: Estudo do Meio
Palavras-chave: espaço geográfico, paisagem, equipamentos urbanos
Resumo: Através do presente projeto e da intervenção pedagógica elaborada a partir do estudo 
do meio, o aluno fará a correlação entre o seu espaço geográfico, os fatos ocorridos no contexto 
global, avançando para a compreensão dos conteúdos em todos os aspectos: sociais, culturais e 
econômicos. Nesta perspectiva, pretende-se despertar a curiosidade dos alunos buscando a 
interação da aprendizagem através do reconhecimento dos equipamentos urbanos que existem 
no seu espaço de vivência. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ROSEMEIRE COIADO 
Orientador: Eloiza Cristiane Torres - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Estudo do Espaço Geográfico a partir dos Fluxos Migratórios no Norte do Paraná.
Tema: Didática e Metodologia de Ensino da Geografia
Palavras-chave: Geografia, Migrações, Identidade,Organização Espacial, Mural
Resumo: As migrações para o norte do Paraná e principalmente para Londrina deram-se na 
década de 1930. Um dos motivos de atração de pessoas de outras cidades e até de outros 
estados foi a Companhia de Terras Norte do Paraná. Desta maneira, pretende-se dar condições 
para o aluno reconhecer-se como um sujeito que tem história, bem como a sua participação e 
organização no espaço. Assim, essa Unidade Didática terá por objetivo a compreensão do espaço 
geográfico a partir dos fluxos migratórios no norte do Paraná, sendo resgatado o histórico da 
imigração verificando-se qual a motivação da migração; identificando se o lugar é por si só um 
referencial identitário; e por fim, trabalhando a compreensão de conceitos que diferenciem o 
conceito de lugar e localização. Esse Projeto de Intervenção Pedagógica se desenvolverá com os 
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, o local de onde vieram muitos de seus familiares pois a 
maioria dos moradores de Londrina não nasceram nesse município. Como proposta de ação será 
estimulado o debate, a análise de textos, fotos, mapas e construção de um mural contribuindo na 
construção da identidade desses alunos.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ROSEMEIRE COIADO 
Orientador: Eloiza Cristiane Torres - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estudo do espaço geográfico a partir dos fluxos migratórios no norte do Paraná
Tema: Didática e Metodologia de Ensino da Geografia 
Palavras-chave: Geografia, Migrações, Identidade, Organização Espacial, Mural 
Resumo: As migrações para o norte do Paraná e principalmente para Londrina deram-se na 
década de 1930. Um dos motivos de atração de pessoas de outras cidades e até de outros 
estados foi a Companhia de Terras Norte do Paraná. Desta maneira, pretende-se dar condições 
para o aluno reconhecer-se como um sujeito que tem história, bem como a sua participação e 
organização no espaço. Assim, essa Unidade Didática terá por objetivo a análise do espaço 
geográfico a partir dos fluxos migratórios no norte do Paraná, sendo resgatado o histórico da 
imigração,verificando-se quais motivos levam a migração; identificando se o lugar é por si só um 
referencial identitário; e por fim, trabalhando a compreensão de conceitos que diferenciem o 
conceito de lugar e localização. Nessa Unidade Didática, o tema será trabalhado com os alunos 
do 9º ano do Ensino Fundamental, pesquisando o local de onde vieram muitos de seus familiares. 
Como proposta de ação será estimulado o debate, a análise de textos, fotos, mapas e construção 
de um mural contribuindo na construção da identidade desses alunos.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ROSILENE RODRIGUES MARTINS FRANCIOSI 
Orientador: Eloiza Cristiane Torres - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A GEOGRAFIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS: orientação espacial a 
partir da escala local por meio de maquete 
Tema: Didática e Metodologia de Ensino da Geografia 
Palavras-chave: Geografia. Educação Especial. Orientação Espacial. Maquete. 
Resumo: Os alunos especiais, particularmente aqueles com deficiência intelectual, são o público 
que muito estimula os desafios do processo de ensino-aprendizagem, por apresentarem níveis 
diferenciados de aprendizagem e necessitar de um trabalho pedagógico com recursos 
diferenciados e metodologias específicas de ensino. É possível afirmar que muitos desses alunos 
podem aprender de maneira eficaz e significativa. Desse modo, o objetivo deste artigo foi o de 
trabalhar a Geografia com alunos com necessidades especiais da Escola Vera Vianna Baptista – 
Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial de Primeiro de Maio-
PR através do Projeto PDE 2014 desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da orientação 
espacial a partir da escala local, possibilitando o seu uso no cotidiano, utilizando, dentre outros 
recursos, a maquete como atividade principal para compreensão da temática com o intuito de 
facilitar a locomoção e a mobilidade destes alunos no contexto da cidade, auxiliando-os na 
aquisição da independência pessoal, inclusão educacional e social e construção gradativa da 
consciência espacial. Para isso, foram elaboradas atividades práticas tornando a aprendizagem 
significativa e prazerosa. Conclui-se que este projeto foi muito importante, pois permitiu à 
professora conhecer o nível de organização e sequência espacial que o aluno possui, a atenção e 
memória de curto e longo prazo do aluno especial, principalmente aqueles alunos com deficiência 
intelectual mais significativa cuja linguagem verbal é pouco utilizada por eles. Este tipo de 
metodologia foi muito positiva, pois permitiu ao aluno expressar-se com mais facilidade e 
liberdade sobre o tema, trazendo real benefício ao processo de ensino-aprendizagem.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ROSILENE RODRIGUES MARTINS FRANCIOSI 
Orientador: Eloiza Cristiane Torres - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Geografia para alunos com necessidades especiais: orientação espacial a partir da 
escala local por meio de maquete
Tema: Didática e Metodologia de Ensino da Geografia 
Palavras-chave: Educação Especial, Geografia, Orientação Espacial, Maquete.
Resumo: Os alunos especiais, particularmente aqueles com deficiência intelectual, são o público 
que muito estimulam os desafios do processo de ensino-aprendizagem, por apresentarem níveis 
diferenciados de aprendizagem e necessitarem de um trabalho pedagógico com recursos 
diferenciados e metodologias específicas de ensino. No entanto, ao contrário do que muitos 
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pensam, é possível afirmar que esses alunos podem aprender de maneira eficaz e significativa. O 
respeito às suas especificidades, e intervenções e apoio coerentes para eliminar os obstáculos à 
efetivação da aprendizagem, podem facilitar a independência, a resolução de problemas e a 
valorização deles no meio em que vivem. Desse modo a intenção desta proposta é trabalhar a 
geografia com alunos com necessidades especiais por meio da orientação espacial a partir da 
escala local, possibilitando o seu uso no seu cotidiano, utilizando dentre outros recursos a 
maquete, como atividade principal para compreensão e avaliação da temática, com o objetivo de 
facilitar a locomoção e a mobilidade destes alunos no contexto da cidade, auxiliando - os na 
aquisição da independência pessoal, inclusão educacional e social e construção gradativa da 
consciência espacial. Desta forma a geografia é concebida neste contexto como elemento capaz 
de possibilitar a emancipação, autonomia e formação cidadã do aluno especial. Para isso foram 
elaboradas previamente atividades práticas que colocam o aluno em contato direto com seu 
espaço de vivência favorecendo a análise e reflexão e possível abstração de conceitos 
específicos da geografia: lugar e paisagem e alguns meios de orientação, tornando, assim, a 
aprendizagem significativa e prazerosa.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ROZELI CARDOSO 
Orientador: Julio Manoel Franca da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Utilização das Geotecnologias e Fotografias para Análise da Paisagem no Ensino de 
Geografia: Aplicações no Colégio Estadual de Faxinal dos Francos, Rebouças-PR.
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Ensino de Geografia; Geotecnologias; Fotografia; Paisagem.
Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos na implementação do Projeto: “Utilização 
das Geotecnologias e Fotografias para Análise da Paisagem no Ensino de Geografia: Aplicações 
no Colégio Estadual de Faxinal dos Francos, Rebouças - PR”, colocado em prática com os alunos 
do oitavo ano do Ensino Fundamental, entre os anos de 2013 e 2014. As temáticas abordadas 
relacionaram-se ao conceito de paisagem e o estudo das transformações vinculadas à ação 
humana e às diferentes manifestações da natureza, através do uso de fotografias e imagens de 
satélite, de modo a proporcionar ao aluno uma melhor compreensão sobre o seu espaço de 
vivência, possibilitando-lhe a percepção visual acerca do espaço retratado e despertando ao 
mesmo tempo a interpretação e o senso crítico. O presente trabalho objetivou utilizar esses 
recursos pedagógicos tendo em vista que atualmente os alunos estão cercados de novas 
tecnologias, e quando estas ferramentas são utilizadas em sala de aula podem servir como 
instrumentos para obter uma aprendizagem significativa, contribuindo ao ensino de geografia.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: ROZELI CARDOSO 
Orientador: Julio Manoel Franca da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Utilização das Geotecnologias e Fotografias para Análise da Paisagem no Ensino de 
Geografia: Aplicações no Colégio Estadual de Faxinal dos Francos, Rebouças-PR.
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia
Palavras-chave: Dinâmica da Paisagem; Fotografia; Imagens de Satélite
Resumo: Ao partir do pressuposto de que devemos fazer da Geografia uma disciplina 
interessante e que seu estudo possibilite relações com a vida do aluno, bem como que se 
perceba como participante do espaço em que estuda, almeja-se, por meio desse Caderno 
Pedagógico, contemplar o estudo das transformações vinculadas à ação humana e às diferentes 
manifestações da natureza, através do uso de fotografias e imagens de satélite, de modo a 
proporcionar ao aluno uma melhor compreensão sobre o seu espaço de vivência, possibilitando-
lhe a percepção visual acerca do espaço retratado e despertando ao mesmo tempo a 
interpretação e o senso crítico. Por meio desta implementação pretende-se conhecer e analisar 
um pouco da história do município, por meio do confronto de algumas imagens para observação 
das transformações ocorridas. Espera-se, assim, entender sobre paisagem utilizando o registro 
fotográfico, a aula de campo e as análises de imagens de satélite, enfatizando a importância que 
a Geografia assume diante da construção do conhecimento e da tarefa de possibilitar ao aluno o 
entendimento do espaço geográfico e aproximá-lo da realidade local, podendo contribuir 
significativamente para a formação de uma consciência acerca do espaço em que vive e de seu 
papel social diante do mesmo. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: SADI CIPRIANI 
Orientador: Silvana Cassia Hoeller - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Tecnologia Educacional na Ação Discente - Capacitação, Produção, Uso e Aprendizagem
Tema: Tecnologia e Linguagens no Ensino da Geografia
Palavras-chave: TICs; Mídias; Produção Didática; Objetos de aprendizagem.
Resumo: Este artigo visa apresentar os trabalhos realizados por meio do Projeto de 
Implementação Pedagógica denominado Tecnologia Educacional na Ação Discente – 
Capacitação, Produção, Uso e Aprendizagem, desenvolvido no Colégio Estadual Professor Plínio 
Alves Monteiro Tourinho - EFM, Colombo (PR). Projeto que objetiva implementar o uso dos 
recursos tecnológicos disponíveis na escola, através de capacitação e autonomia discente para 
explorar os equipamentos (TICs) para produzir objetos de aprendizagem, em favor de sua prática, 
como em auxílio da práxis do professor, sempre com foco na qualidade do ensino e melhor 
aprendizagem. Dentro de uma abordagem colaborativa, as tecnologias da educação podem 
oportunizar uma prática pedagógica na qual professor e alunos, de maneira dinâmica e atrativa, 
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interagem com o conteúdo e entre si, e tornam-se autores do processo de ensino e 
aprendizagem. Com autonomia para lidar com as TICs, os discentes poderão se aproximar ainda 
mais dos professores e, de forma cooperativa, exercer um modelo de ensino mais livre e 
descentralizado. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: SADI CIPRIANI 
Orientador: Silvana Cassia Hoeller - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Tecnologia Educacional na Ação Discente - Capacitação, Produção, Uso e Aprendizagem
Tema: Tecnologia e Linguagens no Ensino da Geografia
Palavras-chave: Autonomia discente; Tecnologia; Mídias; Produção Didática; Objetos de 
aprendizagem.
Resumo: Com a evolução das tecnologias e as possibilidades de uso na área educacional, a 
escola passa a ser o espaço em que as TICs, sejam vistas como ferramentas para a construção 
do conhecimento, num processo de planejamento didático – pedagógico dialogado entre 
professore aluno. O aluno deve ser incentivado e capacitado para utilizar as mídias e produzir 
objetos de aprendizagem, em favor de sua prática como em auxílio da práxis do professor, 
sempre como foco na qualidade do ensino e aprendizagem. Promover uma melhor utilização dos 
recursos tecnológicos disponíveis na escola através da capacitação e autonomia discente na 
busca de conhecimentos. Produzir objetos de aprendizagem a fim de obter nas mídias 
interatividade e auxílio para melhor entender e refletir sobre os conteúdos didáticos e assim tornar 
os recursos tecnológicos parte integrante da ação diária docente e discente num processo 
didático – pedagógico dialogado 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: SANDRA REGINA SETTE CICCOTTI 
Orientador: CLAUDIVAN SANCHES LOPES - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Educação Ambiental e Espaço Escolar
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Espaço, Geografia, Escolar, Questão Ambiental Conservação do patrimônio 
Público.
Resumo: O homem não se constitui individualmente, mas se modifica na relação com outros eres 
da sua espécie e em suas inúmeras elações com o meio ambiente. Na busca de satisfazer suas 
necessidades de produção da vida material, o homem interfere na natureza e a modifica, 
transformando seu espaço. No entanto, sabemos que a ação e a transformação realizada pelo 
homem no meio nem sempre se dão de forma positiva, ordenada e organizada, causando assim, 
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mal não só ao meio ambiente, bem como, a si próprio e aos que estão ao seu redor. Os 
ambientes mais próximos, como o espaço escolar, não estão livres desses males, uma vez que 
são também palco da convivência humana e ações coletivas. Nessa perspectiva, diante da falta 
de cuidado com os espaços públicos como um todo e, mais particularmente, o espaço escolar, 
faz-se necessário o desenvolvimento de projetos educativos que visem compreender o real 
significado e importância do mesmo. Assim, aspirando desenvolver nos alunos e em toda a 
comunidade escolar, um “novo olhar” no que se refere ao espaço escolar em que estão inseridos, 
nesse caso o Colégio Brasílio Itiberê, na cidade de Maringá, Pr. busca-se o desenvolvimento de 
ações educativas que propiciem a compreensão de seu valor cultural e social, almejando uma 
mudança comportamental de cada um destes junto ao referido espaço. Para tal, mediada pelo 
conhecimento geográfico, serão apresentadas ações pedagógicas relacionadas à temática 
objetivando que os alunos em particular, mas também, toda a comunidade escolar, aprendam a 
reconhecer a importância do espaço no qual tem desenvolvido seus conhecimentos, respeitando 
suas regras, cuidando desse local em todos os seus aspectos.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: SANDRA REGINA SETTE CICCOTTI 
Orientador: CLAUDIVAN SANCHES LOPES - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Educação Ambiental e Espaço Escolar
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Meio Ambiente; Espaço Escolar; Ação Transformadora.
Resumo: O homem não se constitui individualmente, mas se modifica na relação com outros 
seres da sua espécie e na interação com o meio ambiente. Na busca de satisfazer suas 
necessidades de produção da vida material, o homem interfere na natureza e a modifica, 
transformando seu espaço. No entanto, sabemos que a ação e a transformação realizada pelo 
homem no meio nem sempre se dão de forma positiva, ordenada e organizada, causando assim, 
mal não só ao meio ambiente, bem como, a si próprio e aos que estão ao seu redor. Os 
ambientes mais próximos, como o espaço escolar, não estão livres desses males, uma vez que 
são também palco da convivência humana e ações coletivas. Nessa perspectiva, diante da falta 
de cuidado com os espaços públicos como um todo e, mais particularmente, o espaço escolar, 
faz-se necessário o desenvolvimento de projetos educativos que visem compreender o real 
significado e importância do mesmo. Assim, aspirando desenvolver nos alunos e em toda a 
comunidade escolar, um “novo olhar” no que se refere ao espaço escolar em que estão inseridos, 
nesse caso o Colégio Brasílio Itiberê, busca-se o desenvolvimento de ações educativas que 
propiciem a compreensão de seu valor cultural e social, almejando uma mudança comportamental 
de cada um destes junto ao referido espaço
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: SARA PIMENTA LIMA 
Orientador: Eloiza Cristiane Torres - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A violência dentro da escola: projetos sociais ajudando a manter uma educação de 
qualidade
Tema: Geografia
Palavras-chave: : Violência; projetos; educação de qualidade através de projetos. 
Resumo: A importância da realização deste trabalho prende-se ao fato da necessidade de 
analisar se os projetos que levaram a diminuir o índice de violência escolar, tanto com colegas de 
sala ou com professores e demais colaboradores. Assim, obtendo uma resposta positiva podendo 
levar essa experiência para outras instituições que estão vivendo o mesmo problema, a violência. 
De acordo com a proposta do projeto em questão, tanto a implementação como o GTR 
contribuíram para reforçar a primícia inicial de que a violência na escola pode ser amenizada 
através dos diversos projetos que a escola pode realizar em parcerias, e mesmo projetos em sala 
de aula com o próprio conteúdo, tornando mais atrativo e fazendo do educando o agente ativo do 
processo de ensino-aprendizagem.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: SARA PIMENTA LIMA 
Orientador: Eloiza Cristiane Torres - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A VIOLÊNCIA DENTRO DA ESCOLA: PROJETOS SOCIAIS AJUDANDO A MANTER 
UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Tema: Geografia
Palavras-chave: VIOLÊNCIA,PROJETOS,EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Resumo: Existe o projeto em inúmeras áreas do sistema de ensino, mas a questão que se 
esbarra está em como conceber e tratar a articulação do projeto; como construí-lo na escola como 
uma nova forma de ensinar, fazendo uma integração com as diferentes mídias e os conteúdos do 
currículo obrigatório.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: SELENE ROCKER PADILHA 
Orientador: Roseli Alves dos Santos - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO NA AGRICULTURA FAMILIAR
Tema: Fundamentos Teóricos Metodológicos da Geografia, o Papel da Geografia no Século XXI
Palavras-chave: Agricultura Familiar. Diversificação. Renda. Sustentabilidade
Resumo: RESUMO: Atualmente percebemos que parcela cada vez maior de agricultores adquire, 
via mercado tradicional, grande parte das mercadorias de consumo diário, oriundos do campo, os 
quais foram eles próprios que produziram a matéria prima, que muitas vezes por comodidade ou 
por falta de opção preferem comprá-los transformados, nos supermercados e pagar um preço 
elevado. Considerando esse contexto e a realidade dos jovens educando da Casa Familiar Rural, 
desenvolvemos estudos através de oficinas, levando-o a fazer análise da produção, do consumo, 
dos custos e benefícios e busquem através da diversificação da produção, alterar o contexto em 
que se inserem. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: SELENE ROCKER PADILHA 
Orientador: Roseli Alves dos Santos - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Agricultura Familiar - Diversificação da Produção 
Tema: Tendências no ensino da Geografia: o papel da Geografia no século XXI
Palavras-chave: Agricultura Familiar,Sustentabilidade, Diversificação,Renda, Qualidade de Vida
Resumo: Há algum tempo, vimos dialogando com os jovens educandos, buscando resgatar 
alguns valores da agricultura camponesa, na qual os agricultores produzem grande parte do que 
consumem, sendo considerados auto sustentáveis na produção de sua alimentação. Atualmente 
percebemos que parcela cada vez maior de agricultores adquirem, via mercado tradicional, 
grande parte das mercadorias de consumo diário, oriundos do campo, os quais foram eles 
próprios que produziram a matéria prima, que muitas vezes por comodidade ou por falta de opção 
preferem comprá-los transformados, nos supermercados e pagar um preço elevado. 
Considerando esse contexto e a realidade dos jovens educandos da Casa familiar Rural, 
pretendemos com esta unidade didática, trabalhar com o jovem agricultor, levando-o a fazer 
análise da produção, do consumo, dos custos e benefícios de forma alterar o contexto em que se 
insere. Para isto organizamos este trabalho em forma de oficinas. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: SILVANA REGINA BORDIM FACHIN CARMO 
Orientador: Edmilson Cezar Paglia - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: A Geografia para estudantes cegos e com baixa visão na rede estadual de ensino regular
Tema: Fundamentos Teórico - Metodológicos da Geografia
Palavras-chave: Geografia; Estudantes cegos; Mapas táteis. 
Resumo: No presente artigo estão sintetizadas as principais atividades da intervenção realizada 
dentro da disciplina de Geografia, junto a estudantes do 6º ano do Colégio Estadual Professor 
Daniel Rocha – Ensino Fundamental e Médio, no Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE) - edição 2013/2014, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED-PR). A 
proposta foi desenvolvida na perspectiva do favorecimento à aprendizagem dos conteúdos 
geográficos para estudantes cegos e com baixa visão na rede estadual de ensino regular, com o 
objetivo de criar materiais pedagógicos diferenciados para propiciar aos estudantes incluídos 
melhores condições de acompanhar os estudos e construir conhecimentos geográficos 
específicos, com ênfase na utilização de mapas táteis, A metodologia adotada para a realização 
desse estudo compreendeu a pesquisa bibliográfica feita em fontes primárias e secundárias, 
assim como a elaboração e a aplicação de um conjunto de atividades apresentada na forma de 
uma sequência didática que tem como ponto de partida a sensibilização do tato, que é 
incrementada gradativamente e visa ajudar esses estudantes na abstração de conceitos 
geográficos mais complexos, que - sem esse recurso – lhes seria mais difícil de compreender. Os 
resultados dessa intervenção mostram que os avanços educacionais no campo da inclusão 
decorrem de estratégias pontuais, voltadas às necessidades específicas dos estudantes 
observadas pelo professor em sua prática diária, e que essas dificuldades podem ser 
equacionadas ante a crença de que a partir das diferenças pode-se construir um universo mais 
rico de aprendizagem para todos os estudantes. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: SILVANA REGINA BORDIM FACHIN CARMO 
Orientador: Edmilson Cezar Paglia - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Geografia para estudantes cegos e com baixa visão na rede estadual de ensino regular
Tema: Fundamentos Teórico - Metodológicos da Geografia
Palavras-chave: Estudantes cegos. Geografia. Mapas Táteis.
Resumo: A experiência vivenciada com estudantes de inclusão mostrou a necessidade de criar 
materiais pedagógicos diferenciados para poder dispor conhecimentos a esses educandos sem 
que a inclusão se torne uma exclusão, porque uma postura educacional inclusiva não é aquela 
que faz de conta que todos são iguais, mas a que pressupõe que a partir das diferenças pode-se 
construir um universo mais rico de aprendizagem e de produção da vida socieducacional. É a 
partir da crença de que todos portadores de deficiências, seja ela qual for, podem ser atendidas 
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para expandir sua consciência na busca do seu espaço justo e merecido na sociedade em que 
vive é que Produção Didática Pedagógica, apresentada na forma de Unidade Didática - UD 
aborda o ensino de Geografia para alunos incluídos a partir do sexto ano, direcionada para 
estudantes cegos ou com dificuldades de visão e com ênfase no trabalho com mapas táteis. A 
unidade didática tem como objetivo reunir uma sequência de atividades a serem desenvolvidas 
com alunos cegos do Ensino Fundamental e se pauta pelo trabalho de sensibilização do tato, 
aumentando gradativamente de maneira a possibilitar ao aluno trabalhar com mapas táteis em 
sala de aula e, dessa maneira assimilar conceitos de Geografia que sem esse recurso lhes seria 
muito difícil compreender.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: SIMONE DO CARMO PEIXOTO 
Orientador: Helio Silveira - Dep. Geografia - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: O Ensino de Geografia no Espaço de Vivência e o Uso das Tecnologias no 6º ano do 
Colégio Estadual Serafim França, Astorga PR
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Geografia
Palavras-chave: Paraná; Astorga; Ensino; Geografia.
Resumo: Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver estudos junto aos alunos do 6º ano 
do Colégio Estadual Serafim França, Astorga Pr, para o entendimento de Geografia, partindo dos 
conhecimentos prévios, do espaço de vivência e através do uso das tecnologias interagir com o 
saber, e atuar como cidadão. O método trabalhado visou tornar os conteúdos mais atraentes, com 
o uso de câmeras fotográficas, celulares, tablets e ainda o uso de computadores, internet e 
Google Earth.Pode-se concluir que os conteúdos e métodos diversificados levou os alunos a 
esperarem ansiosos pelas aulas de Geografia. Isso desenvolveu nos alunos estímulo e motivação 
para a aprendizagem. Dessa forma se possibilitou aos alunos construírem seus conhecimentos e 
formar visão crítica e postura participativa, em seu espaço de vivência, bem como em esferas 
local, regional e mundial.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: SIMONE DO CARMO PEIXOTO 
Orientador: Helio Silveira - Dep. Geografia - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Ensino de Geografia no Espaço de Vivência e as Tecnologias no 6º ano do Colégio 
Estadual Serafim França, Astorga - PR.
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Geografia
Palavras-chave: Lugar, espaço, paisagem, sociedade
Resumo: Este trabalho será realizado com os alunos do 6º ano, utilizando o Espaço de Vivência 
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e o uso das tecnologias, visando desenvolver as noções e conceitos geográficos. E para melhor 
entender seu espaço, seu mundo. Estimulando-os na busca pelo conhecimento, aproveitando 
seus saberes do cotidiano para a assimilação do saber sistematizado. E com as atividades 
propostas interagir com o saber, compreender e atuar como cidadão no mundo ao qual está 
inserido. Formando a consciência geográfica tão relevante nos dias atuais do mundo globalizado

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: SIRLEI FOGACA 
Orientador: LEANDRO NERI BORTOLUZZI - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: As Transformações do Espaço Geográfico a partir da construção do Parque Ecológico 
Paulo Gorski, Município de Cascavel-PR Projeto
Tema: Espaço Geográfico
Palavras-chave: Espaço Geográfico, Parque Ecológico ,Meio Ambiente, Sociedade.
Resumo: : Este trabalho é resultado da aplicação de um projeto de ensino e pesquisa no Colégio 
Estadual Mario Quintana, localizado no município de Cascavel – Paraná, no ano de 2014, e teve 
relevância pedagógica no sentido em que os estudantes se reconheceram como sujeitos atuantes 
e integrados no meio em que vivem, em especial, tomando como recorte as proximidades ao 
Parque Ecológico Paulo Gorski. Nesta perspectiva, buscou-se também a compreensão do espaço 
geográfico e das inter-relações que nele acontecem, possibilitando contextualizar o passado e os 
reflexos no presente, assim também unindo a teoria dos conteúdos e conceitos abordados com a 
prática em atividade de reconhecimento em campo e reflexões sobre a real vivência dos 
educandos. Desta forma, ao aproximar conceito geográfico à realidade dos estudantes, 
possibilitou-se a estes meios e ferramentas para melhor compreender as questões 
socioambientais estabelecidas perante a ação do homem sobre a natureza nas mais variadas 
espacialidades, e principalmente, observando a realidade local dos envolvidos. Palavras - chave: 
Espaço Geográfico; Parque Ecológico; Meio Ambiente; Sociedade 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: SIRLEI FOGACA 
Orientador: LEANDRO NERI BORTOLUZZI - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: As Transformações do Espaço Geográfico a partir da construção do Parque Ecológico 
Paulo Gorski, Município de Cascavel-PR
Tema: Espaço geográfico
Palavras-chave: Transformações do espaço; espaço geográfico; homem
Resumo: A proposta da unidade didática é habilitar e sensibilizar o estudante a reconhecer as 
possíveis consequências para o meio ambiente, ocasionadas pelas transformações do espaço 
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geográfico do Parque Ecológico Paulo Gorski, onde está localizado o lago do município de 
Cascavel-Pr, utilizando-se de imagens de livros, revistas, fotografias, computador, televisor e pen-
drive. Ao aproximar conceito geográfico a realidade dos estudantes, possibilita a estes, 
ferramentas adequadas para entender questões e treinar as habilidades de análise, 
argumentação, e trabalhos colaborativos. Desta forma, permite ao estudante identificar que o 
espaço geográfico é o meio do trabalho e técnicas que o homem muda e adapta e que este se 
impõe por meio das condições que oferece para o homem produzir, circular e desempenhar seu 
papel na sociedade. Com isso pretende-se que os estudantes percebam-se como sujeitos 
atuantes e integrado no meio em que vivem e compreendam as inter-relações que nele acontece 
para que possa agir e participar criticamente e conscientemente na sociedade em que está 
inserido. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: SUELI DE FATIMA CANATO SANTINELO 
Orientador: YOLANDA SHIZUE AOKI - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: AÇÕES PEDAGÓGICAS VOLTADAS À CONSCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE 
ESCOLAR QUANTO AO DESTINO DOS RESÍDUOS DOMÉSTICOS.
Tema: didática e metodologia de ensino
Palavras-chave: Reciclar; Reutilizar; Conscientização; Princípio dos 6R’s.
Resumo: A Educação Ambiental é um processo educacional que trata das questões ambientais, 
alémdos problemas socioeconômicos, políticos, culturais e históricos. Sua aplicação tem a 
intenção de auxiliar na formação dos alunos para o exercício consciente da cidadania. A escola é 
um dos locais indicados para promover a conscientização ambiental por meio da ligação das 
questões ambientais com as socioculturais. A partir desse enfoque, o presente projeto objetivou 
conscientizar os educandos do 1º Ano do Ensino Médio quanto ao destino dos resíduos 
domésticos e da degradação ambiental em decorrência do lixo produzido. A aplicação do princípio 
dos 6R’s: respeite, recuse, reduza, reutilize, recicle e repense busca a massificação das 
mudanças comportamentais necessárias para a preservação ambiental. Para a execução do 
projeto adotou-se a metodologia da pesquisa descritiva, sendo dividido em sete momentos 
contextualizados, facilitando assim, manter a atenção dos alunos e ajudando-os a assimilar o 
conteúdo. Essas etapas foram compostas por atividades diversas, desde análise de textos e 
filmes, pesquisa na comunidade, confecção de cartazes, palestras até visitas técnicas ao Aterro 
Sanitário, à Cooperativa de Catadores – COOPERVAÍ e GOES – Grupo Gotas de Esperança. A 
avaliação dos alunos e do projeto analisa os resultados das atividades, incluindo criatividade e 
interação durante as palestras e visitas técnicas.Essa análise evidenciou que os estudantes 
sabem das consequências do consumismo e também da importância da prática da reciclagem, 
reutilizando o que pode ser reaproveitado,apontando inúmeros aspectos positivos e da relevância 
da prática do princípio dos 6R’s e que ações como essas, contribuem para uma educação voltada 
para a cidadania.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: SUELI DE FATIMA CANATO SANTINELO 
Orientador: YOLANDA SHIZUE AOKI - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: AÇÕES PEDAGÓGICAS VOLTADAS À CONCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE 
ESCOLAR QUANTO AO DESTINO DOS RESÍDUOS DOMÉSTICOS
Tema: Linha de Estudo: Didática e Metodologia de Ensino da Geografia
Palavras-chave: Reciclar, reutilizar, plástico e meio-ambiente
Resumo: A intensa produção industrial ocasionada pelo crescente consumismo nos leva a um 
momento histórico único e marcante para a humanidade. A busca por comodidade, rapidez e 
agilidade nos processos cotidianos levam as sociedades mundiais ao consumo compulsivo, 
desordenado e inadequado, que muitas vezes valoriza o descartável, ocasionando assim a 
produção excessiva de lixo, que promove alterações significativas no espaço geográfico. Essas 
alterações que modificam profundamente o meio exigem do ser humano, mais do que nunca, 
ações e medidas preventivas e protetoras para o mesmo. O Brasil segue a tendência mundial em 
relação ao consumo, sendo que grande parte do lixo ainda é transportada para os lixões e aterros 
sanitários, mesmo havendo legislação específica que regulamenta os processos adequados para 
a destinação dos resíduos que podem ser recicláveis. Um dos grandes desafios se refere ao 
descarte e destino dos resíduos domésticos e industriais. Pensando nesse problema são 
levantadas algumas questões de ordem regulatória sobre o correto modo de descarte, coleta e 
destino do lixo, questões estas que são cruciais para determinar de forma concisa a qualidade de 
vida no futuro. No município de Paranavaí, o momento de trabalhar as questões referentes a 
destinação do lixo é oportuna, devido à recente implantação da coleta seletiva. Para isso é 
preciso que se enfatize no processo de ensino/aprendizagem os 6 R´s (respeite, recuse, reduza, 
reutilize, recicle, e REPENSE). 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: SUSANA LUCILA CLAUS 
Orientador: ALCIMARA APARECIDA FOETSCH - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias 
e Letras de União d

Etapa: Artigo

Título: COLCHA DE RETALHOS: (DES)CONSTRUINDO OS ESPAÇOS GEOGRÁFICOS DO 
CAMPO E DA CIDADE E PROBLEMATIZANDO A ABORDAGEM PEDAGÓGICA NO ENSINO 
FUNDAMENTAL
Tema: Didática e Metodologia do Ensino da Geografia
Palavras-chave: Geografia. Campo. Cidade. Bituruna/PR. Ensino Fundamental.
Resumo: Os alunos do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Santa Bárbara (Bituruna/PR) 
são provenientes tanto do espaço agrário (campo) quanto da cidade. Devido a este fato, 
percebeu-se a necessidade de uma reflexão acerca das diferenças e semelhanças sobre as 
percepções geográficas de mundo desses educandos, pois muitas vezes percebe-se que os 
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alunos pensam esses espaços realmente como uma colcha de retalhos, com vários pedaços 
diferentes separados. Segundo as Diretrizes Curriculares Estaduais do Estado do Paraná 
(Geografia, 2008), nos conteúdos básicos são contemplados os conceitos de campo/rural e 
cidade/urbano, esperando que o aluno perceba e compreenda esses espaços de uma maneira 
integradora e interdependente, entretanto, na prática, nem sempre isso acontece. Sendo assim, 
buscou-se compreender as relações de interdependência entre o espaço rural e o espaço urbano 
no município de Bituruna/PR. Neste sentido, o presente artigo está dividido em quatro partes, a 
primeira apresenta a construção do referencial teórico com vistas a entender se os espaços 
campo/cidade são vistos como dissociados ou interligados. Em seguida, discute-se a elaboração 
da Unidade Didática e as estratégias de ação; em seguida, tem-se o relato da aplicação da 
Unidade Didática em sala de aula; e, por fim, apresentam-se os resultados obtidos através da 
Implementação Pedagógica que foi aplicada no 7º ano do Ensino Fundamental, no Colégio 
Estadual Santa Bárbara, no município de Bituruna/PR. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: SUSANA LUCILA CLAUS 
Orientador: ALCIMARA APARECIDA FOETSCH - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias 
e Letras de União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: COLCHA DE RETALHOS: (DES)CONSTRUINDO OS ESPAÇOS GEOGRÁFICOS DO 
CAMPO E DA CIDADE E PROBLEMATIZANDO A ABORDAGEM PEDAGÓGICA NO ENSINO 
FUNDAMENTAL
Tema: Didática e Metodologia do Ensino da Geografia
Palavras-chave: Campo; cidade; Bituruna PR,interdependência, estratégias.
Resumo: Considerando o Ensino Fundamental do Colégio Estadual Santa Bárbara (Bituruna/PR) 
percebeu-se que os alunos que formam as turmas são provenientes tanto do campo quanto da 
cidade. Assim sendo, é necessária uma reflexão sobre as diferenças e semelhanças acerca das 
percepções geográficas de mundo desses educandos. Visualizando as DCE’s-Geografia, nota-se 
que os conteúdos básicos contemplam os conceitos de campo/rural e cidade/urbano, esperando 
que o aluno perceba e compreenda esses espaços de uma maneira integradora e 
interdependente. Acredita-se que as percepções dos alunos ainda possuam a visão paradigmática 
da divisão espacial do campo e da cidade, tendo ainda uma compreensão a partir do ultrapassado 
(campo) e do moderno (cidade), ou seja, é visto ainda, como uma colcha de retalhos. Nesta 
perspectiva, enquanto objetivo geral pretende-se compreender as relações de interdependência 
entre o espaço rural e o espaço urbano no município de Bituruna/PR sugerindo metodologias para 
trabalhar essa temática no Ensino Fundamental. Tais estratégias consistem em representações 
através de desenhos, vídeos ilustrativos, desenhos animados, aulas de campo, produção textual, 
análise de imagens e músicas, literatura infantil. Essa implementação pedagógica será trabalhada 
no 7º ano do Ensino Fundamental, no Colégio Estadual Santa Bárbara, no município de Bituruna-
PR. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: SUSYANE MICHELATO
Orientador: Carla Holanda da Silva - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: REPENSANDO AS DIFERENTES METODOLOGIAS NO PROCESSO ENSINO 
APRENDIZAGEM
Tema: Geografia
Palavras-chave: Educação. Recursos didáticos. Motivação.
Resumo: Com tanta tecnologia e recursos midiáticos disponíveis, prender a atenção dos alunos 
não é nada fácil, principalmente os adolescentes. Essa disponibilidade, muitas vezes compete 
deslealmente com aulas ministradas de forma expositivas e monótonas. Assim, é indispensável 
que o professor esteja sempre munido de recursos e estratégias para incrementar as aulas e 
torná-las mais atraentes para os alunos e para ele mesmo. Em pesquisa diagnostica notou-se 
uma queixa generalizada dos professores sobre a falta de interesse dos alunos. A proposta deste 
trabalho foi apresentar instrumentos pedagógicos como: Tempestade de ideias ou brainstorming, 
a Maiêutica, Fotolinguagem e uso de imagem. Tais instrumentos possibilitam aulas mais 
atraentes, pois diante da diversidade de informações disponíveis, em tempo real, a leitura, o 
quadro de giz e as aulas expositivas se tornaram recursos ultrapassados e sem nenhum atrativo 
para os alunos. O presente trabalho foi desenvolvido para cumprir ao que determina o Programa 
de Desenvolvimento Educacional – PDE, implementado no Colégio Estadual Joaquim Maria 
Machado de Assis, com o título: “Repensando os diferentes encaminhamentos metodológicos no 
processo ensino aprendizagem da Geografia”. O tema sugeriu a valorização de recursos 
didáticos, como suporte de uso racional diversificado, dentro de uma perspectiva interdisciplinar e 
contextualizado com o cotidiano do aluno. Diante do interesse e participação dos professores, 
posso afirmar que a implementação do projeto cumpriu o objetivo e proporcionou momento de 
reflexão e subsídios para a formação pedagógica dos participantes bem como para enriquecer o 
currículo da pesquisadora.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: SUSYANE MICHELATO
Orientador: Carla Holanda da Silva - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Repensando as Diferentes Metodologias no Processo Ensino Aprendizagem da Geografia
Tema: Diferentes Metodologias no Ensino da Geografia
Palavras-chave: Geografia, Metodologia, Ensino, aprendizagem
Resumo: O presente estudo apresenta-se como Unidade Didática com o objetivo de ser 
desenvolvida com os professores regentes do Colégio Estadual Joaquim Maria Machado de Assis 
de Santa Mariana-PR. O título “Repensando os diferentes encaminhamentos metodológicos no 
processo ensino aprendizagem da Geografia na Escola” sugere a valorização de recursos 
didáticos, como múltiplas linguagens e leitura no espaço geográfico, onde o repasse de 
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informações aos alunos não fique apenas restrita ao quadro de giz, a leitura e a escrita. Esses 
recursos didáticos são suportes que podem ser usados pelo professor para dinamizar as aulas e 
as tornarem menos monótonas, com o uso racional de estratégias diversificadas, dentro de uma 
perspectiva interdisciplinar e contextualizada com o cotidiano do aluno.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: TANIA CRISTINA RONCADA 
Orientador: Sueli de Castro Gomes - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: O processo de movimento pendular: Paiçandu/Maringá-PR na sala de aula.
Tema: Didática e metodologia
Palavras-chave: Movimento Pendular; Paiçandu-PR; Ensino de Geografia; Região Metropolitana.
Resumo: Este artigo resulta da implementação do material didático produzido no terceiro período 
da formação continuada do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, realizado com os 
alunos do 1º ano do Ensino Médio. O objetivo foi proporcionar fundamentos teóricos e práticos 
para subsidiar a compreensão do processo de deslocamento pendular entre Paiçandu/Maringá, 
PR. Trabalhou-se a temática “Os movimentos pendulares”, através de atividades diversificadas e 
entrevistas, dando ênfase à compreensão do movimento pendular e na identificação dos fatores 
que contribuíram com a construção e organização espacial das cidades Paiçandu e Maringá. Para 
tanto, foi necessário recorrer ao processo histórico da organização espacial desses municípios.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: TANIA CRISTINA RONCADA 
Orientador: Sueli de Castro Gomes - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O PROCESSO DE MOVIMENTO PENDULAR: PAIÇANDU/MARINGÁ-PR
Tema: Didática e metodologia
Palavras-chave: Movimento pendular; Região metropolitana, Paiçandu (PR), Ensino de 
Geografia
Resumo: Para a compreensão do processo do movimento pendular entre Paiçandu e Maringá, 
PR, recorremos ao processo histórico da organização espacial desses municípios. A história da 
mobilidade da população dessas cidades está associada ao processo de modernização da 
agricultura na década de 1970, à substituição da agricultura cafeeira pela rotação da cultura soja-
trigo e pelo desenvolvimento do setor agroindustrial. Como consequência, ocorreu o êxodo-rural, 
gerando a ocupação da cidade de Maringá, supervalorizando seu solo urbano, e como alternativa 
uma grande parcela da população rural dirigiu-se para as cidades de seu entorno, como foi o caso 
de Paiçandu, já que os preços dos terrenos e de aluguéis eram mais acessíveis. Ressaltamos a 
importância de se compreender o processo que leva as pessoas a realizarem o movimento 
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pendular, e identificar os fatores que contribuem com a construção e organização espacial das 
cidades de Paiçandu/Maringá. Diante desse contexto e da realidade escolar onde será 
desenvolvida esta implementação, há necessidade de oferecer aos alunos conteúdos, atividades 
diversificadas, entrevistas para que eles possam compreender a temática, assumindo uma 
postura crítica, saindo assim do senso comum para o conhecimento científico.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: TANIA MARA DE ARAUJO 
Orientador: Nair Gloria Massoquim - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Artigo

Título: AS FESTAS POPULARES NA DINÂMICA DA PAISAGEM DE ICARAIMA E A APLICAÇÃO 
NO ENSINO DA GEOGRAFIA
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia
Palavras-chave: Alunos. Manifestações culturais. Ensino.
Resumo: As festas populares representam momentos de significativa importância sócio-cultural, 
de lazer e confraternização. Neste sentido, a pesquisa tem como recorte espacial o município de 
Icaraíma, localizado na região Noroeste do Paraná e como objeto de estudo as festas populares. 
No contexto destacam a Festa do Peão de Boiadeiro e Pesca ao Pacu, eventos atrativos da 
cidade circundada por atividades agropecuárias e pesqueiras. O objetivo foi compreender a 
importância das festas como acontecimento social que se projeta nas manifestações culturais 
tradicionais locais e na dinâmica da paisagem, avaliando como os alunos do 1º ano do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Antônio Franco Ferreira da Costa- Ensino Fundamental e Médio 
perceberam esse evento, como parte da paisagem cultural. As festas culturais no espaço 
geográfico vêm delineando a paisagem cultural, por isso vimos o compromisso em desenvolver 
uma pesquisa que as abordassem, contribuindo com o estudo das diferentes dinâmicas na 
paisagem cultural e no entendimento dos valores dessas, para a educação formal. A Festa do 
Peão já faz parte da paisagem regional, desde 1977. A Pesca ao Pacu ocorre a duas décadas, 
valoriza a beleza da paisagem natural no entorno e do rio Paraná bem como a paisagem cultural 
na atividade dos pescadores proporcionando cultura e lazer. Utilizamos como método a geografia 
cultural e como procedimentos leituras, entrevistas, questionários, fotografias e imagens e junto 
com os alunos reverteram em material didático. Considera-se que a partir das próprias 
manifestações culturais será possível compreender e conhecer os elementos culturais contidos 
nelas e socializar nas escolas.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: TANIA MARA DE ARAUJO 
Orientador: Nair Gloria Massoquim - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: AS FESTAS POPULARES NA DINÂMICA DA PAISAGEM DE ICARAIMA
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia
Palavras-chave: Festas; Paisagem; Alunos. 
Resumo: Nesta unidade didática indicamos alguns passos do trabalho que nos propomos a 
desenvolver com o objetivo de conhecer melhor as festas populares de Icaraíma (do Peão de 
Boiadeiro e a Pesca ao Pacu), integrando os alunos neste contexto, procuramos mostrar as 
mudanças que as mesmas proporcionam para paisagem cultural local. Tanto no sentido da 
comunidade geral, quanto a que compõe os peões de boiadeiro e os pescadores. O trabalho esta 
sendo desenvolvido a partir de bases teóricas respaldada em diversos autores que discutem 
paisagem e paisagem cultural, dentre eles, Bertrand (2007), Correa (1998, 2003), Mello (2005), 
Santos (1988) e nos DCEs de Geografia do Estado do Paraná. Nos estudos empíricos e de 
campo observamos as tradições dos lugares, os valores culturais, relatados por meio de 
entrevistas, depoimentos, fotografias de tiragem e vídeos. Neste sentido faremos discussões em 
sala de aula para sensibilizar os alunos sobre a necessidade de resgatar os valores e os 
sentimentos que precisam ser cultivados e preservados. Observamos que essas manifestações 
estão impregnadas nas mudanças da paisagem local que deve ser observada e valorizada. A 
proposta desse material nasceu de uma postura pedagógica que principiasse a busca do 
conhecimento; a criatividade, o reconhecimento dos valores e a expressividade dos alunos por 
meio de textos críticos e de reflexão, proporcionando um trabalho produtivo e de qualidade.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: VALDINEIA DE OLIVEIRA SILVA 
Orientador: ILTON JARDIM DE CARVALHO JUNIOR - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A GEOGRAFIA ESCOLAR E A QUESTÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ – PR
Tema: Didática e Metodologia do Ensino.
Palavras-chave: educação ambiental; geografia; sustentabilidade; Itambé
Resumo: Este artigo tem por finalidade apresentar os resultados da implementação didática do 
projeto pedagógico que desenvolvemos na escola estadual \"Prof. Giampero Monacci\", no 
município de Itambé –PR, tendo como público alvo alunos do sexto ano do ensino fundamental II. 
O grande tema é a Geografia socioambiental, e especificamente tratamos da realidade 
socioambiental do referido município, enfocando os problemas específicos da região estudada, 
construindo uma educação ambiental voltada para um futuro sustentável, com a proposição de 
soluções e mudanças de hábitos e valores.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: VALDINEIA DE OLIVEIRA SILVA 
Orientador: ILTON JARDIM DE CARVALHO JUNIOR - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: geografia escolar: a questão ambiental no município de Itambé
Tema: didática e metodologia da Geografia
Palavras-chave: questão ambiental itambé educação
Resumo: A sociedade e a ciência ainda engatinham na compreensão da complexidade na 
questão ambiental; a cada dia novos problemas surgem pela novas tecnologias, e o mundo, cada 
vez mais preocupado em busca de tecnologias e praticidades, se esquece da questão ambiental e 
dos seus respectivos problemas; e é a humanidade quem paga por este grave problema, sofrendo 
violentos espasmos, fruto do desconhecimento da sociedade em como tratar da natureza. O meio 
exige conhecimentos aprofundados e muita conscientização ambiental para que as gerações 
vindouras passem a viver em maior harmonia com a natureza e que desfrute de uma boa 
qualidade de vida. \"Aprender é muito mais que compreender, é conceitua lizar: É querer 
compartilhar, dar sentido, interpretar, expressar e viver (GADOTT, 2006, p.46). Esta atividade tem 
por objetivo propiciar o entendimento de como a sociedade danifica a natureza por meio de 
atitudes inadequadas. Este material didático tem a finalidade de uma (re)educação dos alunos, 
transformando seus hábitos e buscando a conscientização ambiental, além de levá-los à reflexão 
sobre as mudanças necessárias para uma maior qualidade de vida. - Esta pesquisa será aplicada 
e desenvolvida com alunos da 6ª ano da Escola Estadual \"Prof. Giampero Monacci\" - Ensino 
Fundamental, no município de Itambé, Paraná. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: VALERIA APARECIDA ROLAM
Orientador: Ricardo Aparecido Campos - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: A transformação da paisagem no espaço em que vivo.
Tema: Tecnologias e linguagens no Ensino de Geografia
Palavras-chave: Transformação, paisagem, lugar, conhecimento, realidade. aula, com a 
finalidade de criar possibilidades para professores e alunos/alunas, isto é, para os sujeitos do 
processo pedagógico, de ampliação para alcançarem novos horizontes, e produzir novos conhe
Resumo: Este artigo apresenta resultados de pesquisas bibliográficas e intervenção pedagógica 
no desenvolvimento do Projeto intitulado: “A transformação da paisagem no espaço em que vivo”, 
trabalhado no contexto do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, ofertado pela 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná, e implementado no Colégio Estadual Rubens 
Lucas Filgueiras – Ensino Fundamental e Médio, município de Uraí, Distrito de Cruzeiro do Norte. 
Sua finalidade é dar subsídio para que alunos e alunas compreendam o conhecimento geográfico 
mediante a análise da realidade vivida, tendo a oportunidade de um olhar diferenciado, reflexivo 
sobre as transformações ocorridas na paisagem, levando-os a perceber que essas estão 
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associadas a fatores econômicos, sociais, políticos, culturais e ambientais, e que também eles, 
alunas e alunos, são sujeito desse processo, originado por necessidades básicas, de acordo com 
seus interesses. A Proposta de Produção Didático-pedagógica foi direcionada aos alunos e alunas 
do Ensino Médio, dando oportunidade para que os mesmos possam adquirir ou ampliar o 
conhecimento a respeito da evolução histórica, social e geográfica do município. Estudando a 
paisagem local, a partir das atividades propostas, eles poderão atuar de forma ativa e 
investigativa, tendo a possibilidade de correlacionar conceitos por meio de estudos mais 
aprofundados e interativos, que os conduzem a uma nova perspectiva de observar e detectar as 
mudanças ocorridas na realidade social, em vários aspectos, considerando o contexto social ao 
longo do tempo.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: VALERIA APARECIDA ROLAM
Orientador: Ricardo Aparecido Campos - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A transformação da paisagem no espaço em que vivo
Tema: Tecnologias e linguagens no Ensino de Geografia
Palavras-chave: geografia; paisagem; espaço geográfico; lugar
Resumo: A Geografia como ciência está presente em nosso cotidiano, engloba todas as 
atividades que realizamos diariamente, portanto, fazemos parte dela. Cabe a escola refletir sobre 
o conhecimento geográfico em diversas escalas de forma impírica oferecendo um conhecimento 
científico mais elaborado. Sendo assim, este documento propõe atender os alunos e alunas do 
Ensino Médio, do Colégio Estadual Rubens Lucas Filgueiras – Ensino Fundamental e Médio, 
levando os a identificarem a transformação da paisagem nas primeiras décadas de colonização e 
no início do século atual, principalmente na área urbana. É fundamental que os alunos e alunas 
sejam direcionados à distinguir os tipos de paisagem, pois, é a primeira apreensão que se pode 
ter do espaço vivido, identificando e investigando as modificações ao longo do tempo e refletindo 
para a melhor sobre a transformação da paisagem cultural do município em que vivem, atribuindo-
lhes subsídios necessários para que compreendam que também fazem parte destas 
transformações. Desta forma irão perceber que o espaço geográfico em que fazem parte é 
construído e alterado constantemente pelos seres humanos, através de seu trabalho para própria 
sobrevivência. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA 
Orientador: Marta Luzia de Souza - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A cidadania pela sustentabilidade
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Tema: Didática e Metodologia de Ensino
Palavras-chave: Cidadania; Sustentabilidade; Reciclagem
Resumo: A finalidade deste trabalho é apresentar a produção didática elaborada para servir de 
referencial na implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica.Denominado Unidade 
Didática,tem por objetivo subsidiar a pesquisa para a cidadania sobre a abordagem da Educação 
Ambiental de um modo específico de ver,estudar e de compreender a sustentabilidade 
socioambiental com olhar geográfico.A gestão socioambiental é uma questão de urgência social e 
a Escola na sua função social deve possibilitar o conhecimento científico para a formação de 
sujeitos capazes Interferir na realidade da dimensão do espaço geográfico local,num contexto 
social,cultural e econômico de maneira consciente ,crítica e transformadora. 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: WAGNER CIPRIANO DO NASCIMENTO 
Orientador: Ericson Hideki Hayakawa - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: INTERFERÊNCIAS TERRITORIAIS E SOCIOAMBIENTAIS NA CONSTRUÇÃO DA 
HIDRELÉTRICA DE ITAIPU PARA OS MUNICÍPIOS DE FOZ DO IGUAÇU (BRASIL) E CIUDAD 
DEL ESTE (PARAGUAI)
Tema: ANÁLISE TERRITORIAL E SOCIOAMBIENTAL
Palavras-chave: Foz do Iguaçu. Ciudad del Este. Hidrelétrica de Itaipu. Socioambientais.
Resumo: A construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu entre as décadas de 1970 e 1980 
desencadeou uma série de mudanças no contexto socioambiental em diferentes escalas (local e 
regional). No contexto escolar, nota-se que os alunos das gerações mais recentes desconhecem 
o histórico e os desdobramentos socioambientais positivos e negativos decorrentes da construção 
da hidrelétrica. De outro lado, o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) oportuniza aos 
professores da rede pública de ensino se aprimorar profissionalmente, além de desenvolver 
práticas pedagógicas que permitem aos estudantes vivenciar novos conhecimentos (teóricos e 
práticos). Nesta perspectiva, este trabalho descreve o desenvolvimento de atividades e conteúdos 
aplicados aos discentes do Colégio Estadual Cataratas do Iguaçu na disciplina de geografia 
abordando alguns dos impactos positivos e negativos decorrentes da construção da Usina 
Hidrelétrica de Itaipu. O objetivo do projeto PDE foi o de apresentar aos alunos conteúdos 
referentes à construção da Itaipu, em conjunto com saberes relacionados a educação ambiental, 
demografia, dentre outros. O procedimento metodológico consistiu do desenvolvimento de 
atividades práticas (saídas de campo na região) e exposições teóricas sobre o conteúdo. O 
projeto despertou o interesse dos alunos, fato observado pela participação assídua nas atividades 
desenvolvidas, e permitiu a obtenção de novos conhecimentos sobre o seu local cotidiano, a 
cidade de Foz de Iguaçu. O trabalho além de despertar o senso crítico nos alunos, também 
promoveu a discussão sobre a história dos municípios da tríplice fronteira, as dinâmicas 
espaciais, bem como as interferências socioambientais, econômicas e territoriais promovidas pela 
construção da Itaipu.
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: WAGNER CIPRIANO DO NASCIMENTO 
Orientador: Ericson Hideki Hayakawa - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O CRESCIMENTO URBANO PROMOVIDO PELA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU: UMA 
ANÁLISE DAS AÇÕES E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS NOS MUNICÍPIOS DE FOZ DO 
IGUAÇU (BRASIL) E CIUDAD DEL ESTE (PARAGUAI)
Tema: Tecnologias e linguagen no ensino da Geografia
Palavras-chave: Foz do Iguaçu; Ciudad del Este; Hidrelétrica de Itaipu; Interferências 
Socioambientais.
Resumo: Essa unidade didática visa sugerir conteúdos e atividades voltadas para analise e 
reflexão de assuntos socioambientais e regionais desencadeadas pela construção da hidrelétrica 
de Itaipu, considerando a análise ambiental e a análise regional em Geografia, apresentando 
algumas ações e projetos desenvolvidos pela Itaipu que são no intuito de mitigar as ações 
impactantes, isto é, resultantes da ação antrópica no meio ambiente que são decorrentes tanto 
pela formação do lago de Itaipu, quanto pelo crescimento demográfico acelerado das cidades 
envolvidas. Os assuntos reportam-se ao lado brasileiro (município de Foz do Iguaçu) que 
corresponde à margem esquerda e o lado paraguaio (município de Ciudad del Este) que 
corresponde à margem direita do lago de Itaipu. Visa também, apresentar uma breve análise de 
algumas dinâmicas transfronteiriças desencadeadas pela Itaipu.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: WILSON JOSE DE ARAUJO 
Orientador: Luis Lopes Diniz Filho - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: O livro didático no processo de ensino/aprendizagem da geografia no sexto ano do ensino 
fundamental
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da geografia
Palavras-chave: livro didático; alfabetização em geográfica; Ilustrações;
Resumo: A escola deve ter por objetivo a formação de um cidadão capaz de ponderar sobre o 
mundo em que vive. Para tanto, o sujeito que aprende precisa adquirir saberes provenientes dos 
diversos campos do conhecimento. Tendo o livro didático como principal referencial teórico de 
sala de aula, a sua escolha e uso devem ser pautados na proposta pedagógica da escola e da 
educação como um todo. Os livros didáticos têm aspectos em comum, mas apresentam 
diferenças significativas. São várias coletâneas para a apreciação dos professores, o que dificulta 
uma comparação entre as coleções que chegam às escolas, sobretudo porque ainda há uma 
deficiência na organização do processo de escolha do material pedagógico dentro e fora do 
espaço escolar. O livro didático de geografia, juntamente com outros materiais pedagógicos, deve 
proporcionar ao aluno o entendimento da importância da ciência, bem como o domínio de certos 
conceitos para sua alfabetização em geografia. Uma característica importante dos livros didáticos 
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é a grande quantidade de ilustrações, que podem ou não favorecer noções sobre o espaço 
geográfico.

Disciplina / Área: GEOGRAFIA

Professor PDE: WILSON JOSE DE ARAUJO 
Orientador: Luis Lopes Diniz Filho - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O LOCAL E O GLOBAL NO PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DA GEOGRAFIA 
NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da geografia
Palavras-chave: Alfabetização geográfica; ilustrações; livro didático; espaço local; espaço global
Resumo: A geografia pode colaborar na formação do cidadão crítico e valorizar o que o aluno 
(re)conhece sobre o espaço geográfico torna-se o início para a discussão da importância da 
disciplina de geografia na escola. As informações sobre o espaço mundial chegam até 
professores e alunos pelo livro didático, repleto de ilustrações, que devem ser analisadas de 
maneira criteriosa. O presente material traz propostas visando atrelar os saberes sobre o espaço 
local e o espaço mundial, a partir das experiências do aluno e da sua percepção sobre o espaço 
vivido e da análise das ilustrações e dos dados presentes nos livros didáticos. Também propõem-
se aqui a realização de atividades visando a alfabetização geográfica, com a abordagem dos 
conceitos de lugar, paisagem e região.

Os autores das produções são responsáveis pelo conteúdo, pela origem do material e pela escrita do texto, sendo a Comissão 
Organizadora isenta de qualquer responsabilidade em caso de plágio ou descumprimento de normas éticas, legais, científicas e 
gramaticais dos trabalhos apresentados.
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