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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ADEMIR GIOTTI 
Orientador: Roberto Filizola - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O USO DO CELULAR DOS PRÓPRIOS ALUNOS NAS AULAS DE CAMPO: 
redescobrindo a História e a Geografia local da Ilha do Mel 
Tema: TECNOLOGIAS E SUAS LINGUAGENS NO ENSINO DA GEOGRAFIA 
Palavras-chave: Aparelho celular, Aulas de campo, Paisagem da História e Geografia local, Ilha 
do Mel, Projeto PDE 
Resumo: Este artigo constitui-se em um relato de experiência pedagógica resultante da 
implantação do projeto de intervenção desenvolvido ao longo do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE). Como sabemos, cresce o número de alunos que colocam em suas mochilas 
escolares o celular. Diante desse contexto: como usar o aparelho celular dos alunos com 
propósito pedagógico, capaz de tornar as aulas de História e Geografia mais dinâmicas, atrativas, 
interativas e criativas? Pensando nas respostas, traçamos o objetivo de utilizar o áudio e a 
câmera dos celulares dos próprios alunos, em aulas de campo, para verificar a importância da 
tecnologia móvel, seja tirando fotos da paisagem, seja realizando entrevistas com áudio e vídeo 
junto aos moradores locais, e assim redescobrir a História e Geografia locais da Ilha do Mel. Em 
outras palavras, identificando a formação de processos naturais, históricos, geográficos, 
socioeconômicos, socioambientais e socioculturais, além de investigar festas religiosas, esportes 
praticados e comidas típicas, tudo por meio de recursos audiovisuais produzidos pelos alunos. 
Como resultado das 32 aulas de aplicação do projeto, os alunos ficaram mais interessados e 
esclarecidos com o uso pedagógico do celular. Verificou-se que a aula de campo além de 
valorizar os aspectos cognitivos dos alunos, despertou emoções e sensações, ampliando seu 
horizonte geográfico. Observou-se também que os alunos puderam realizar uma análise 
interdisciplinar, permitindo o desenvolvimento de várias inteligências, sendo visível a espacial, 
bem como sua capacidade criativa e investigadora. Assim, ficou constatado que a aula de campo 
tem um valor pedagógico riquíssimo até mesmo para incrementar a relação aluno-aluno e 
professor-aluno. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ADEMIR GIOTTI 
Orientador: Roberto Filizola - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: LEITURA DAS PAISAGENS DA HISTÓRIA E GEOGRAFIA LOCAL DA ILHA DO MEL 
ATRAVÉS DO USO DO CELULAR DOS PRÓPRIOS ALUNOS DE UMA ESCOLA DO CAMPO 
Tema: TECNOLOGIAS E SUAS LINGUAGENS NO ENSINO DA GEOGRAFIA 
Palavras-chave: Aparelho celular, Aulas de Campo, Ensino de História e Geografia, Ilha do Mel, 
Leitura das paisagens 
Resumo: Esta produção didática tem como objetivo analisar as paisagens da História e Geografia 
local da Ilha do Mel, por meio das fotografias, vídeos e outros materiais produzidos com os 
celulares dos próprios alunos, nas aulas de campo, para mostrar a importância da tecnologia 
móvel, como uma ferramenta no processo de ensino e aprendizagem de História e Geografia do 
Ensino Fundamental. Será aplicada em uma escola do campo que trabalha por Áreas de 
Conhecimento, na turma do 9º ano, que têm seis aulas por semana, onde é trabalhado o 
conteúdo de História e Geografia de forma interdisciplinar, na Área de Conhecimento das 
Ciências Humanas. Serão realizadas aulas de campo no entorno da escola em Nova Brasília, no 
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Trapiche, no Farol e na Fortaleza, para que cada aluno possa fazer fotografias e vídeos com a 
câmera do seu próprio celular. Depois, em sala de aula com a análise do material coletado, será 
trabalhada a leitura das paisagens, para que os alunos identifiquem, analisem criticamente e 
avaliem as paisagens da Ilha do Mel. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: AKÁCIA SCOMPARIN 
Orientador: Adriana Castreghini de Freitas Pereira - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Tecnologias que educam: o celular na construção de saberes geográficos 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Geografia. 
Palavras-chave: Ensino de geografia, celular, GPS, geotecnologias, cartografia, 
Resumo: O presente artigo trata do uso das geotecnologias tendo o celular como recurso para 
localizar-se com o GPS e mapear o entorno do CESN com o Google Earth, no Laboratório de 
Informática, após trabalho de campo e atividades que buscam promover a reflexão acerca do 
lugar e uso de técnicas cartográficas. O estabelecimento de uma sequencia didática permitirá aos 
discentes do 9º ano do Ensino Fundamental ampliar suas noções de espaço geográfico, partindo 
do lugar, através das experiências com o espaço vivido. Para a efetivação da pesquisa a 
metodologia utiliza os recursos tecnológicos para apresentação de vídeos, captura e 
apresentação de imagens, pesquisas na internet, aplicativos no celular para localizar coordenadas 
de pontos no colégio e várias estratégias que fomentem a leitura, interpretação e argumentação 
dos alunos acerca das categorias geográficas como o lugar e a paisagem. Para estabelecer 
relações coerentes entre tecnologias e a aprendizagem das categorias geográficas é importante 
que haja uma sequencia didática que possibilite ao aluno construir conhecimentos, com 
participação ativa na vivência espacial para a elaboração de conceitos. Para tanto várias 
estratégias foram usadas como uso de vídeos, música (videoclipe), pesquisas na internet, 
representações espaciais (croqui e planta) com técnicas cartográficas, uso da bússola, do GPS e 
exploração de imagens e mapeamento com Google Earth. De acordo com os estudos realizados 
e a análise dos resultados é possível constatar o intenso interesse dos alunos nas diferentes 
atividades executadas, permitindo uma construção significativa do conceito de lugar associado ao 
uso das geotecnologias. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: AKÁCIA SCOMPARIN 
Orientador: Adriana Castreghini de Freitas Pereira - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Uso do celular na sala de aula: uma maneira diferente para aprender Geografia 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Geografia 
Palavras-chave: Aprendizagem de geografia, celular, GPS, metodologia, tecnologias, 
Resumo: É sabido que na sociedade atual a informação circula de forma muita rápida e 
constantemente se transforma, logo é preciso buscar novos meios de tornar nossas aulas mais 
prazerosas e condizentes com a realidade vivida por esses sujeitos. Este é o nosso desafio como 
educadores. Portanto, este material propõe o estudo do uso das tecnologias voltadas para a 
aprendizagem do espaço geográfico no ensino de Geografia, enfocando o uso do celular como 
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ferramenta principal para aprender a orientar-se com o Global Positioning System ou Sistema de 
Posicionamento Global (GPS), bem como ler e interpretar imagens (mapas, paisagens, etc.) e 
pesquisar temas pertinentes aos assuntos trabalhados com os alunos em sala. Tem como 
objetivo principal aplicar metodologias para o uso do celular em sala de aula atrelado aos 
conteúdos de Geografia voltados para o 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 
Souza Naves. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ALEXANDRA DETONI FREIRE 
Orientador: ELAINE DE CÁCIA DE LIMA FRICK - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Um Olhar Literário e Musical do Nordeste Brasileiro 
Tema: Tecnologias e suas Linguagens no Ensino da Geografia 
Palavras-chave: Nordeste, Cultura, Geografia, Ensino, Aprendizagem 
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos através da 
implementação do Projeto de Intervenção desenvolvido pelo Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE, aplicado na turma do 7º ano do Ensino Fundamental no Colégio Estadual 
Colônia Murici situado no Bairro Colônia Murici pertencente ao município de São José dos 
Pinhais/PR. Também fez parte da implementação as atividades desenvolvidas por meio do Grupo 
de Trabalho em Rede - GTR, com professores de diferentes municípios de todo o Estado do 
Paraná. Utilizou-se como tema do Projeto Um olhar literário e musical do Nordeste brasileiro, com 
o intuito de utilizar por meio da disciplina de Geografia as paisagens naturais e culturais para dar 
sua contribuição à formação sobre a cultura nordestina. A busca por novas metodologias e 
diferentes linguagens serviu para apresentar, conhecer, e aprender a respeitar uma cultura 
diferente (nesse caso a cultura nordestina para os sulistas) tornando-se um encaminhamento 
metodológico interessante para o professor utilizar como instrumento de ensino-aprendizagem em 
sua aula. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ALEXANDRA DETONI FREIRE 
Orientador: ELAINE DE CÁCIA DE LIMA FRICK - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Um Olhar Literário e Musical do Nordeste Brasileiro 
Tema: Tecnologias e suas Linguagens no Ensino da Geografia 
Palavras-chave: Nordeste, Literatura, Música 
Resumo: A presente Unidade Didática procurar-se-á por meio da música e da literatura despertar 
nos alunos o interesse para o processo ensino-aprendizagem da região Nordeste do Brasil, 
demonstrando a contribuição e a importância dessa cultura para a formação da sociedade 
brasileira. Sabe-se que a literatura e a música nordestina são ricas ao narrar as paisagens 
naturais e culturais dessa região. Utilizar essas metodologias para atrair os estudantes do 7º ano 
do ensino fundamental para alcançar o conhecimento dessa região é a finalidade principal dessa 
Unidade Didática. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ALEXANDRE APARECIDO CORREIA DE OLIVIERA 
Orientador: Marquiana de Freitas Vilas Boas Gomes - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A TERRITORIALIDADE JUVENIL NO BAIRRO INDUSTRIAL, GUARAPUAVA-PR: UMA 
EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA NO ENSINO DE GEOGRAFIA 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Palavras-chave: Bairro, território, jovens, protagonismo juvenil, 
Resumo: Esse artigo refere-se à pesquisa realizada no âmbito do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), cujo objetivo foi compreender como os jovens se apropriam da cidade, mais 
especificamente do bairro do qual fazem parte... 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ALEXANDRE APARECIDO CORREIA DE OLIVIERA 
Orientador: Marquiana de Freitas Vilas Boas Gomes - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A TERRITORIALIDADE JUVENIL NO BAIRRO INDUSTRIAL, GUARAPUAVA-PR: UMA 
EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA NO ENSINO DE GEOGRAFIA 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Território, territorialidade, juventude e geografia da cidade, 
Resumo: Nesta proposta de pesquisa busca-se compreender como os jovens se apropriam da 
cidade, mais especificamente do bairro do qual fazem parte e, verificar como o ensino de 
geografia pode contribuir para entender as relações espaciais estabelecidas na cidade. O bairro 
possui uma dinâmica, isto é, a relação entre as pessoas e sua produção do território e 
territorialidade permitindo a vida na cidade, ampliando redes e ações culturais. Os territórios nos 
bairros podem se colocar com organização, produção de limites, apropriação do espaço da cidade 
e/ou da relação entre centro e periferia. Os jovens em seus processos de sociabilidade 
apresentam estratégias de afirmação e resistência que fomentam identidades inventivas e 
desejadas, e são fortalecidas através dos intercâmbios de experiências, com capacidade de se 
ligar a outros bairros. Neste contexto, esse projeto de pesquisa objetiva identificar as 
territorialidades produzidas pelos jovens no bairro Xarquinho, Guarapuava-PR, com vistas a 
contribuir para ensino da geografia da cidade. Como metodologia realizar-se-á a cartografia social 
(VANDRESEN, 2014) e o estudo de caso, conforme propõe LÜDKE e ANDRÉ (1986). A pesquisa 
será realizada com jovens do Colégio Estadual Professora Dulce Maschio EFM, os quais serão 
convidados a participar das ações. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ALINE ARANA 
Orientador: HELENA MIDORI KASHIWAGI - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso de Arte no ensino de Geografia: Uma proposta de Ensino Inovador 
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Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Paisagem, Percepção, Arte, Espaço Geográfico, Aprendizagem 
Resumo: O uso de imagens é muito significativo no ensino da Geografia. A forma como são 
percebidas as paisagens, as cidades e a sociedade nos ajudam a compreender as ações que as 
transformaram ao longo do tempo. A Geografia tem se utilizado cada vez mais de diversos 
recursos em seus estudos. Usamos a tecnologia como o Google Maps, mas também utilizamos 
outros como as artes, o cinema, a música, e a literatura nas pesquisas sobre o espaço geográfico. 
Esta proposta de estudo busca contribuir para a ampliação do debate sobre o uso de novos 
recursos didáticos no ensino de Geografia e como a utilização desses meios inovadores nos 
permitem realizar relações interdisciplinares, como Geografia e Arte. Esta proposta de estudo 
busca contribuir para a ampliação do debate sobre o uso de novos recursos didáticos no ensino 
de Geografia e como a utilização desses meios inovadores nos permitem realizar relações 
interdisciplinares, como Geografia e Arte. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ALINE ARANA 
Orientador: HELENA MIDORI KASHIWAGI - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso de Arte no ensino de Geografia: Uma proposta de Ensino Médio Inovador 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Paisagem, Percepção, Arte, Espaço Geográfico, Aprendizagem 
Resumo: O uso de imagens é muito significativo no ensino da Geografia. A forma como são 
percebidas as paisagens, as cidades e a sociedade nos ajudam a compreender as ações que as 
transformaram ao longo do tempo. A Geografia tem se utilizado cada vez mais de diversos 
recursos em seus estudos. Usamos a tecnologia como o Google Maps, mas também utilizamos 
outros como as artes, o cinema, a música, e a literatura nas pesquisas sobre o espaço geográfico. 
Esta proposta de estudo busca contribuir para a ampliação do debate sobre o uso de novos 
recursos didáticos no ensino de Geografia e como a utilização desses meios inovadores nos 
permitem realizar relações interdisciplinares, como Geografia e Arte. Esta proposta de estudo 
busca contribuir para a ampliação do debate sobre o uso de novos recursos didáticos no ensino 
de Geografia e como a utilização desses meios inovadores nos permitem realizar relações 
interdisciplinares, como Geografia e Arte. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ALMERI FÁTIMA GOMES HAZT 
Orientador: ALCIMARA APARECIDA FOETSCH - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências 
e Letras de União da Vitória 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: LEITURIZAÇÃO CARTOGRÁFICA: A IMPORTÂNCIA DOS MAPAS NA COMPREENSÃO 
DO ESPAÇO GEOGRÁFICO 
Tema: Linguagem Cartográfica no Ensino de Geografia 
Palavras-chave: Cartografia, Geografia Escolar, Mapas, 
Resumo: Os alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual Santa Bárbara, Bituruna/PR, são 
provenientes do centro da cidade, dos bairros e do interior do município. Neste contexto e devido 
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à heterogeneidade das turmas e em especial da turma pesquisada, percebeu-se a necessidade 
de trabalhar a Cartografia, em especial, a importância dos mapas. Segundo as Diretrizes 
Curriculares Estaduais do Estado do Paraná (Geografia, 2008) a Cartografia serve, acima de 
tudo, para leitura e interpretação do espaço geográfico e, neste sentido, buscou-se compreender 
a importância desta no cotidiano dos educandos. Assim sendo, o presente artigo está dividido em 
cinco partes: a primeira consiste na construção do referencial teórico elaborado com base nos 
principais referenciais da temática. Em seguida, apresenta-se a forma como se deu a construção 
da Unidade Didática por meio das estratégias de ação propostas; na sequência, discorre-se sobre 
a aplicação da Unidade Didática na 1ª Série C do Ensino Médio; na quarta parte, elencam-se as 
contribuições do Grupo de Trabalho em Rede - GTR, que foi o momento da troca de experiências 
com os participantes, os quais puderam usufruir das atividades propostas e relatar quais foram os 
pontos positivos e negativos encontrados na aplicação das atividades. E, por fim, apresentam-se 
os resultados da pesquisa e sua aplicação no Colégio Estadual Santa Bárbara, evidenciando a 
importância das atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - 
PDE na formação continuada dos professores da Educação Básica. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ALMERI FÁTIMA GOMES HAZT 
Orientador: ALCIMARA APARECIDA FOETSCH - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências 
e Letras de União da Vitória 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Leiturização Cartográfica: A importância dos mapas na compreensão do espaço 
geográfico 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Cartografia, Ensino, Leiturização, Mapas 
Resumo: Considerando os educandos do Colégio Estadual Santa Bárbara Ensino Fundamental, 
Médio, Normal e Profissional, no município de Bituruna/PR, percebe-se grande diferença na 
composição dos alunos de uma mesma classe, são provenientes do centro da cidade, bairros e 
até do interior da cidade. Dentro dessa disparidade nota-se uma dificuldade desses em 
compreender os mapas e seus elementos, não sendo capazes de perceber a riqueza das 
informações e dados contidos nestes instrumentos. Essa dificuldade em parte dá-se pela forma 
como a Cartografia é trabalhada, em virtude de que alguns profissionais não se sentem 
preparados para trabalhar esse conteúdo de forma a propiciar um aprendizado significativo. Neste 
sentido, pretende-se discutir as principais dificuldades apresentadas pelos educandos nos 
conteúdos cartográficos, em especial, na leiturização do espaço geográfico através dos mapas. 
Para tanto, inicialmente construiu-se um referencial teórico acerca da cartografia, analisou-se a 
importância desta Ciência no cotidiano e clarificou-se a linguagem contida nos mapas e seus 
elementos, para, então, neste momento, apresentar uma unidade didática em forma de atividades 
que visam contribuir no processo de ensino/aprendizagem da Cartografia na escola. A 
metodologia a ser aplicada é muito diversificada, e parte de vídeos, charges, questionários analise 
de textos, utilização de revistas, trabalhos com atlas e globo terrestre, música, gincanas, paródias, 
tudo objetivando desenvolver uma leiturização cartográfica mais eficiente. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: AMAURI ROCHA DO NASCIMENTO 
Orientador: RICARDO CARVALHO LEME - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A ocupação e produção do espaço urbano do Bairro Pinheirinho no Município de 
Francisco Beltrão/PR: adversidades e reflexos atuais 
Tema: Fundamentos Teóricos-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Produção do Espaço Urbano, Metodologias, Conceitos Geográficos 
Resumo: O presente artigo analisa os resultados da intervenção Pedagógica desenvolvida no 
Colégio Estadual Tancredo Neves do município de Francisco Beltrão, PR, sobre a temática 
Produção do Espaço Urbano, a partir dos conceitos geográficos que servem como ferramenta 
para a construção da realidade científica, no caso, do estudo da ocupação espacial do Bairro 
Pinheirinho, localizado na Região Norte da cidade de Francisco Beltrão/PR. Durante a intervenção 
Pedagógica foi desenvolvida na disciplina de geografia, com os alunos do 7º ano A do Ensino 
Fundamental (anos finais), metodologias diferenciadas das tradicionais aplicadas cotidianamente. 
A prática teve como objetivo observar a aprendizagem e o interesse dos alunos em compreender 
os conceitos geográficos de espaço urbano, lugar, paisagem, região e território, envolvendo o 
processo de ocupação histórica do espaço geográfico, a partir do lugar vivido por eles. Para 
alcançar os resultados de pesquisa foram utilizadas metodologias diversificadas, como aula de 
campo, entrevistas com pioneiros, palestras com moradores, produção de vídeos, depoimentos 
espontâneos dos alunos, apresentações orais e construção de mapas e slides, utilizados durante 
o desenvolvimento da intervenção. Como resultado de todo o desenvolvimento do trabalho, houve 
a percepção de pontos positivos no entendimento dos alunos sobre os conceitos geográficos e o 
uso de metodologias diferenciadas, além do uso diferentes instrumentos de avaliação. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: AMAURI ROCHA DO NASCIMENTO 
Orientador: RICARDO CARVALHO LEME - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A ocupação e produção do espaço urbano do Bairro Pinheirinho no Município de 
Francisco Beltrão/PR: adversidades e reflexos atuais 
Tema: Fundamentos Teóricos-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Produção do Espaço Urbano, Bairro Pinheirinho, Colégio Estadual Tancredo 
Neves, 
Resumo: A presente unidade didática/pedagógica propõe dar subsídio para a discussão da 
temática Produção do Espaço Urbano, a partir dos conceitos geográficos que servem como 
ferramentas para a construção da realidade científica, no caso, dos estudos da ocupação espacial 
do Bairro Pinheirinho, localizado na região norte da cidade de Francisco Beltrão/PR. A base de 
estudos do projeto de intervenção parte do pressuposto. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ANA RITA MILLEO DO PRADO 
Orientador: AÉCIO RODRIGUES DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
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Título: A leitura interdisciplinar das transformações produzidas no espaço geográfico da área 
central do município de Cornélio Procópio por meio da fotografia 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia. 
Palavras-chave: Espaço geográfico, Paisagem, Fotografia, Interdisciplinaridade, 
Resumo: As circunstâncias e condições de ensino apresentadas pelo avanço das novas 
tecnologias e das interações por elas estabelecidas na era da globalização impõem ao professor 
a busca por instrumentos eficazes de condução do ensino e aprendizagem, que sejam atraentes 
ao interesse do aluno e que, ao mesmo tempo, possibilitem a aproximação do conhecimento 
cientifico do real vivido. Com este objetivo e considerando a importância de se evitar o ensino 
puramente teórico, o presente artigo aborda o uso da imagem fotográfica como instrumento de 
interação facilitador da leitura, interpretação e caracterização do espaço geográfico a partir da 
categoria de análise espacial paisagem. Para tanto, optou-se por um recorte do espaço urbano 
central do município de Cornélio Procópio, espaço contemporâneo produzido e apropriado pela 
sociedade nele inserida, a fim de desvendar as mudanças nele ocorridas e discuti-las sob o ponto 
de vista da interdisciplinaridade docente. Tendo como público alvo docentes do Ensino Médio do 
Colégio Estadual Castro Alves - Ensino Fundamental, Médio e Profissional de Cornélio 
Procópio/PR., a implementação versou sobre práticas pedagógicas voltadas a problematizar 
formas de alfabetizar o olhar dos alunos a partir da construção e desconstrução visual da 
realidade cotidiana. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ANA RITA MILLEO DO PRADO 
Orientador: AÉCIO RODRIGUES DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A leitura interdisciplinar das transformações produzidas no espaço geográfico da área 
central do município de Cornélio Procópio por meio da fotografia 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia. 
Palavras-chave: Geografia, espaço, paisagem, fotografia, interdisciplinaridade, 
Resumo: As estratégias propostas nesta etapa do Programa compõem a Produção Didático-
pedagógica da professora PDE para a disciplina de Geografia e serão implementadas no Colégio 
Estadual  Castro Alves  - Ensino Fundamental, Médio e Profissional - Cornélio Procópio/PR. 
Tendo os professores de Geografia e História do ensino médio noturno como público alvo, estas 
estratégias consistem na produção de material didático e em ações de intervenção que buscam 
resultar na melhoria das práticas pedagógicas do cotidiano escolar. Cada um dos oito percursos 
aqui previstos é fruto da investigação e reflexão intencionais baseadas em referenciais teórico-
práticos que possibilitarão transformar a realidade pesquisada. O estudo do espaço geográfico a 
partir do diálogo interdisciplinar entre Geografia e História tem como procedimento metodológico o 
uso da fotografia. A abordagem adotada caracteriza-se pela análise da dinâmica da paisagem e 
da interação do homem com o meio urbano, de forma que favoreça a apropriação das relações 
expressas nesse espaço ao longo do tempo. Imagens da paisagem transformada do espaço 
urbano central do município de Cornélio Procópio são apresentadas com o fim de promover a 
reflexão, análise e interpretação dos fatores (históricos, econômicos, sociais, naturais, etc.) 
responsáveis pelo dinamismo desse espaço recortado. Nesse sentido, esta elaboração contempla 
a construção de estratégias e ações que possibilitem a ação participativa e cooperativa entre o 
professor e seus pares, contribuindo para o aprimoramento da prática pedagógica, bem como 
para a superação do problema levantado e consequente contribuição para a dinâmica de ensino. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ANDREA KLETTENBERG 
Orientador: Adilar Antônio Cigolini - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: (Re)Conhecendo o entorno do Colégio Estadual Professor Daniel Rocha 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Geografia 
Palavras-chave: Ensino de Geografia, recursos tecnológicos, Google Earth, aula de campo, 
transformações espaciais, 
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados obtidos com a aplicação do projeto de 
intervenção pedagógica (Re)Conhecendo o entorno do Colégio Estadual Professor Daniel Rocha. 
O objetivo principal era proporcionar aos estudantes conhecerem a realidade onde o Colégio está 
inserido, e analisar as transformações espaciais que ocorreram no entorno, fazendo uso do 
programa Google Earth, e da aula de campo. As atividades desenvolvidas, de observação e 
análise do espaço local, despertaram o interesse dos estudantes do 9° ano D, do período 
vespertino, levando-os a realizar conexões com outros espaços, tornando assim, a aprendizagem 
mais significativa. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ANDREA KLETTENBERG 
Orientador: Adilar Antônio Cigolini - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: (Re)Conhecendo o entorno do Colégio Estadual Professor Daniel Rocha em Pinhais 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Geografia 
Palavras-chave: Ensino de Geografia, Recursos Tecnológicos, Aula de Campo 
Resumo: Esta produção didático-pedagógica foi elaborada com o objetivo de propor aos 
estudantes do nono ano conhecerem o entorno do Colégio e observarem as transformações 
ocorridas nesse espaço. Para tanto optou-se em fazer uso dos recursos tecnológicos e da aula de 
campo que são ferramentas que podem despertar o interesse dos estudantes levando assim a 
uma aprendizagem mais significativa. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ANDRÉIA MARIA AIRES BARBOZA 
Orientador: MÁRCIO JOSÉ ORNAT - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A UTILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO FÍLMICA NO ENSINO DE GEOGRAFIA: A GUERRA 
FRIA 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Produção Fílmica, Guerra Fria, Visão Crítica, Interdisciplinaridade, 
Resumo: Este texto se propõe a tratar das experiências vivenciadas através da inserção 
pedagógica do PDE 2016/2017 na disciplina de Geografia, através do tema  Mídia 
Cinematográfica e a Guerra Fria. Nele há uma série de sugestões interdisciplinares do conteúdo 
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Guerra Fria nas produções visitadas. No curso Produção Fílmica e a Aprendizagem, ofertado às 
docentes da rede estadual de ensino e a comunidade externa. Nesta atividade, foram usados 
filmes relacionados à Revolução Russa, Guerra Fria, Crise econômica e Oriente Médio. Também, 
foram utilizados clipes musicais dos elementos discutidos. De forma geral, verifica-se a 
importância de momentos de formação continuada, ampliando desta forma a prática docente do 
Ensino de Geografia e de áreas afins. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ANDRÉIA MARIA AIRES BARBOZA 
Orientador: MÁRCIO JOSÉ ORNAT - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A UTILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO FÍLMICA NO ENSINO DE GEOGRAFIA: A GUERRA 
FRIA 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Guerra Fria, Bipolaridade, Filmes, Músicas 
Resumo: trabalho de inserção pedagógica do PDE, disciplina de Geografia, tem como tema 
trabalhar a partir de mídia cinematográfica trabalhando com a produção fílmica no Ensino de 
Geografia, tendo por objetivo a análise do conteúdo de Geografia, relacionado a Guerra Fria. O 
filme escolhido para tal unidade didática é 13 dias que abalaram o mundo e o documentário A 
Guerra Fria - o que aconteceu nesse período. O primeiro filme narra o descobrimento por parte 
dos EUA da instalação de mísseis soviéticos no território cubano, voltados para suas principais 
cidades da costa leste. O documentário, narra fatos iniciais da Guerra Fria, encerrando com o fato 
narrado no filme que é baseado em fatos reais. Uma unidade será baseada em músicas e clipes 
relacionados ao tema. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ANIELY THAÍS DE LIRIO MARCOLIN 
Orientador: Terezinha Côrrea Lindino - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A INCLUSÃO DE DISCENTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ENSINO DE 
GEOGRAFIA: ESTUDO DE CASO NO COLÉGIO ESTADUAL JOÃO FERREIRA NEVES, NO 
MUNÍCIPIO DE CATANDUVAS 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Geografia, deficiência intelectual, inclusão escolar, 
Resumo: Este projeto de intervenção teve como objetivo, buscar metodologias alternativas que 
pudessem promover avanços no conhecimento dos discentes com dificuldade de aprendizagem, 
bem como auxiliar o trabalho docente e minimizar as dificuldades encontradas no dia a dia da sala 
de aula. Para o desenvolvimento do projeto de intervenção, buscaram-se na literatura, diferentes 
autores que tratassem da dificuldade de aprendizagem e pudessem contribuir para a construção 
de metodologias alternativas. Após o projeto ter sido concluído, deu-se início a construção da 
unidade didática, a qual apresenta atividades diversificadas, que podem ser usadas tanto em 
salas de aula regulares, como nas que apresentam discentes com deficiência intelectual. Durante 
a implementação, foram tratados de assuntos como o sistema econômico capitalista e socialista, 
cujo objetivo é promover no discente o maior entendimento sobre a situação econômica do 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_geo_uepg_andreiamariaairesbarboza.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_geo_uepg_andreiamariaairesbarboza.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_geo_unioeste_anielythaisdeliriomarcolin.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_geo_unioeste_anielythaisdeliriomarcolin.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_geo_unioeste_anielythaisdeliriomarcolin.pdf


mundo. Para isso, foram realizadas oficinas, atividades e metodologias diferenciadas, trabalhos 
em grupo que promovessem a interação entre os discentes. Assim, percebe-se que as 
adaptações curriculares precisam fazer parte do dia a dia docente e que a interação entre as 
diferenças é muito enriquecedora, proporcionando avanços no conhecimento dos discentes. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ANIELY THAÍS DE LIRIO MARCOLIN 
Orientador: Terezinha Côrrea Lindino - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A INCLUSÃO DE DISCENTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ENSINO DE 
GEOGRAFIA: ESTUDO DE CASO NO COLÉGIO ESTADUAL JOÃO FERREIRA NEVES, NO 
MUNÍCIPIO DE CATANDUVAS 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Pessoas com necessidades especiais, Metodologias alternativas, Projeto de 
intervenção, 
Resumo: A inclusão de discentes com diferentes necessidades especiais é uma realidade nas 
escolas regulares. Hoje é importante verificarmos como as escolas, os docentes e toda a equipe 
pedagógica vêm recebendo esses discentes. Assim, pretende-se com este estudo compreender 
os tipos de dificuldade de aprendizagem existentes na literatura, de modo a verificar o porquê do 
processo de ensino-aprendizagem não ocorre em Geografia, além de identificar os tipos de 
dificuldade de aprendizagem existentes na literatura, selecionar conteúdos a serem trabalhados 
no Ensino Médio e definir metodologias direcionadas para os discentes com dificuldade de 
aprendizagem, a partir do processo de ensinagem sugerido por Anastasiou e Lima (2003). Desta 
forma, procura-se responder quais são as estratégias de ensino que contribuem para o processo 
de ensino dos conceitos estruturantes da Geografia aos discentes do Ensino Médio, que 
apresentam deficiência intelectual. Esta intervenção pedagógica ocorrerá na 3ª série do ensino 
médio do Colégio Estadual Dr. João Ferreira Neves, em Catanduvas/PR. Para tanto, optou-se 
pela pesquisa qualitativa, de cunho exploratório, com uso da técnica de levantamento bibliográfico 
sobre ensino de Geografia, deficiência intelectual e inclusão escolar. Optou-se também pela 
elaboração de um projeto de intervenção sobre metodologias alternativas para o ensino da 
Geografia, a fim de que aja uma aprendizagem significativa dos discentes com a deficiência 
estudada. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ANILDA SALETE DA SILVA 
Orientador: GELIANE TOFFOLO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A CARTOGRAFIA NO ENSINO DA GEOGRAFIA: leitura e interpretação de mapas 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Linguagem Cartográfica, Aprendizagem, Localização, Orientação, 
Resumo: A Geografia está relacionada com a necessidade de conhecer o espaço geográfico e 
nos auxilia a localizar qualquer ponto na superfície da Terra, facilitando nossa orientação e 
localização. Pela Cartografia elaboramos e interpretamos mapas e cartas que são resultados 
visíveis da representação do espaço. Devido aos estudantes chegarem ao Ensino Médio 
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apresentando uma defasagem em relação ao conhecimento e domínio da linguagem cartográfica 
propomos esta pesquisa que visa possibilitar a leitura e interpretação de mapas com estudos 
cartográficos. O público-alvo são estudantes de 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Irmã 
Maria Margarida localizado no município de Salto do Lontra, no Estado do Paraná. Realizamos 
uma pesquisa qualitativa por meio da realização de um questionário para diagnosticar suas 
dificuldades em relação à Cartografia. A partir deste diagnóstico elaboramos e desenvolvemos 
atividades que visam suprir essas defasagens em forma de uma Unidade Didática destinada 
também aos professores de Geografia da Educação Básica, a fim de contribuir com atividades 
que subsidiem seu trabalho e contribuam com a aprendizagem dos estudantes. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ANILDA SALETE DA SILVA 
Orientador: GELIANE TOFFOLO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Cartografia no ensino da Geografia: importância da leitura e interpretação de mapas 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Mapa, Interpretação, Orientação, Localização, 
Resumo: A Geografia está relacionada com a necessidade de conhecer o espaço geográfico e 
nos auxilia a localizar qualquer ponto na superfície da Terra, facilitando nossa orientação e 
localização. Pela cartografia elaboramos e interpretamos mapas e as cartas são resultados 
visíveis da representação do espaço geográfico. Devido aos educandos chegarem ao Ensino 
Médio apresentando uma grande defasagem em relação ao entendimento e domínio da 
linguagem cartográfica este estudo visa possibilitar a leitura e interpretação de mapas com 
estudos cartográficos. Cada vez mais a linguagem cartográfica reafirma sua importância no 
ensino de Geografia porque contribui para o desenvolvimento de capacidades relativas à 
representação do espaço e oferece a compreensão necessária para a elaboração de 
conhecimentos fundamentais de leiturização geográfica. O público-alvo deste trabalho são alunos 
de 1º ano do Colégio Estadual Irmã Maria Margarida - Ensino Médio localizado no município de 
Salto do Lontra, NRE de Dois Vizinhos no Estado do Paraná. Será feita uma pesquisa qualitativa 
por meio de embasamento teórico e realização de um questionário para diagnóstico sobre suas 
dificuldades em relação à cartografia. A partir desta constatação e do conhecimento que já 
possuem, desenvolveremos atividades que visem suprir essas necessidades e que estimulem a 
leitura e interpretação de mapas para entender a realidade espacial local e global. Como 
resultado da pesquisa será elaborada uma Unidade Didática a fim de contribuir com atividades 
que subsidiem o trabalho de outros docentes de Geografia. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ANTÔNIO CÉZAR DELLA TONIA 
Orientador: Carla Holanda da Silva - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Paleontologia na Educação Patrimonial: Exposição Permanente de Fósseis 
Tema: Avaliação do processo ensino aprendizagem na disciplina de Geografia 
Palavras-chave: Paleontologia, Grafia, Educação, Fósseis, Patrimônio 
Resumo: O objetivo deste estudo foi disponibilizar materiais didáticos às disciplinas da Ciência da 
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Terra, recorrendo à Paleontologia, na qual por meio dos fósseis, há uma aproximação da 
reconstrução do passado da Terra. Logo, apresentar uma breve exposição da implementação do 
Projeto de intervenção não formal realizada no Colégio Estadual Rui Barbosa, no munícipio de 
Jacarezinho-PR, possibilitado pelo Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, 
compreendendo e integrando diversos aspectos relacionados às metodologias de ensino 
utilizadas, e a contribuição da Paleontologia como instrumento precursor de dinâmicas pouco 
convencionais. Para tanto, vale destacar que, a Bacia Geológica do Paraná recobre o segundo e 
terceiro planalto do território paranaense e, trata-se da maior porção da bacia sedimentar do 
estado. Neste sentido, o município de Jacarezinho/PR, local da intervenção, localiza-se entre o 
segundo e terceiro planalto, mais precisamente na borda do Arco de Ponta Grossa, uma área 
associada a grandes afloramentos de fósseis da Era Paleozóica. Assim, buscou-se relacionar 
esse debate com o campo escolar via a realização uma exposição permanente de fósseis no 
Colégio Rui Barbosa, em Jacarezinho e outras ações, dentre essas Palestras, Exposições e 
Atividades escolares envolvendo os alunos e a equipe multidisciplinar. A fim de proporcionar 
novos caminhos no ambiente escolar e a priorização da cidadania. Tais intervenções se 
mostraram satisfatórias, e, trouxeram uma nova perspectiva pedagógica, através de fósseis 
encontrados na região, cuja existência era desconhecida pela maioria dos alunos e da equipe 
multidisciplinares, submetidos às atividades dispostas no programa didático-pedagógico. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ANTÔNIO CÉZAR DELLA TONIA 
Orientador: Carla Holanda da Silva - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Exposição permanente de Paleontologia: uma abordagem não formal no Colégio Rui 
Barbosa de Jacarezinho - PR 
Tema: Avaliação do processo ensino aprendizagem na disciplina de Geografia 
Palavras-chave: Paleontologia, Fósseis, guias, Exposição não formal 
Resumo: Este trabalho tem como tema a Paleontologia, uma ciência que estuda a forma como se 
apresentam os fósseis, desde as impressões até os rastros dos organismos que geralmente são 
preservados em rochas sedimentares. O conhecimento da Paleontologia é importante para 
compreensão da existência de vida na Terra. A Geografia, com suas especialidades nas áreas 
Humana e Física, procura contribuir com a Paleontologia na defesa do conhecimento e da 
cidadania. Apesar de envolver diversas áreas do conhecimento, a abordagem da Paleontologia 
em livros didáticos do ensino fundamental e médio não contempla o estudo da Paleontologia, cujo 
objetivo é disponibilizar um material didático com um mostruário de fósseis da região para uma 
exposição permanente não formal, onde proporcione aos professores uma interação maior à 
Paleontologia. 
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Título: FILMES DE ANIMAÇÃO: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA DE FERRAMENTA E 
LINGUAGEM PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA 
Tema: Tecnologias e suas Linguagens no Ensino de Geografia 
Palavras-chave: Linguagem Cinematográfica, Filmes de Animação, Ensino de Geografia, ¹ 
Resumo: RESUMO Com o desenvolvimento crescente das tecnologias da comunicação e da 
informação, torna-se imprescindível que a escola, enquanto instituição educacional, fique atenta 
às exigências da modernidade, a fim de propiciar parte desses conhecimentos à formação dos 
alunos. Neste sentido, o presente artigo apresenta uma discussão acerca do uso de filmes, 
especialmente do gênero animação, como ferramenta de ensino e linguagem, na disciplina de 
Geografia. Este é resultado do Projeto e da Produção Didático-Pedagógica, vinculado ao 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, e implantados no Ensino Fundamental do 
Colégio Estadual Olavo Bilac, município de Ubiratã. Para a realização do projeto, foi utilizada a 
linguagem cinematográfica com os alunos para que compreendessem o espaço geográfico e suas 
transformações. Para tanto, foram utilizados, em sala de aula, filmes relacionados aos conteúdos, 
adequados à idade e à série. Com este projeto, foi possível ampliar, de forma lúdica, a 
capacidade de participação e assimilação dos conteúdos pelos alunos, bem como a realização da 
produção de roteiros, vídeos e mostra de audiovisual. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ARIELE CRISTIANE LUÍZ 
Orientador: Áurea Andrade Viana de Andrade - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: FILMES DE ANIMAÇÃO: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA DE FERRAMENTA E 
LINGUAGEM PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA 
Tema: Tecnologias e suas Linguagens no Ensino de Geografia 
Palavras-chave: Filmes de Animação, Linguagem Cinematográfica, Espaço Geográfico 
Resumo: RESUMO: Diante do momento histórico em que vivemos, de profundas transformações 
tecnológicas e de informação, torna se imprescindível no contexto escolar, ficarmos atentos com 
esses processos. Em consonância com o momento, desenvolveremos este Projeto de 
Intervenção Pedagógica para serem aplicadas no sétimo ano, fundamental séries finais da rede 
pública estadual. No Projeto usaremos da linguagem cinematográfica, em específico o gênero de 
animação, para que o aluno por meio dessa linguagem seja capaz de compreender o espaço 
geográfico e suas transformações. Para tanto serão exibidos na sala de aula filmes de animação 
adequados aos conteúdos correspondentes à série e a idade dos alunos. Esperamos que esta 
Intervenção Pedagógica, com a utilização desse gênero de filme nas aulas de geografia, amplie a 
capacidade dos alunos a posicionar-se de forma crítica na sociedade em mudanças. 
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Título: A linguagem cartográfica na construção do conhecimento geográfico com estudantes do 
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Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Cartografia Escolar, Geografia, Localização, Orientação, 
Resumo: O presente artigo foi elaborado na quarta etapa do Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE. Os conhecimentos geocartográficos são indispensáveis para o aprendizado 
do sujeito e geralmente ocorrem durante o período escolar. Para o ensino da Geografia os mapas 
desempenham papel importante, de modo a interferir na vida dos sujeitos, porque produzem e 
comunicam informações gráficas, com sinais e símbolos num conhecimento acumulado pela 
humanidade, durante o processo histórico em que se constituiu. Nesta perspectiva foi elaborada 
esta intervenção pedagógica, na Escola Estadual do Bairro Itaipu - Ensino Fundamental, 
município de Salto do Lontra, Paraná, com estudantes do 6º Ano do Ensino Fundamental. O 
desenvolvimento da proposta se efetivou por meio de atividades teórico-práticas, compostas por 
mapas, brincadeiras, observações e outras representações do espaço vivido pelos estudantes. As 
ações foram respaldadas teoricamente em autores como: Francischett (2012 e 2014), Oliveira 
(2010), Pissini & Archela (2007), entre outros. Este artigo apresenta indicativos de que os 
conhecimentos geocartográficos não são de fácil compreensão, por isto exige que o professor crie 
subsídios científicos para a leitura e entendimento das representações cartográficas durante todo 
o percurso escolar respeitando a complexidade do processo e o desenvolvimento do aluno. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A linguagem cartográfica na construção do conhecimento geográfico com alunos do 6º 
Ano da Escola Estadual do Bairro Itaipu - Ensino Fundamental 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Cartografia Escolar, localização, orientação 
Resumo: A presente unidade didática foi elaborada na segunda etapa do Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE. A proposta de estudo, pesquisa e intervenção pedagógica 
será desenvolvida na Escola Estadual do Bairro Itaipu - Ensino Fundamental, no município de 
Salto do Lontra - Paraná, com os alunos do 6º Ano. Ela trata especificamente sobre a linguagem 
cartográfica, visto que, uma parcela significativa dos alunos apresenta dificuldades na leitura e 
interpretação de mapas. Essa realidade foi constatada na própria prática pedagógica cotidiana. 
Esta unidade didática foi organizada com propósito de aprimorar o conhecimento da Linguagem 
Cartográfica, com e para os alunos, a partir do ensino de Geografia e da análise da realidade 
vivenciada cotidianamente, do raciocínio espacial e da inter-relação entre o espaço e suas 
representações. O desenvolvimento desta proposta se efetivará por meio de atividades 
desenvolvidas em sala de aula, no pátio, no bairro, onde a escola está inserida, através de 
observações, interpretação das representações, do conhecimento empírico da realidade local, por 
meio do conhecimento científico sobre Cartografia e se realizará em dez etapas. No contexto a 
proposta é de possibilitar ao aluno refletir e vivenciar em suas práxis os conhecimentos 
geográficos. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: DA ÁGUA CONSUMIDA À ÁGUA POLUÍDA - O CICLO URBANO DA ÁGUA EM 
CASCAVEL COMO TEMA DE ESTUDO AMBIENTAL PARA O ENSINO MÉDIO 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: água, poluição, escassez, saneamento, reciclagem 
Resumo: O presente artigo descreve os resultados das atividades de implementação do projeto 
de intervenção pedagógica realizado no Colégio Estadual Itagiba Fortunato, no município de 
Cascavel, em duas turmas do 1º ano do Ensino Médio, na disciplina de Geografia, sobre o Tema: 
Da água consumida à água poluída - o ciclo urbano da água em Cascavel como tema de estudo 
ambiental para o Ensino Médio. O estudo buscou enfatizar e relacionar temáticas voltadas para os 
problemas relacionados com a questão da água, tendo como objetos de análise principais, a 
poluição das águas, a escassez e a uso racional da mesma. A metodologia de trabalho foi a de 
investigação, dentro de uma abordagem interdisciplinar, utilizando informações atualizadas que 
possibilitem aos alunos do Ensino Médio compreender a dimensão geográfica dos problemas 
gerados pelo mau uso dos recursos hídricos, sensibilizando-os para os efeitos e as 
consequências do mau uso da água, tanto para o ser humano quanto para o meio ambiente, 
discutindo temas como a escassez da água, a poluição dos recursos hídricos, o tratamento da 
água para o consumo humano, a coleta e a reciclagem de lixo e o sistema de coleta e tratamento 
de esgotos do município. Apresenta também as contribuições obtidas por meio do Grupo de 
Trabalho em Rede (GTR), com a participação dos professores de Geografia do Estado do Paraná, 
onde se destaca a relevância do tema e a importância de promover estratégias de ensino que 
gerem o desenvolvimento dos alunos na perspectiva de compreensão dos problemas ambientais, 
assim como na busca de soluções. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: DA ÁGUA CONSUMIDA À ÁGUA POLUÍDA - O CICLO URBANO DA ÁGUA EM 
CASCAVEL COMO TEMA DE ESTUDO AMBIENTAL PARA O ENSINO MÉDIO 
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Manejo da água, ciclo urbano da água, recursos hídricos, escassez de água 
potável, 
Resumo: Entre todos os recursos naturais existentes, notadamente a humanidade necessita mais 
da água, elemento essencial tanto para a vida, quanto para as demais atividades humanas. 
Porém, atualmente a água está entre os recursos naturais mais ameaçados do mundo. O objetivo 
deste projeto centra-se nas medidas e ações que visam à conservação e seu uso racional. Este 
estudo parte da importância da água como tema de Educação Ambiental nas escolas brasileiras, 
passando pela disponibilidade da água no Brasil e no mundo e pela gestão das águas urbanas 
em âmbito nacional e local. Investiga-se o ciclo urbano da água e a degradação ambiental dos 
corpos hídricos em Cascavel que, no contexto de sala de aula, torna-se fundamental para 
sensibilizar os alunos sobre a importância do manejo adequado da água. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Ribeirão Cambezinho: o trabalho de campo como possibilidade de uma leitura crítica 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Trabalho de campo, educação ambiental, bacia hidrográfica, urbanização, 
desigualdades sociais, 
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar uma discussão teórica e metodológica e os 
resultados de pesquisa obtidos durante a aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica da 
turma PDE/2016 tendo como título Ribeirão Cambezinho: O trabalho de campo como 
possibilidade de uma leitura crítica  tendo como público alvo o 1º ano do Ensino Médio no período 
vespertino e aplicado no Centro Estadual de Educação Profissional Professora Maria do Rosário 
Castaldi na cidade de Londrina - Paraná entre os meses de Março a Julho de 2017. O projeto teve 
como principal objetivo compreender as contradições existentes no espaço geográfico em vários 
âmbitos, com destaque para o espacial, urbano, ambiental e socioeconômico tendo como 
parâmetros os conceitos e as categorias geográficas (lugar, território, paisagem, espaço e região). 
Durante o processo de implementação foram utilizadas várias metodologias de ensino como aula 
expositiva, música, construção de maquetes, uso do laboratório de informática, plantio de árvores 
nativas e a realização de um trabalho de campo, cuja metodologia propicia ao professor relacionar 
a teoria com a prática objetivando assim ganhos no processo de ensino-aprendizagem dos 
alunos. Para o projeto foi realizado um recorte espacial da bacia hidrográfica do Ribeirão 
Cambezinho, e os alunos visualizaram in loco os impactos ambientais, processo de urbanização, 
segregação espacial, entre outros. Oportunizou-se aos discentes um olhar crítico, permitindo uma 
inter-relação entre as diferentes escalas de análise e levando a uma reflexão de possíveis 
soluções ou formas que possam amenizar os problemas encontrados que foram levantados 
durante a aplicação do referido projeto. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Ribeirão Cambezinho: o trabalho de campo como possibilidade de uma leitura crítica 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: trabalho de campo, educação ambiental, bacia hidrográfica, urbanização, 
desigualdades sociais, 
Resumo: O projeto de Intervenção Pedagógica na Escola denominado Ribeirão Cambezinho: o 
trabalho de campo como possibilidade de uma leitura crítica tem como finalidade compreender as 
contradições existentes no espaço geográfico em vários âmbitos, como o espacial, urbano, 
ambiental e social, tendo como parâmetros os conceitos e as categorias geográficas (lugar, 
território, paisagem, espaço e região). O referido projeto será aplicado com o 1ª ano do Ensino 
Médio no Centro Estadual de Educação Profissional Maria do Rosário Castaldi e o local que 
servirá como base de estudo será um trecho urbano do Ribeirão Cambezinho, que é o formador 
do Lago Igapó, cartão postal da cidade de Londrina. A principal ferramenta metodológica será o 
trabalho de campo, cujo método é de essencial importância para o professor de Geografia, pois 
propicia ao profissional demonstrar na prática a teoria apresentada na sala de aula objetivando 
ganhos no processo de ensino-aprendizagem. A intenção é que os alunos visualizem 
empiricamente os sérios impactos ambientais existentes no Lago Igapó, como o assoreamento, 
esgotos, lixos, árvores exóticas em detrimento das nativas, como também o processo de 
urbanização e as diferenças sociais existentes nesse pequeno recorte espacial. Com isso, 
oportunizar um olhar crítico, verificando que as contradições existentes na área estudada também 
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ocorrem em diferentes escalas, e assim, levar a uma reflexão de possíveis soluções ou formas 
que possam amenizar os problemas encontrados e levantados durante a aplicação do referido 
projeto. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O Direito à cidade em Nova Esperança do Sudoeste-PR: Legislações Urbanas x 
Realidade 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no Ensino de Geografia 
Palavras-chave: Direito à Cidade, Legislação Urbana, Plano Diretor, Loteamentos Irregulares, 
Resumo: Neste artigo apresentamos os resultados das análises e reflexões obtidas no decorrer 
do Projeto de Intervenção Pedagógica, vinculado ao Programa de Desenvolvimento Educacional - 
PDE/PR, turma 2016/2017, desenvolvido no primeiro semestre de 2017. O Projeto de Intervenção 
Pedagógica foi implementado no Colégio Estadual Nova Esperança - Ensino Fundamental e 
Médio em Nova Esperança do Sudoeste, Paraná e envolveu os alunos do 2º ano vespertino, ao 
longo de 32 horas aulas. Por meio da implementação do projeto, nosso objetivo foi propor aos 
educandos o conhecimento sobre direito à cidade e os Loteamentos Irregulares em Nova 
Esperança do Sudoeste, de acordo com o Art.182 e 183 da Constituição Federal, que norteia a 
política de desenvolvimento urbano, bem como o estudo do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor 
de nosso município, para que os alunos possam não só conhecer e refletir sobre a estruturação 
do espaço urbano onde residem, como também ter uma formação mais crítica e cidadã. Para o 
desenvolvimento dessa proposta abordamos a história do município, realizamos atividades 
cartográficas, apresentamos as legislações sobre o espaço urbano, além do trabalho de campo 
na área urbana, para que os mesmos pudessem conhecer os arredores da cidade e compreender 
a sua estruturação espacial. Julgamos ter alcançado nosso objetivo, pois percebemos que os 
alunos apreenderam sobre a estruturação do espaço urbano, além de compreenderem a 
seriedade da luta pelo direito à cidade e a importância de se mobilizar e reivindicar, junto ao poder 
público as ações necessárias para que as cidades sejam mais justas, menos desiguais e para 
todos. 
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Professor PDE: CÉLIA BARTNIK CHIAMENTI 
Orientador: Sílvia Regina Pereira - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O direito à cidade em Nova Esperança do Sudoeste-PR: legislações urbanas x realidade 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no Ensino de Geografia 
Palavras-chave: Loteamento irregular, Estatuto da Cidade, Plano Diretor, Direito à Cidade, 
Resumo: Através do Projeto PDE, 2016 e 2017, propomos o estudo do direito à cidade, utilizando 
como instrumento de análise a Constituição Federal (artigos 182 e 183, referentes à habitação), o 
Estatuto da Cidade e o Plano Diretor de Nova Esperança do Sudoeste, observando de que forma 
essas leis estão sendo aplicadas em nosso município. Esse estudo será desenvolvido no Colégio 
Estadual Nova Esperança - Ensino Fundamental e Médio, com a turma do 2º Ano do Ensino 
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Médio, onde iniciaremos com os conceitos básicos de geografia (espaço, território, paisagem e 
lugar) para que através dos mesmos os educandos possam compreender melhor o espaço 
geográfico. No decorrer do processo, realizaremos trabalhos de campo, para que os alunos 
possam verificar as condições de vida urbana dos bairros e loteamentos de Nova Esperança do 
Sudoeste. Após o embasamento teórico, através de aulas expositivas, envolveremos os alunos 
em várias atividades, utilizando diversos recursos metodológicos como músicas, poesias, 
ilustrações e fotografias. Organizaremos a oferta de palestras com representantes do poder 
público, para que eles possam esclarecer dúvidas sobre o Plano Diretor de nosso município. Para 
finalizarmos a atividade, realizaremos uma apresentação de fotos (das diferentes áreas da 
cidade), que será apresentada aos vereadores, na Câmara Municipal (Tribuna Livre), por meio de 
slides. Nosso objetivo é fazer uma contraposição entre os problemas urbanos existentes no 
município e as legislações urbanas, as quais deveriam assegurar o direito à cidade, para todos. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: CÉLIA DO CARMO CHINAGLIA 
Orientador: Eloíza Cristiane Torres - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Geografia em sala de aula - Repensando a Prática Docente: Realidades Geográficas e 
Perspectivas 
Tema: Fundamentos Teóricos-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Geografia, Ensino, Aprendizagem, Mundo Vivido, Método Dialógico, 
Resumo: Este artigo tem como meta disponibilizar reflexões, metodologias e estratégias didáticas 
que foram pesquisadas e aplicadas aos alunos de duas turmas do sétimo ano do Colégio Dom 
Geraldo Fernandes Ensino Fundamental II no decorrer do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), durante os anos de 2016 e 2017. Foi desenvolvido para que pudéssemos 
transformar a situação de desinteresse e indisciplina a que muitos alunos estavam submetidos 
que resultavam em elevados índices de reprovação. Discorre sobre as possibilidades e a 
importância de se ensinar geografia a partir da leitura do mundo vivido pelos alunos, seu espaço 
de vivência, seu cotidiano. Usa o método dialógico como instrumento de análise dos diferentes 
lugares, no sentido de subsidiar o saber geográfico e as habilidades necessárias para a 
aprendizagem se efetive, permitindo a sua formação cultural, científica, profissional e cidadã. 
Destaca a exigência de bases teóricas e metodológicas da Geografia para referenciar o seu 
ensino e sua aprendizagem. No presente estudo discutimos a possibilidade, bem como, a 
necessidade ética da articulação entre professores e alunos, buscando na atividade científica um 
compromisso que, através das teorias e ações possam subsidiar suas práxis a fim de transformar 
as condições de ensino e de aprendizagem, uma vez que os professores podem passar a conferir 
à sua prática um sentido diferenciado. Destaca o Programa de Desenvolvimento Educacional - 
PDE, como um instrumento de fundamental importância na formação continuada dos professores 
da rede estadual de educação do estado do Paraná. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: CÉLIA DO CARMO CHINAGLIA 
Orientador: Eloíza Cristiane Torres - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: Ensino de Geografia: Uma Proposta Para Quem Quer Gostar de Aprender 
Tema: Fundamentos Teóricos-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Geografia, Ensino, Aprendizagem, Mundo Vivido, Método Dialógico, 
Resumo: Este projeto de intervenção pedagógica discorre sobre as possibilidades e a 
importância de se ensinar geografia nos anos finais do Ensino Fundamental a partir da leitura do 
mundo vivido pelos alunos, seu espaço de vivência, seu cotidiano. Usa o método dialógico como 
instrumento de análise dos diferentes lugares, no sentido de subsidiar o saber geográfico e as 
habilidades necessárias para a aprendizagem se efetive, permitindo a sua formação cultural, 
científica, profissional e cidadã. Destaca a exigência de bases teóricas e metodológicas da 
Geografia para referenciar o seu ensino e sua aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: CHRISTIAN ROBERTO CHAVEZ 
Orientador: Maristela Ferrari - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Contribuições culturais do grupo árabe nas cidades de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e 
Puerto Iguazú na tríplice fronteira Brasil/Paraguai/Argentina 
Tema: Geografia e ensino religioso: as manifestações sócio espaciais da diversidade cultural 
Palavras-chave: Geografia cultural, Cultura Árabe, Tríplice Fronteira, 
Resumo: A proposta de trabalho aqui apresentada se insere no campo da Geografia Cultural e 
visa compreender e analisar as principais contribuições culturais dos povos árabes no conjunto da 
tríplice fronteira Brasil/Paraguai/Argentina. Nestas etnias, compreendemos, sobretudo, os 
imigrantes de origem síria e libanesa. Como recorte espacial da pesquisa, foi delimitado a cidade 
de Foz do Iguaçu (PR) e Ciudad del Este (Paraguay). O Recorte temporal vai de 1950 a 2016, 
período marcado notadamente pela chegada dos primeiros migrantes árabes na fronteira Brasil-
Paraguai. As cidades da tríplice fronteira Brasil/Paraguai/Argentina, principalmente Foz do Iguaçu 
e Ciudad del Este, se destacam pela pluralidade étnica multicultural. Essa diversidade se deve, 
em parte à fronteira entre os países e também às grandes obras de infraestrutura, como a 
construção da Ponte internacional Tancredo Neves, a Usina Hidrelétrica de Itaipu e a construção 
da Ponte da Amizade. Essas obras contribuíram para o aporte de densos fluxos migratórios na 
fronteira. A construção dessa problemática é oriunda de vários questionamentos, dentre eles: Que 
fatores atraíram grande diversidade cultural na tríplice fronteira? Quais grupos étnico-culturais 
passaram a ocupar a região fronteiriça e quais os principais fatores de atração desses grupos? 
Que mudanças ocorreram na cultura econômico-comercial? Quais as contribuições culturais 
trazidas pelos árabes no comércio local e regional? Entre os objetivos pretende se identificar e 
analisar as contribuições econômicas e culturais de grupos árabes e sua participação no 
desenvolvimento do comércio nas cidades de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, localizadas na 
tríplice fronteira Brasil/Paraguai/Argentina. 
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Título: Contribuições culturais do grupo árabe nas cidades de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e 
Puerto Iguazú na tríplice fronteira Brasil/Paraguai/Argentina 
Tema: Geografia e ensino religioso: as manifestações sócio espaciais da diversidade cultural 
Palavras-chave: Cultura, árabe e tríplice fronteira, 
Resumo: A unidade didático-pedagógica aqui desenvolvida tem por objetivo indicar os passos 
das atividades que serão desenvolvidas com os alunos do 2º ano do ensino médio do Colégio 
Dom Pedro II de Foz do Iguaçu (PR). Visa também aprofundar conhecimentos na área do Ensino 
de Geografia Humana, notadamente da Geografia Cultural, no intuito de identificar e analisar as 
contribuições econômicas e culturais de grupos árabes e sua participação no desenvolvimento do 
comércio das cidades de Foz do Iguaçu/Ciudad Del Este localizadas na tríplice fronteira 
Brasil/Paraguai Argentina. Refletir sobre contribuições econômicas e culturais do grupo árabe nas 
cidades de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este na tríplice fronteira Brasil/Paraguai/Argentina não é 
tarefa fácil, pois esses grupos são historicamente marcados por estereótipos. Além disso, há 
muito tempo a mundialização tem feito acreditar que o mundo estaria caminhando versus uma 
uniformização cultural, sobretudo versus uma ocidentalização, em detrimento de outras culturas. 
Partimos dos seguintes questionamentos: existem choques culturais entre indivíduos 
pertencentes ao grupo árabe com indivíduos de outras culturas na tríplice fronteira 
Brasil/Paraguai/Argentina? Em que medida os conflitos políticos e religiosos, no Oriente Médio se 
refletem na escala local? Quais as contribuições culturais trazidas pelos árabes no comércio local 
e regional? As cidades da tríplice fronteira Brasil/Paraguai/Argentina, principalmente Foz do 
Iguaçu e Ciudad del Este, se destacam pela pluralidade étnica multicultural. Assim, essa unidade 
didático-pedagógica objetiva levar o educando a ampliar ou aprofundar o conhecimento sobre a 
cultura local, analisando o histórico e as trocas de conhecimento e de costumes originários de 
diferentes lugares na evolução da sociedade local. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: CILENE DOS SANTOS DE VIDIS 
Orientador: JEANI DELGADO PASCHOAL MOURA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL: CONSUMISMO E PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Resíduos Sólidos Domésticos, Educação Ambiental, Geografia, 
Resumo: Este artigo tem o objetivo de apresentar os resultados de uma implementação 
Pedagógica sobre Educação Ambiental: Consumismo e Produção de Resíduos Sólidos, no 
Município de Alvorada do Sul, Paraná. Justifica-se a escolha do tema para a elaboração deste 
artigo de conclusão do Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE), na disciplina de 
Geografia, pela importância da Educação Ambiental que deve protagonizar propostas que alterem 
este ciclo capitalista vicioso, comprar/consumir - descartar/poluir. Como conclusão, pode-se 
apontar ao fato de que os alunos conseguiram aderir ao desafio do autoconhecimento e 
trabalharam na construção da horta e jardim escolar e colaboraram com as campanhas de 
divulgação sobre a destinação correta dos resíduos sólidos. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL: CONSUMISMO E PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Resíduos Sólidos, Composteira, Educação Ambiental, Consumismo, 
Resumo: O presente trabalho foi elaborado no formato de Unidade Didática onde constam 
propostas de atividades que visam promover a Educação Ambiental por meio de ações 
educativas envolvendo a escola, sensibilizando os alunos para a problemática da produção de 
resíduos sólidos e a busca de recursos para este problema que afeta o meio ambiente. Dentre as 
atividades práticas ficou estipulada a criação de uma composteira e a construção de canteiros 
para uma horta/jardim na escola, utilizando-se do composto orgânico produzido. Desta forma, 
pretende-se que os alunos se sintam impelidos a consumir menos e a reciclar produtos que 
possam ser reaproveitados, mudando seus hábitos dentro e fora do espaço escolar e se 
transformando em disseminadores da sustentabilidade. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: CILENE FARINÁCIO CAMILLO 
Orientador: JEANI DELGADO PASCHOAL MOURA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Ensino de Geografia e as tecnologias: da alfabetização à leiturização cartográfica 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no Ensino de Geografia 
Palavras-chave: Cartografia, Geografia, Leitura de mapas, Tecnologias, 
Resumo: A alfabetização cartográfica e a leiturização de mapas são essenciais para a 
compreensão das diferentes espacialidades, pois os mapas estão presentes em nosso cotidiano. 
Para que a habilidade de leitura de mapas seja apreendida e compreendida, precisa ser 
trabalhada na escola desde as séries iniciais pois, ao ingressarem no Ensino Médio, via de regra, 
os estudantes demonstram dificuldades na leiturização de mapas, necessária para a 
compreensão da dinâmica espacial. Com o propósito de contribuir com o aperfeiçoamento de 
atividades cartográficas, este artigo apresenta reflexões acerca do trabalho aplicado durante o 
período de implementação do material didático-pedagógico (64 horas), com alunos do 1º ano do 
Ensino Médio do Colégio Estadual Professor Newton Guimarães - Ensino Fundamental e Médio, 
localizado no município de Londrina, estado do Paraná, no ano letivo de 2017. Apresentamos, em 
princípio, a fundamentação teórica referente ao tema de estudo, seguida de depoimentos de 
professores-cursistas participantes do Grupo de Trabalho em Rede (GTR) sobre a importância de 
saber ler e interpretar os códigos existentes nos mapas em seu cotidiano, transportando esses 
conhecimentos para os estudos geográficos. Como resultados, discutimos, na perspectiva da 
aprendizagem significativa, as declarações de alguns alunos participantes a respeito do trabalho 
realizado. Em suma, trabalhar Cartografia com uma ótica diferenciada, englobando várias 
possibilidades, permite o gosto pelo tema, desperta a curiosidade e promove desafios! 
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Título: Ensino de Geografia e as tecnologias: da alfabetização à leiturização cartográfica 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no Ensino de Geografia 
Palavras-chave: cartografia, geografia, leitura de mapas, tecnologias 
Resumo: Os mapas estão presentes em nosso cotidiano, mas para que a habilidade de leitura 
seja apreendida, a alfabetização cartográfica é trabalhada na escola desde as séries iniciais, por 
meio de atividades de localização, lateralidade, posição, coordenadas geográficas, entre outras. 
Apesar disso, muitos alunos ao ingressarem no Ensino Médio, demonstram dificuldades na 
leiturização de mapas, necessária para a compreensão da dinâmica espacial. Com o propósito de 
contribuir com o aperfeiçoamento de atividades cartográficas, esta unidade didática visa 
possibilitar aos alunos uma aprendizagem significativa sobre a importância de saber ler e 
interpretar os códigos existentes nos mapas em seu cotidiano, transportando esses 
conhecimentos para os estudos geográficos. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: CLAUDETE GIRARDI DE PRUENCIA 
Orientador: Maristela Ferrari - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A diversidade religiosa causa conflitos ou relações sociais sem preconceitos as diferentes 
crenças no espaço escolar? Uma análise a partir do Colégio Paulo Freire de Foz do Iguaçu ( PR 
Tema: Geografia e Ensino Religioso: as manifestações socioespaciais da diversidade cultural. 
Palavras-chave: Conhecimento, Cultura, Religião, Geograficidade 
Resumo: Este projeto estabelece os rumos a serem tomados para o desenvolvimento de 
conhecimentos na área do Ensino de Geografia voltada para as Ciências Humanas que se 
referem à relação entre a cultura e a religiosidade, tendo em vista a enorme diversidade e área de 
conflitos que se estabelece no ambiente escolar pela ausência de reflexão e conhecimento sobre 
a religiosidade, assim a temática abordada é o respeito à diversidade religiosa e o ensino religioso 
na Geografia e toma como problema de pesquisa a investigação com alunos de 9º ano sobre por 
que é importante o respeito à religião do outro. O objetivo do estudo é analisar junto aos alunos e 
comunidade escolar como se dá a convivência entre diferentes culturas religiosas em Foz do 
Iguaçu (PR), notadamente dentro do Colégio Estadual Paulo Freire na Vila C Nova, 
desenvolvendo como objetivos específicos para a investigação identificar as implicações da 
cultura religiosa na formação humana; apontar os conceitos de diversidade religiosa na 
sociedade; relacionar a educação escolar com o entendimento que se deve desenvolver a 
respeito de cultura e religião e estabelecer uma relação entre a diversidade religiosa e o ensino de 
geografia. O embasamento teórico para a realização do estudo tem nos conhecimentos 
desenvolvidos por Rosendhal (2006), Costella (2004), Claval (2006) entre outros autores que 
estudos as implicações geográficas da religião. 
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Professor PDE: CLAUDETE GIRARDI DE PRUENCIA 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A diversidade religiosa causa conflitos ou relações sociais sem preconceitos as diferentes 
crenças no espaço escolar? Uma análise a partir do Colégio Paulo Freire de Foz do Iguaçu ( PR ) 
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Tema: Geografia e Ensino Religioso: as manifestações socioespaciais da diversidade cultural. 
Palavras-chave: Conhecimento, Cultura, Religião, Geograficidade, 
Resumo: Este projeto estabelece os rumos a serem tomados para o desenvolvimento de 
conhecimentos na área do Ensino de Geografia voltada para as Ciências Humanas que se 
referem à relação entre a cultura e a religiosidade, tendo em vista a enorme diversidade e área de 
conflitos que se estabelece no ambiente escolar pela ausência de reflexão e conhecimento sobre 
a religiosidade, assim a temática abordada é o respeito à diversidade religiosa e o ensino religioso 
na Geografia e toma como problema de pesquisa a investigação com alunos de 9º ano sobre por 
que é importante o respeito à religião do outro. O objetivo do estudo é analisar junto aos alunos e 
comunidade escolar como se dá a convivência entre diferentes culturas religiosas em Foz do 
Iguaçu (PR), notadamente dentro do Colégio Estadual Paulo Freire na Vila C Nova, 
desenvolvendo como objetivos específicos para a investigação identificar as implicações da 
cultura religiosa na formação humana; apontar os conceitos de diversidade religiosa na 
sociedade; relacionar a educação escolar com o entendimento que se deve desenvolver a 
respeito de cultura e religião e estabelecer uma relação entre a diversidade religiosa e o ensino de 
geografia. O embasamento teórico para a realização do estudo tem nos conhecimentos 
desenvolvidos por Rosendhal (2006), Costella (2004), Claval (2006) entre outros autores que 
estudos as implicações geográficas da religião. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA MARA BARATO 
Orientador: MARCOS ALBERTO TORRES - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Dos Mapas Mentais à Alfabetização Cartográfica na Educação de Jovens e Adultos 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Mapa Mental, Alfabetização Cartográfica, Educação de Jovens e Adultos, 
Resumo: O artigo apresenta o desenvolvimento do projeto de intervenção aplicado com jovens e 
adultos do Ensino Fundamental referente ao Programa de Desenvolvimento Educacional. A 
proposta analisa a possibilidade de, a partir dos mapas mentais, diagnosticar os saberes que os 
educandos trazem à escola e que foram adquiridos ao longo de suas vidas, valorizar essas 
experiências e contextualizar a partir delas o conteúdo escolar de forma simultânea, de modo a se 
concretizar melhor o processo de ensino e aprendizagem. O resultado alcançado confirmou que 
trabalhar conteúdos cartográficos a partir do espaço vivido potencializa o processo de 
aprendizagem na abordagem da alfabetização cartográfica, uma vez que incentiva o interesse 
pela construção do conhecimento servindo como instrumento para reflexão e transformação social 
a partir da geograficidade dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA MARA BARATO 
Orientador: MARCOS ALBERTO TORRES - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Dos Mapas Mentais À Alfabetização Cartográfica na Educação de Jovens e Adultos 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Mapa mental, Alfabetização Cartográfica, EJA, 
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Resumo: Esta Unidade Didática tem como finalidade valorizar a percepção do espaço vivido do 
educando da EJA na abordagem da alfabetização cartográfica, a partir da aplicação dos mapas 
mentais. Para efetivar esse trabalho buscamos a metodologia proposta por Kozel (2007), para a 
autora os mapas mentais são estratégias para essa investigação. Conhecer o saber que cada 
educando traz adquirido na relação de vida com o lugar, através de suas leituras e percepções do 
espaço, aproxima-os do seu espaço vivido e potencializa o processo de ensino aprendizagem. 
Dessa forma acreditamos que trabalhar com conteúdo da Cartografia Escolar torna-se mais 
significativos, permitindo que estabeleçam relação com o cotidiano, bem como uma sugestão para 
os professores trabalharem com seus alunos. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: CLAUDILEI LUÍZ COSTA 
Orientador: Marquiana de Freitas Vilas Boas Gomes - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Lúdico Como Estratégia Pedagógica no Ensino de Orientação e Localização 
Tema: Tecnologias e suas Linguagens no Ensino de Geografia 
Palavras-chave: Orientação, localização, Mapas, lúdico, 
Resumo: O papel da escola é fundamental para que o aluno construa conhecimentos, e para 
compreender a sociedade em que vive, podendo, principalmente, interagir nela. Desta maneira, 
durante as aulas de Geografia, é importante levar o aluno a perceber-se como sujeito atuante e 
modificador de seu espaço. Para isso é necessário que ele aprenda a se orientar e localizar 
espacialmente e a realizar uma leitura significativa e crítica das suas representações, dentre elas, 
os mapas. O papel do professor é fundamental nesse processo, sobretudo na organização 
didática da aula. É importante poder dispor de diferentes metodologias e recursos didáticos, 
sendo importante também a incorporação do lúdico. É nesse contexto, que a presente pesquisa 
foi realizada, tendo como objetivo a elaboração de propostas metodológicas para contribuir na 
construção dos conceitos e habilidades de orientação e localização, por meio de atividades 
lúdicas que possam contribuir para uma aprendizagem mais significativa aos alunos, contribuindo 
na formação de uma base para uma futura leiturização de mapas. Os resultados indicaram que o 
desenvolvimento do conceito de lateralidade é mais complexo para o aluno, no que diz respeito à 
orientação nas atividades variadas que levem o aluno a refletir sobre o mesmo, faz superar suas 
dificuldades e neste sentido, as atividades corporais e de representação são importantes. No que 
diz respeito à localização, antes da exploração do mapa, também é fundamental que o aluno 
compreenda a lógica das coordenadas, e as atividades lúdicas são um recurso importante a ser 
explorado pelo professor. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: CLAUDILEI LUÍZ COSTA 
Orientador: Marquiana de Freitas Vilas Boas Gomes - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Lúdico Como Estratégia Pedagógica no Ensino de Orientação e Localização 
Tema: Tecnologias e suas Linguagens no Ensino de Geografia 
Palavras-chave: Jogos, Orientação e localização, Mapas, lúdico, Aprendizagem Significativa, 
Resumo: A atividade docente tem encontrado inúmeros desafios a serem superados. As 
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estratégias de ensino utilizadas são variadas e, a cada dia, mais aperfeiçoadas buscando 
despertar no educando uma aprendizagem significativa para o seu cotidiano e que possa 
despertar nele o sentido de ser cidadão consciente e ativo na sociedade. Diante ao exposto, essa 
pesquisa visa problematizar as atividades relacionadas aos conteúdos referentes à orientação e 
localização, assim como a leitura e interpretação de mapas. Para tanto, se pretende utilizar de 
prática pedagógica com o uso de jogos com vistas a verificar se a aprendizagem, por meio do 
lúdico, é mais significativa. A intervenção será realizada na Escola Estadual Carmela Bortot, com 
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, no período letivo de 2017. A metodologia utilizada será 
o estudo de caso, com o registro sistemático em diário de campo e a observação simples de um 
conjunto de brincadeiras elaboradas pelo próprio autor. A sistematização desses registros serão 
objetos de analise da contribuição do lúdico, particularmente dos jogos/brincadeiras no ensino e 
aprendizagem da orientação e localização geográfica. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: CRISTIANE DE JESUS JAKYMIU 
Orientador: Núria Pons Vilardell Camas - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso de recursos tecnológicos: um estudo de caso com a ferramenta Bluetooth e o APK 
Extractor no ambiente escolar 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: tecnologia, bluetooth, aplicativos, APK Extractor 
Resumo: O uso das TIC na sala de aula é um grande desafio para os professores. Conhecer e 
incorporar os recursos tecnológicos na prática pedagógica é uma maneira de tornar as aulas mais 
interessantes e participativas, visando estimular cada vez mais o processo de aquisição do 
conhecimento dos educandos. Através do bluetooth é possível compartilhar arquivos, imagens, 
vídeos, mas principalmente, aplicativos pedagógicos, sem o uso da internet, fato que torna esta 
ferramenta perfeita para qualquer ambiente. Através deste projeto, pretende-se orientar 
educadores, no sentido de utilizar aparelhos como celulares e tablets como instrumento de 
informação e recurso pedagógico em suas aulas, através do bluetooth e APK Extractor. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: CRISTIANE DE JESUS JAKYMIU 
Orientador: Núria Pons Vilardell Camas - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso de recursos tecnológicos: um estudo de caso com a ferramenta Bluetooth e o APK 
Extractor no ambiente escolar 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: tecnologia, bluetooth, aplicativos, APK Extractor 
Resumo: O uso das TIC na sala de aula é um grande desafio para os professores. Conhecer e 
incorporar os recursos tecnológicos na prática pedagógica é uma maneira de tornar as aulas mais 
interessantes e participativas, visando estimular cada vez mais o processo de aquisição do 
conhecimento dos educandos. Através do bluetooth é possível compartilhar arquivos, imagens, 
vídeos, mas principalmente, aplicativos pedagógicos, sem o uso da internet, fato que torna esta 
ferramenta perfeita para qualquer ambiente. Portanto, através desta unidade didática, pretende-se 
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auxiliar educadores, no sentido de utilizar aparelhos celulares e tablets como instrumento de 
informação e recurso pedagógico em suas aulas, através do bluetooth e APK Extractor. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: DANIEL OLEGÁRIO DA SILVA 
Orientador: Sandra Terezinha Malysz - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AS TECNOLOGIAS E SUAS LINGUAGENS: POSSIBILIDADES DO USO DIDÁTICO DE 
FRAGMENTOS DE FILMES, ÁUDIOS E IMAGENS 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Recursos audiovisuais, Formação de professores, Ensino-Aprendizagem, 
Educação escolar, 
Resumo: Resumo: O meio tecnológico tornou-se a forma mais utilizada para transmitir, receber e 
buscar informações. Neste sentido, é fundamental o desenvolvimento de pesquisas sobre o uso 
da tecnologia como ferramenta de apoio pedagógico. Com o objetivo de incentivar os professores 
a utilizar os recursos do laboratório de informática, celulares, notebooks, tablets, entre outras 
tecnologias nas escolas, desenvolvemos dois cursos para professores da Educação Básica. Um 
dos cursos na modalidade presencial, no qual os professores aprenderam a trabalhar com 
recortes e produção de pequenos vídeos didáticos. O outro curso online, por meio da plataforma 
Moodle com um Grupo de Trabalho em Rede - GTR. Neste artigo discutimos os resultados da 
aprendizagem e das reflexões dos professores sobre tecnologia com base nestes cursos. 
Consideramos que o domínio de algumas ferramentas das tecnologias da Informação e 
comunicação - TICs agilize o dia a dia do professor, possibilitando assim melhoria no processo de 
ensino/aprendizagem, com a produção de material didático pedagógico, a motivação aos alunos, 
e facilitando a mediação dos conteúdos. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: DANIEL OLEGÁRIO DA SILVA 
Orientador: Sandra Terezinha Malysz - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: AS TECNOLOGIAS E SUAS LINGUAGENS: Possibilidades do uso didático de fragmentos 
de filmes, áudios e imagens 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Ferramenta de apoio, Domínio, Leitura, Educação, 
Resumo: Os avanços tecnológicos, a globalização e a internet motivaram mudanças em diversas 
áreas de atuação. O meio tecnológico, com a internet é uma das formas mais utilizadas para 
transmitir, receber e buscar informações. Neste sentido, o uso da tecnologia, hoje disponível na 
educação, imprime a necessidade do desenvolvimento de pesquisas como ferramenta de apoio 
pedagógico. Apresentamos aqui um caderno pedagógico com o objetivo de orientar os 
professores na utilização dos programas Kino e Audacity para recorte de imagens de filmes para 
uso didático. Os filmes são parte importante do cotidiano dos jovens, mas nem sempre encontram 
seu lugar em sala de aula, entretanto, possibilitam a abstração e significação dos conteúdos 
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escolares. O emprego da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) na escola pode 
contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita, desempenhar papel facilitador para o dia a 
dia no processo de ensino-aprendizagem, melhorando a qualidade da educação. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: DANIELLE CARNEIRO GOMES 
Orientador: Tiago Augusto Barbosa - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PLANEJAMENTO FAMILIAR COMO PRÁTICA AMBIENTAL 
Tema: Tecnologia e linguagens no ensino de Geografia 
Palavras-chave: escola, gravidez, aborto, violências, planejamento familiar, sexualidade, 
Resumo: Este artigo é parte integrante do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), no 
período 2016 - 2017, sendo desenvolvido o Projeto de Intervenção pedagógica/Unidade Didática 
com alunos de 9º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Amanda Carneiro de Mello, 
Castro - PR, oriundo do Governo do Estado do Paraná. O projeto de intervenção pedagógica 
desenvolvida no 1º semestre do Programa, intitulado: A relação do crescimento populacional da 
cidade de Castro e a importância de práticas ambientais neste contexto fundamentou-se nos 
problemas urbanos alcançados pelo inchaço populacional e subsequentemente, as facetas 
ambientais. Frente a este trabalho surge como eixo da Geografia Ambiental a inter-relação com o 
planejamento familiar, na ação de precaver índices elevados de violência, pobreza, problemas de 
saneamento urbano e problemas sociais ligados à segregação urbana. No 2º semestre do 
Programa, o desenvolvimento da Unidade Didática levantou como tema: O planejamento familiar 
como prática ambiental no contexto do crescimento populacional, fazendo uma estreita 
articulação entre o Projeto de Intervenção Pedagógica, na perspectiva da realidade escolar, 
sendo uma estratégia de superação do crescente número de jovens grávidas. E ainda, a 
viabilidade de uso desta Produção incorporada às práticas pedagógicas das escolas públicas que 
permeiam a mesma realidade. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: DANIELLE CARNEIRO GOMES 
Orientador: Tiago Augusto Barbosa - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O PLANEJAMENTO FAMILIAR COMO PRÁTICA AMBIENTAL NO CONTEXTO DO 
CRESCIMENTO POPULACIONAL 
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia. 
Palavras-chave: Planejamento Familiar, Gravidez na Adolescência, Aborto, Métodos 
Contraceptivos 
Resumo: Este projeto de intervenção pedagógica será desenvolvido com alunos de 9º ano do 
Ensino Fundamental nas aulas de Geografia, do Colégio Estadual Amanda Carneiro de Mello 
situado no município de Castro-Paraná. Com o objetivo de trabalhar uma das raízes do 
crescimento populacional desordenado, existindo um grande número de mães adolescentes 
contribuindo para este fato, determinando assim a necessidade de prevenção deste problema. 
Faz parte da Geografia Ambiental o eixo do planejamento familiar, como forma de precaver 
índices elevados de violência, pobreza, problemas de saneamento urbano e problemas sociais 
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ligados segregação urbana. Na perspectiva da realidade escolar, será desenvolvida uma 
estratégia de superação do crescente número de jovens grávidas. Abordando temas como: 
Experiência e concepção de família; Gravidez na adolescência; Planejamento familiar; Aborto; 
Vários tipos violência; Sexo e Sexualidade; Relacionação do impactos ambientais à qualidade de 
vida e ao número de filhos; Despertar valores e respeito, ambientais e pessoais. Criando e 
possibilitando o diálogo e assim oportunizando momentos de reflexão que auxiliarão na 
transformação social. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: DELMA MARQUARDT BUNHAK 
Orientador: Marcos Clair Bovo - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Escola e meio ambiente: Diferentes olhares geográficos 
Tema: Os conceitos geográficos como ferramenta de construção da realidade científica 
Palavras-chave: Meio ambiente, Lixo, Conscientização, Funcionário, 
Resumo: Os problemas ambientais são temas muito presentes nas agendas de discussões da 
comunidade científica e política, sendo este, um dos maiores desafios a serem enfrentados neste 
século. Diante disso, o presente artigo analisa os resultados de um projeto de pesquisa 
desenvolvido em um colégio do município de Campo Mourão que teve por objetivo despertar o 
conhecimento, a valorização e a sensibilização relacionados à questão ambiental de um grupo de 
funcionários. A metodologia utilizada foi constituída de pesquisas bibliográficas pela professora 
pesquisadora, a fim de oferecer subsídios e conhecimento sobre conceito de lugar, sua 
importância e valorização do espaço escolar entre funcionários, como também de trabalhos em 
grupos e palestras para conscientização. Os resultados indicam que os funcionários passaram a 
reconhecer o meio ambiente em sua totalidade, entendendo os problemas ambientais nas 
diferentes escalas geográficas, despertando o interesse para a investigação do lugar. Podendo 
assim, se tornarem agentes do processo de construção do espaço onde vivem e trabalham, 
mostrando interesse e respeito para com a natureza, por meio da reciclagem e reaproveitamento 
de resíduos orgânicos. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: DELMA MARQUARDT BUNHAK 
Orientador: Marcos Clair Bovo - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Escola e meio ambiente: Diferentes olhares geográficos 
Tema: Os conceitos geográficos como ferramenta de construção da realidade científica 
Palavras-chave: Meio ambiente, Lixo, Conscientização, Funcionário, 
Resumo: RESUMO: Os problemas ambientais são temas presentes nas agendas de discussões 
da comunidade científica e política moderna, sendo este, provavelmente um dos maiores desafios 
da sociedade contemporânea a serem enfrentada neste século. A sociedade convive com uma 
crise social e uma produtiva, sendo a primeira caracterizada pela miséria, vivenciada pela maioria 
das nações, e a segunda pela escassez e degradação dos recursos naturais, principalmente entre 
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os países mais pobres. Pretende-se no desenvolver do projeto de intervenção proporcionar aos 
funcionários da escola a sensibilização sobre o meio ambiente visando colaborar na valorização 
do ambiente escolar. Como metodologia será realizada pesquisas bibliográficas realizadas pela 
professora pesquisadora, a fim de oferecer subsídios e conhecimento sobre noção de conceito de 
lugar, sua importância e valorização do espaço escolar, mostrando como transformá-lo em 
ambiente sadio, por meio de ações entre funcionários, seguido de trabalhos em grupos, palestras. 
Dentre os resultados espera-se que os funcionários consigam reconhecer a importância de 
considerar o meio ambiente em sua totalidade, natural e criado pelo ser humano, tecnológico e 
social; consiga analisar os problemas ambientais em diferentes escalas geográficas desde a local 
a global; desenvolva uma postura crítica em relação ao comportamento da sociedade diante das 
questões ambientais principalmente as relacionadas aos descartes dos resíduos sólidos; desperte 
nos funcionários da escola o desejo para a investigação do lugar tornando-se agente do processo 
de reconstrução de seu espaço e que motive a clientela escolar para ter interesse, o respeito para 
com a natureza, por meio da reciclagem e do reaproveitamento de resíduos orgânicos. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: DENISE DOS ANJOS 
Orientador: AÉCIO RODRIGUES DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CHARGE Recurso Metodológico no Ensino de Geografia 
Tema: uas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Aprendizagem significativa, Charge, Saber geográfico, 
Resumo: O presente artigo apresenta o resultado da implementação pedagógica do projeto: 
Charge Recurso Metodológico no Ensino de Geografia, desenvolvido com os alunos do 3º ano do 
Ensino Médio, no Colégio Estadual Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, no município de 
Jataizinho/PR, teve como objetivo principal ampliar a competência do aluno para o exercício da 
leitura, da análise e da escrita em assuntos do contexto social, por meio do uso de charges, 
valorizando seu senso discursivo, argumentativo e sua capacidade de produção textual. A 
sociedade vem passando por grandes mudanças e inovações ao longo dos anos, e não sendo 
diferente, a Geografia vem buscando se inserir dentro desses novos moldes de transformação. 
Para que a Geografia escolar seja efetivamente desenvolvida é necessário que o professor use 
da criatividade para desenvolver práticas que instiguem a curiosidade do aluno, proporcionando a 
descoberta pelo novo, pois ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas criar 
possibilidades para sua produção e/ou a sua construção. Este artigo pretendeu levar à reflexão a 
utilização do gênero discursivo como suporte metodológico no ensino da Geografia na construção 
de conhecimentos, propiciando ao educando a prática da oralidade, da escrita e da interpretação, 
por meio da apresentação de diferentes tipos de charges envolvendo diversas esferas sociais 
como a jornalística, a publicitária, a jurídica e a política. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: DENISE DOS ANJOS 
Orientador: AÉCIO RODRIGUES DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: CHARGE: Recurso metodológico no ensino de Geografia 
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Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Geografia, charge, leitura 
Resumo: Neste projeto um dos principais objetivos é o de repensar o processo de planejamento 
do ensino de Geografia não apenas centrado nos conteúdos, mas também, quanto à dimensão 
interdisciplinar da aprendizagem dos gêneros discursivos textuais que circulam na esfera de ação 
educacional. A inserção de gêneros textuais na sala de aula se constitui numa importante 
ferramenta para promoção de uma aula de leitura que promova a interação e discussão de temas 
relevantes na sociedade. Na maioria das vezes, o humor, presente nesse gênero, também 
cumpre um importante papel de crise social. Dentro da prática educacional, a charge se revela 
muito rica em recursos de linguagem, pois possibilita a prática da leitura e auxilia na expansão do 
conhecimento de mundo que o aluno possui. Os alunos se interessam muito pelas charges devido 
seu tom humorístico, que concebe margem para múltiplos entendimentos, a interação entre o 
aluno e professor pode aumentar quando se trabalham conteúdos subsidiados por este gênero. A 
proposta da utilização da charge vem para conseguir unir conceitos, conteúdos e normas ao 
conhecimento de mundo do aluno, para que dessa forma o aprendizado não seja passageiro, que 
se mantenha e evolua conforme as novas informações que o aluno for assimilando ao longo de 
sua formação acadêmica. 
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Título: CONSTRUINDO O TRABALHO COLABORATIVO NA GEOGRAFIA 
Tema: Fundamentos Teóricos Metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Aprendizagem, Geografia, Trabalho colaborativo, 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo principal relatar os resultados de um projeto 
aplicado sobre metodologias e práticas no Ensino da Geografia, que proporcionem o trabalho 
colaborativo no contexto pedagógico de sala de aula, visando à participação dos sujeitos e uma 
menor exclusão social a que os educandos estão submetidos. O projeto foi realizado com os 
alunos do segundo ano do Ensino Médio, período noturno, do Colégio Estadual Santos Dumont, 
Curitiba - PR. Foram realizadas várias atividades significativas que proporcionaram o 
desenvolvimento desta temática. Diante disso, foram ofertados vídeos, rodas de conversa, 
dinâmicas de grupos, pesquisa com uso do aplicativo Google Earth. Como finalização foi 
realizada uma mostra das fotos tiradas durante o desenvolvimento do trabalho, ficando exposta 
para todo o colégio. Dessa forma, o auge do projeto ocorreu durante a exploração do aplicativo 
Google Earth, pois o trabalho colaborativo surgiu de forma espontânea. 
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Título: O Trabalho Colaborativo na Geografia: uma estratégia de ensino na perspectiva inclusiva 
Tema: Fundamentos Teóricos Metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Aprendizagem, cidadania, inclusão, geografia, trabalho colaborativo 
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Resumo: Esta Unidade Didática tem por objetivo buscar metodologias e práticas de ensino na 
Geografia, que contribuam para o trabalho colaborativo, tornando a aprendizagem significativa e 
inclusiva aos educandos do segundo ano do ensino médio noturno do Colégio Estadual Santos 
Dumont. A geografia enquanto disciplina pode contribuir para a construção de uma sociedade 
igualitária, voltada para a cidadania, através do desenvolvimento de atividades baseadas no 
trabalho colaborativo. Vygotsky é um dos autores que vem embasando um grande número de 
estudos voltados para o trabalho colaborativo na escola. Ele argumenta que as atividades 
realizadas em grupo, de forma conjunta, oferecem enormes vantagens, que não estão disponíveis 
em ambientes de aprendizagem individualizada. O trabalho colaborativo baseia-se no 
compartilhamento de ideias e informações, através do uso de pesquisas e trabalho coletivo com a 
aplicação de tecnologia, buscando a motivação e a interação entre os sujeitos. 
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Título: O ensino de geografia a partir do estudo do entorno da escola: a aula de campo como 
encaminhamento metodológico 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Aula de campo, Espaço Geográfico, Entorno escolar, Ensino da Geografia 
Resumo: O ensino da Geografia vai além das conceituações geográficas de lugar, paisagem, 
região, território, o espaço, entre outros, amplamente expostas nos livros didáticos, o que reforça 
a necessidade de ampliação dos encaminhamentos metodológicos empregados em sala de aula. 
Deste modo, este artigo apresenta os resultados obtidos com a implementação do projeto do 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, bem como as contribuições dos professores 
que participaram do Grupo de Trabalho em Rede - GTR, que tem como o foco voltado para 
socializar os procedimentos utilizados durante a execução do trabalho. Tais resultados, 
direcionaram a interação entre os conhecimentos teóricos da ciência geográfica, a observação do 
entorno escolar aliado aos conhecimentos prévios dos alunos sobre a paisagem, que trazem a 
possibilidade de um entendimento mais amplo do espaço geográfico. Os encaminhamentos 
pedagógicos utilizados, dentre eles a construção de mapas mentais/sociais, cartografia digital, 
aplicativos de localização e, principalmente, a aula de campo, direcionaram as atividades 
desenvolvidas com os alunos do 1º ano do Ensino Técnico em Administração do Colégio Estadual 
Costa Viana, que demonstrou a importância do trabalho de campo no entorno do colégio como 
encaminhamento metodológico, tornando-o um instrumento didático-pedagógico fundamental 
para a prática docente no ensino da Geografia. 
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Professor PDE: EDGAR GALDINO 
Orientador: ELAINE DE CÁCIA DE LIMA FRICK - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ensino da geografia a partir do estudo do entorno da escola: a aula de campo como 
encaminhamento metodológico 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da geografia. 
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Palavras-chave: Aula de campo, Entorno escolar, espaço geográfico, 
Resumo: O uso do trabalho de campo como encaminhamento metodológico para as aulas de 
geografia, se faz necessário por incorporar a prática ao aprendizado dos alunos, o que contribui 
para o desenvolvimento do seu entendimento sobre espaço geográfico. Deste modo, esta unidade 
didática propõe atividades que buscam a interação entre os conhecimentos teóricos da ciência 
geográfica, a observação do entorno escolar e o conhecimento prévio dos alunos sobre a 
paisagem, sem deixar de lado o uso das tecnologias nessa interação. Espera-se que essas 
atividades dotem os alunos de conhecimentos sobre as diferentes paisagens formadoras do 
espaço geográfico, permitindo que possam entender as suas transformações, bem como buscar 
alternativas as suas diferentes realidades locacionais. 
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Título: Os recursos tecnológicos no ensino de Geografia: Utilizando as redes sociais 
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Palavras-chave: Geografia, Tecnologia, Livro didático, Redes Sociais, 
Resumo: O artigo estudou sobre as tecnologias as quais tem maior afinidade com a Geografia. 
Mediante as dificuldades enfrentadas pelos professores da disciplina de Geografia do Ensino 
Fundamental e o avanço tecnológico, que tem apresentado Softwares Educacionais como uma 
alternativa ao ensino-aprendizagem, este trabalho tem como objetivo discutir a respeito da 
utilização da tecnologia como recurso na disciplina de Geografia. Mediante as dificuldades 
enfrentadas pelos professores da disciplina de Geografia do Ensino Fundamental e o avanço 
tecnológico, que tem apresentado como uma alternativa ao ensino aprendizagem, como utilizar da 
tecnologia como recurso na disciplina de Geografia considerando os conteúdos contidos em livros 
didáticos? Tendo como objetivos implantar o uso das tecnologias, nas aulas, com os conteúdos 
de geografia, em uma turma de 7º ano, no Colégio Estadual Nereu Ramos - EFM, no município de 
Manoel Ribas - PR. Elaborar estratégias utilizando os recursos tecnológicos encontrados no 
Colégio. Contribuir com os professores nos conteúdos de Geografia da turma de 7º ano, no 
Colégio Estadual Nereu Ramos - EFM, do município de Manoel Ribas - PR, contidos nos livros 
didáticos e no Plano de Trabalho Docente, do sétimo ano do Ensino Fundamental. Romper com 
práticas tradicionais, valendo-se de diferentes materiais como o uso da tecnologia. 
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Título: Os recursos tecnológicos no ensino de Geografia: Utilizando as redes sociais 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Geografia, Tecnologia, Livro didático, Redes Sociais 
Resumo: O projeto tem como intuito estudar sobre as tecnologias as quais tem maior afinidade 
com a Geografia. Mediante as dificuldades enfrentadas pelos professores da disciplina de 
Geografia do Ensino Fundamental e o avanço tecnológico, que tem apresentado Softwares 
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Educacionais como uma alternativa ao ensino-aprendizagem, este trabalho tem como objetivo 
discutir a respeito da utilização da tecnologia como recurso na disciplina de Geografia. Mediante 
as dificuldades enfrentadas pelos professores da disciplina de Geografia do Ensino Fundamental 
e o avanço tecnológico, que tem apresentado como uma alternativa ao ensino-aprendizagem, 
como utilizar da tecnologia como recurso na disciplina de Geografia considerando os conteúdos 
contidos em livros didáticos? Tendo como objetivos implantar o uso das tecnologias, nas aulas, 
com os conteúdos de geografia, em uma turma de 7º ano, no Colégio Estadual Nereu Ramos - 
EFM, no município de Manoel Ribas - PR. Elaborar estratégias utilizando os recursos tecnológicos 
encontrados no Colégio. Contribuir com os professores nos conteúdos de Geografia da turma de 
7º ano, no Colégio Estadual Nereu Ramos - EFM, do município de Manoel Ribas - PR, contidos 
nos livros didáticos e no Plano de Trabalho Docente, do sétimo ano do Ensino Fundamental. 
Romper com práticas tradicionais, valendo-se de diferentes materiais como o uso da tecnologia. 
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Resumo: Com a intensificação do processo de globalização é indiscutível que a vida no planeta 
mudou aumentando o consumo e consequentemente a produção exagerada de resíduos sólidos. 
Percebemos que muitos indivíduos quase não se interessam em questionar a destinação do lixo 
que eles produzem. É inaceitável que a sociedade atual não se preocupe com esse problema 
ambiental. Diante desse quadro, o presente estudo surgiu da necessidade de se promover uma 
educação ambiental na escola, estimulando mudanças de hábitos e de valores através do 
desenvolvimento de atividades educativas que influenciem positivamente no ambiente escolar, 
incentivando os educandos a reutilização de produtos recicláveis confeccionando novos objetos e 
ao mesmo tempo demonstrando que é possível melhorar a nossa qualidade de vida ao 
adquirirmos costumes diários que promovam a limpeza e organização do espaço. Essa pesquisa 
teve como finalidade principal reconhecer que praticamente todo o lixo pode ser reaproveitado, 
podendo ser usado na criação de materiais didáticos alternativos. Para atingir o objetivo 
pretendido foram implementadas as seguintes ações: revisão bibliográfica; visitas técnicas de 
estudos; aplicação de questionário e entrevista; palestra; oficinas com materiais recicláveis, 
culminando com a exposição dos objetos criados. Ao findar a implementação ficou evidente a 
sensibilização dos envolvidos em relação a separação correta e a reutilização dos resíduos; pois, 
além de despertar muito interesse nos estudantes participantes, ajudou a desenvolver neles a 
percepção de que podem ser atuantes no que diz respeito às questões ambientais. 
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Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Lixo, Resíduos Sólidos, Reutilização, Educação Ambiental, Ações Educativas 
Resumo: Com a intensificação do processo de globalização é indiscutível que a vida no planeta 
mudou aumentando o consumo e consequentemente a produção exagerada de resíduos sólidos. 
Percebemos que muitos indivíduos quase não se interessam em questionar à destinação do lixo 
que eles produzem. É inaceitável que a sociedade atual não se preocupe com esse problema 
ambiental. Diante desse quadro, devemos questionar a falta de interesse do ser humano em (re) 
pensar algumas de suas atitudes, sendo assim precisamos desenvolver ações educativas que 
influenciem positivamente no ambiente escolar, incentivando os educandos a reutilização de 
produtos recicláveis para a confecção de novos objetos e ao mesmo tempo demonstrar que é 
possível melhorar a nossa qualidade de vida ao adquirirmos hábitos diários que promovam a 
limpeza e organização do espaço. Esta pesquisa tem como finalidade principal reconhecer que 
praticamente todo o lixo pode ser reaproveitado, podendo inclusive ser usado na criação de 
materiais didáticos alternativos. Para atingir tal objetivo serão implementadas as seguintes ações: 
pesquisa bibliográfica; visitas técnicas de estudos; aplicação de questionário e entrevista; 
palestra; oficina com garrafas PET e demais recicláveis, culminando com a exposição dos objetos 
criados. 
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Resumo: Este artigo tem a finalidade de mostrar a linguagem charge como uma alternativa de 
ensino nas aulas de Geografia. Por ser uma linguagem que estimula diversos sentidos, pode ser 
usada para desenvolver a capacidade crítica dos alunos tornando as aulas mais dinâmicas, 
criativas e também mais motivadoras. Partindo do cotidiano vivenciado, o aluno sai da condição 
de mero espectador das aulas para participante do processo de ensino-aprendizagem, com isso 
passa a entender o como é seu lugar e suas relações. Neste sentido, ao usar a charge no ensino 
de Geografia podemos ampliar o entendimento do espaço geográfico com intuito de desenvolver 
a capacidade crítica e transformadora, visando o desenvolvimento da criatividade do aluno a partir 
das interferências que estes podem realizar de acordo com seu conhecimento de mundo. Por fim, 
os resultados obtidos foram satisfatórios, uma vez que os alunos sentiram-se motivados a 
participar das atividades resultando em maior aprendizado dos conceitos de Geografia. 
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Resumo: Sabemos que a mera reprodução dos conteúdos, em sala de aula, não insere o aluno a 
entender e refletir sobre o espaço geográfico, a partir daí o uso de linguagens, como a Charge 
foco desse estudo, pode ser uma alternativa para acionar a capacidade crítica e motivadora dos 
alunos bem como entender o espaço e sua intencionalidades, ações e representações dos 
objetos. Como uma dessas linguagens temos a imagem que é um mediador indispensável para 
desenvolver o aluno à compreensão do espaço, pois dela surge a relação entre imaginação e o 
imaginário, podendo ser interpretada a partir da vivência e do cotidiano do aluno. A partir daí 
podemos fazer uma busca pela capacidade crítica do aluno e fazer as correlações e análises do 
ensino de geografia e seus conceitos. 
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Resumo: Este trabalho é fruto das atividades desenvolvidas durante o Programa de 
desenvolvimento Educacional - PDE. Seu objetivo consistiu em possibilitar a identificação e 
análise das condições de sobrevivência da agricultura familiar cuja produção é destinada a feira 
do produtor do município de Perobal - PR. Na metodologia, utilizou-se uma abordagem qualitativa 
a fim de obter informações no que se refere às dificuldades encontradas na produção e 
comercialização de produtos. Para organização do estudo, foi elaborada uma produção didático-
pedagógica para intervenção no processo ensino-aprendizagem nas aulas de geografia, no 8º 
Ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Ana Neri de Perobal-PR, no primeiro semestre 
de 2017. Para tanto, foram ministradas aulas utilizando o aparelho de celular como recurso 
pedagógico buscando novas práticas pedagógicas no ensino da Geografia. Sobre o tema 
agricultura familiar, foram utilizados vídeos, documentários, imagens e realização de atividades, 
visando contribuir para a compreensão do tema. Foram realizadas palestras com representantes 
da secretaria da agricultura do município e da Emater - Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Paraná. Para finalizar as atividades, foi realizada a aula de campo com visitas 
a propriedades rurais de produtores familiares e à feira do produtor. Como resultado, afirma-se 
que a utilização do celular tornou as aulas mais significativas mediando o ensino-aprendizagem, 
possibilitando fazer uma ligação entre a teoria e a prática, favorecendo, assim, o entendimento 
acerca da realidade da produção e comercialização, bem como das dificuldades enfrentadas 
pelos agricultores familiares locais. 
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Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Agricultura familiar, celular, ensino-aprendizagem, 
Resumo: Esta produção, configurada no formato de Unidade Didática, busca contribuir para o 
entendimento da realidade rural do município de Perobal - PR. Atentando para a importância da 
agricultura familiar e para a real situação dos produtores que destinam suas produções para a 
feira do produtor na cidade. Tem por objetivo identificar e analisar suas condições de 
sobrevivência e dificuldades encontradas na produção e comercialização de produtos. Com base 
nessa temática, ministrar aulas utilizando o aparelho de celular como recurso pedagógico 
buscando novas práticas pedagógicas no ensino da Geografia. Para organizar o estudo, será feito 
um levantamento na turma pesquisada sobre possuírem aparelho de celular, para diagnóstico da 
possibilidade de trabalhos em grupos e também individual. Promover debates sobre o seu uso 
responsável em sala de aula utilizando vídeos e textos. Sobre o tema agricultura familiar, serão 
utilizados vídeos, documentários, imagens e realização de atividades, visando contribuir para a 
compreensão do tema. Em seguida, promover palestra com representante da secretaria da 
agricultura do município. E por fim, aula de campo para visita a propriedades rurais de produtores 
familiares e à feira do produtor para observação e entrevista com aqueles que possuem uma 
banca na feira livre da cidade. 
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Resumo: Este artigo tem por objetivo compreender os tensionamentos e potencialidades do uso 
do celular como ferramenta pedagógica. Para dar conta do objetivo proposto foram realizadas 
entrevistas com professores e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 31 
de Março em Ponta Grossa. Além disso, com base na implementação da prática pedagógica que 
versava sobre o uso do celular, foram produzidas informações sobre a forma de uso, os valores 
sociais e as possibilidades de aprendizagem geográfica. Tais procedimentos possibilitaram colher 
as experiências do grupo no uso de celulares em sala de aula. Os resultados foram 
sistematizados por meio de gráficos e tabelas e apresentam resultados positivos e negativos. O 
uso do celular foi considerado positivo na medida em que esta ferramenta traz maior motivação e 
dinâmica da prática pedagógica. Além disso, o uso do celular apresentou pontos negativos como 
indisponibilidade da internet e falta de entendimento por parte de alunos sobre o uso do aparelho 
como ferramenta pedagógica. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ÉDNA MARIA WOYCIECHOWSKI 
Orientador: Joselí Maria Silva - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso do celular no cotidiano escolar e seus tensionamentos na comunidade educacional 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Geografia 
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Palavras-chave: celular, escola, tensionamentos, Geografia 
Resumo: A Unidade Didática tem como objetivo analisar como o uso do celular enquanto 
tecnologia cotidiana de adolescentes no espaço escolar estabelece tensionamentos nessa 
espacialidade e as possibilidades do uso do celular como ferramenta pedagógica de apoio para o 
ensino de Geografia. O celular no espaço escolar estabelece tensionamentos, que ocorrem pela 
crescente cultura tecnológica que é trazida pelos adolescentes e passa a compor o espaço da 
escola. A opção por desenvolver este trabalho no formato de Unidade Didática se justifica pelo 
entendimento de que este material servirá de apoio para auxiliar professores no processo ensino-
aprendizagem, através de sugestões de atividades que visam informar o aluno sobre o uso 
correto do aparelho, minimizando tensionamentos e ampliar a compreensão de conteúdos 
geográficos através do uso do celular como ferramenta pedagógica. Ao assumir esta postura, o 
professor estará mais próximo da realidade dos adolescentes trabalhando com representações e 
convenções que estabelecem relações de pertencimento, criam códigos culturais e de linguagem 
próprias desta fase. Neste contexto é preciso aproximar o aluno da sua própria realidade, fazer 
relações para que eles possam, a partir daí, interpretar diferentes realidades. Com esta 
abordagem atual, fica mais fácil, posteriormente compreender fenômenos que ocorrem em uma 
escala mais ampla. É preciso mostrar que há muito mais que conteúdos a serem transmitidos, 
mas sim concepções de mundo a serem criadas e reformuladas no ambiente escolar. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ÉDSON LUIZ DAUM 
Orientador: Marquiana de Freitas Vilas Boas Gomes - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ESTUDO DO MEIO NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APA) DA SERRA DA 
ESPERANÇA EM GUARAPUAVA - PR 
Tema: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA GEOGRAFIA DIDÁTICA E 
METODOLOGIAS APLICADAS NO ENSINO DA GEGRAFIA 
Palavras-chave: Estudo do meio, Ensino de Geografia, APA Serra da Esperança 
Resumo: O estudo do meio é uma metodologia interdisciplinar que busca proporcionar para e 
alunos contato direto com o objeto de estudo, se caracteriza pela imersão em um determinado 
espaço geográfico, pela investigação e produção de novos conhecimentos (PONTUSCHKA, 
2009). Buscando verificar como essa metodologia pode contribuir para o ensino de geografia no 
âmbito dos estudos locais, este artigo apresenta os resultados da elaboração e aplicação do 
roteiro pedagógico da APA Serra da Esperança, no Município de Guarapuava-PR, utilizando a 
referida metodologia. A pesquisa foi desenvolvida com alunos do Ensino Médio do Colégio 
Estadual Cristo Rei, no mesmo município. A metodologia utilizada para verificar o aprendizado 
dos alunos foi Estudo de Caso articulada com o Estudo do Meio. Os resultados da pesquisa 
indicam que: os alunos desenvolveram conceitos, habilidades, sensibilidades e sensações que 
estão implícitos nas onze ações desenvolvidas e aqui apresentadas. 
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Título: ESTUDO DO MEIO NA APA DA SERRA DA ESPERANÇA EM GUARAPUAVA-PR: 
EXPERIÊNCIA DE ENSINO DE GEOGRAFIA NO ENSINO MÉDIO 
Tema: Fundamentos teórico-metodológico da geografia. 
Palavras-chave: ESTUDO DO MEIO, ENSINO DE GEOGRAFIA, APA DA ESPERANÇA 
Resumo: O estudo do meio é uma metodologia interdisciplinar que busca proporcionar para 
professores e alunos um contato direto com o objeto de estudo e se caracteriza pela imersão na 
complexidade de um determinado espaço geográfico, estabelece um diálogo inteligente com o 
mundo e tem a intensão de produzir novos conhecimentos. Buscando verificar como essa 
metodologia pode contribuir para o ensino de geografia no âmbito dos estudos locais, nesta 
pesquisa, será elaborado um roteiro da APA Serra da Esperança, no Município de Guarapuava-
PR. Para isso, será aplicado um estudo de caso, com os alunos do segundo ano do ensino médio 
do Colégio Estadual Cristo Rei, Guarapuava/PR e as ações envolverão professores de outras 
áreas numa perspectiva interdisciplinar. As metodologias utilizadas serão o estudo de caso para a 
coleta, sistematização e análise dos dados com os estudantes e estudo do meio para produção 
do roteiro. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ÉLCIO TARCÍSIO SLONGO 
Orientador: Mário Zasso Marin - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A pluriatividade entre os agricultores familiares feirantes de Pato Branco-PR 
Tema: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA GEOGRAFIA 
Palavras-chave: Agricultura Familiar, Pluriatividade, Feira do Produtor 
Resumo: O objetivo desta pesquisa foi apresentar algumas características da pluriatividade (que 
se manifesta pela combinação de atividades agrícolas e não agrícolas) entre os agricultores 
familiares feirantes de Pato Branco-PR. Quanto à metodologia, utilizou-se de fontes secundárias, 
como pesquisa e revisão da literatura pertinente à temática e análise de reportagens de TV 
(audiovisuais). Utilizou-se ainda de fontes primárias de pesquisa: trabalho a campo (propriedade 
rural pluriativa, com agroindústria e visita à feira do produtor de Pato Branco), palestras em sala 
de aula (um funcionário do Instituto Ambiental do Paraná -IAP- e um agricultor familiar feirante) e 
entrevistas com agricultores. Tal metodologia permitiu a elaboração de maquetes, painéis, 
fluxogramas e exposição de alguns produtos das agroindústrias familiares. Por fim houve 
apresentação dos resultados do projeto pelos alunos da segunda série C matutino no salão nobre 
do Colégio Estadual Professor Agostinho Pereira-EFM do município de Pato Branco-PR. A 
exposição foi para o ensino médio e para a comunidade escolar. Justifica-se a escolha do tema 
pluriatividade para a elaboração do artigo de conclusão do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), na disciplina de Geografia, a fim de se permitir, por parte dos alunos, a 
compreensão das distintas estratégias de reprodução social e econômica dos agricultores 
familiares. Há atualmente no meio rural um conjunto de atividades desempenhas pelos membros 
das famílias que vão além da agropecuária, como a agroindústria familiar e o trabalho 
assalariado, no meio rural ou urbano. Isto reforça as diferenças, mas, sobretudo, as relações 
sociais, econômicas, políticas e culturais entre cidade e campo. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A pluriatividade entre os agri. familiares feirantes de Pato Branco-PR 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Geografia 
Palavras-chave: Agricultores familiares, pluriatividade, feira do produtor, 
Resumo: Esta produção discutirá a pluriatividade, que se caracteriza pela combinação de 
atividades agrícolas e não agrícolas pelos membros da família, dentro ou fora do estabelecimento 
agropecuário. O interesse em desenvolver este projeto surgiu diante da necessidade de constatar 
os novos arranjos socioeconômicos presentes no meio rural de Pato Branco. Buscar-se-á, como 
objetivo geral, caracterizar a pluriatividade entre os agricultores familiares feirantes de Pato 
Branco. Os feirantes comercializam duas vezes por semana produtos da agricultura e da 
agroindústria familiar. O projeto será desenvolvido pelos alunos, muitos deles provenientes do 
meio rural, da 2ª série A do Ensino Médio do Colégio Estadual Professor Agostinho Pereira. 
Realizar-se-á revisão teórica, através de fontes secundárias de pesquisa e seminários para 
compreender a pluriatividade na agricultura familiar; palestras com agricultores familiares e 
funcionário do Instituto Ambiental do Paraná - IAP, a fim de se discutir sobre a pluriatividade e as 
dificuldades enfrentadas na agricultura familiar; trabalhos de campo com os alunos (visita aos 
feirantes pesque e pague e agroindústrias); construção de maquetes e painéis com fotos dos 
estabelecimentos familiares pluriativos visitados; amostra no colégio de produtos agroindustriais 
adquiridos pelos alunos; e construção de fluxograma das agroindústrias. 
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Professor PDE: ELENICE MARIA GRACHINSKI OSTRUFKA 
Orientador: Maria Lígia Cassol Pinto - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ANÁLISE SÓCIOAMBIENTAL DAS VILAS CONTIN-MOCELIM, LADO SW DA CIDADE 
DE PONTA GROSSA-PR, PELO VIÉS DO CONCEITO DE LUGAR 
Tema: Fundamentos Teórico-Metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Lugar, Pertencimento, Análise Socioambiental 
Resumo: Este artigo teve por objetivo despertar nos alunos dos 8º e 9º anos, por meio do 
processo de conhecimento sobre a importância do lugar onde se inserem nos aspectos geo-
social-político, o sentimento de pertencimento e cidadania, das vilas Contin-Mocelim. Considera-
se a definição de lugar como a realidade vivida pelos sujeitos, utilizou-se deste conceito como 
ferramenta para a análise socioambiental, pois se visou o desenvolvimento de uma maior 
compreensão do lugar onde vivem estes alunos, que por meio de um processo de investigação 
puderam analisar melhor a sua realidade, seu papel na comunidade e sua capacidade em 
transformá-la em um ambiente mais saudável para todos. O trabalho fundamentou-se na 
participação efetiva de aluno-professor na construção de documento escrito sobre o histórico e 
estado da arte da área de estudo. A proposta metodológica deste trabalho tem por base um 
conjunto de procedimentos teórico-metodológicos pautados por 8 encontros discentes-docente, 
dentre eles 2 encontros foram entre discentes-docente-comunidade do bairro. Para análise dos 
resultados e/ou discussões foram utilizados os dados coletados com apoio de referencial teórico. 
Com este trabalho os alunos perceberam que podem ser agentes modificadores do lugar onde 
vivem e contribuir para a melhoria do mesmo. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ELENICE MARIA GRACHINSKI OSTRUFKA 
Orientador: Maria Lígia Cassol Pinto - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL DAS VILAS CONTIN-MOCELIM, LADO SW DA CIDADE 
DE PONTA GROSSA - PARANÁ, PELO VIÉS DOS CONCEITOS DE LUGAR E PAISAGEM 
Tema: Fundamentos Teórico-Metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Análise Socioambiental, Lugar, Paisagem 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica foi elaborada com o objetivo de despertar nos 
alunos dos 8º e 9º anos, através do processo de conhecimento sobre a importância do lugar onde 
se inserem nos aspectos geo-social-político, o sentimento de pertencimento e cidadania, das vilas 
Contin-Mocelim. Considerando a definição de lugar como a realidade vivida pelos sujeitos, 
utilizaremos deste conceito como ferramenta para a análise socioambiental, pois visamos o 
desenvolvimento de uma maior compreensão do lugar onde vivem por parte dos alunos, que 
através de um processo de investigação poderão analisar melhor a sua realidade, seu papel na 
comunidade e sua capacidade em transformá-la em um ambiente mais saudável para todos. Esta 
produção didático-pedagógica propõe atividades pedagógicas além de aula, fazendo com que os 
alunos sejam os agentes protagonistas do processo e levem, aos moradores do bairro, mais que 
o resultado da pesquisa, a urgência de uma maior participação social. Assim, a ciência Geografia 
terá cumprido parte de seus objetivos isto é, tornar-se parte integrante da comunidade. 
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Orientador: HELENA MIDORI KASHIWAGI - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A MÚSICA COMO RECURSO PEDAGÓGICO NO ENSINO DA GEOGRAFIA: 
SUBSÍDIOS À ANÁLISE DAS TRANSFORMAÇÕES SOCIOESPACIAIS CAUSADAS PELO 
PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO 
Tema: Tecnologias e Suas Linguagens no Ensino da Geografia 
Palavras-chave: Globalização, Música, Geografia, Pratica 
Resumo: Atualmente a pratica docente em sala de aula tem se mostrado um grande desafio, ora 
devido ao desinteresse dos alunos, ora pelo desenvolvimento e uso cada vez mais contínuo da 
tecnologia. Diante dessa realidade, o presente projeto de estudo busca conciliar o despertar do 
aluno utilizando dos recursos tecnológicos que dispomos na escola como: TV pendrive, aparelho 
de som e até mesmo podemos utilizar os smartphones para fins didáticos, por isso da proposta de 
desenvolvimento é o uso da música nas aulas de Geografia trabalhando com o tema globalização 
e suas consequências socioespaciais: subdesenvolvimento e consumo, com alunos do 9° ano do 
ensino fundamental. O uso da música como recurso pedagógico, tem por objetivos estimular o 
interesse dos alunos e também estimula-los a refletirem sobre os impactos desse processo 
socioeconômico em sua vida e sua realidade local. Assim, as músicas serão trabalhadas de 
maneira que os alunos possam compreender sua criticidade, opinião dos autores e análise 
socioespacial. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ELIANA APARECIDA VACCARELLI 
Orientador: HELENA MIDORI KASHIWAGI - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A MÚSICA COMO RECURSO PEDAGÓGICO NO ENSINO DA GEOGRAFIA: 
SUBSÍDIOS À ANÁLISE DAS TRANSFORMAÇÕES SOCIOESPACIAIS CAUSADAS PELO 
PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO 
Tema: Tecnologias e Suas Linguagens no Ensino da Geografia 
Palavras-chave: globalização, Música, Geografia, Pratica Pedagógica 
Resumo: Atualmente a pratica docente em sala de aula tem se mostrado um grande desafio, ora 
devido ao desinteresse dos alunos, ora pelo desenvolvimento e uso cada vez mais contínuo da 
tecnologia. Diante dessa realidade, o presente projeto de estudo busca conciliar o despertar do 
aluno utilizando dos recursos tecnológicos que dispomos na escola como: TV pendrive, aparelho 
de som e até mesmo podemos utilizar os smartphones para fins didáticos, por isso da proposta de 
desenvolvimento é o uso da música nas aulas de Geografia trabalhando com o tema globalização 
e suas consequências socioespaciais: subdesenvolvimento e consumo, com alunos do 9° ano do 
ensino fundamental. O uso da música como recurso pedagógico, tem por objetivos estimular o 
interesse dos alunos e também estimula-los a refletirem sobre os impactos desse processo 
socioeconômico em sua vida e sua realidade local. Assim, as músicas serão trabalhadas de 
maneira que os alunos possam compreender sua criticidade, opinião dos autores e análise 
socioespacial. 
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Professor PDE: ELIÉGES PERONDI 
Orientador: ÉLVIS RABUSKE HENDGES - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: JOGOS PEDAGÓGICOS NO ENSINO DA GEOGRAFIA 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Metodologias de ensino, Teoria e prática, Recursos Tecnológicos, 
Resumo: A aplicação de jogos pedagógicos no ensino da Geografia como atividade didática 
alternativa de ensino no contexto educacional. Desta forma, o objetivo principal do presente artigo 
consiste em apontar resultados de ensino-aprendizagem, de um projeto de intervenção 
pedagógica no ensino da Geografia a alunos do Ensino Fundamental com a aplicação de jogos 
pedagógicos. A pesquisa foi realizada com 25 alunos do 6ª Ano do Colégio Estadual Padre 
Anchieta, Salgado Filho, Paraná, em trinta e duas aulas que abrangeram conteúdo didático, 
atividades práticas, aplicação dos jogos pedagógicos e avaliação de aprendizagem. Onde, 
especificamente buscou-se elaborar jogos pedagógicos para o ensino da Geografia, aplicar a 
unidade associativa teoria e prática mediante utilização de ferramentas pedagógicas, a exemplo 
de jogos pedagógicos, buscando a melhoria do ensino-aprendizagem da Geografia, e, avaliar a 
contribuição de práticas pedagógicas que utilizam ferramentas alternativas para o ensino em sala 
de aula. Os resultados indicaram a aquisição de conhecimento sobre a Geografia pelos alunos, 
melhor utilização dos recursos tecnológicos para a pesquisa, participação e comprometimento na 
realização de jogos pedagógicos de Geografia. Para realização de atividades de ensino e 
aprendizagem, desenvolvimento e prática de valores importantes no processo de atividade, 
percebeu-se sentimentos como respeito, a participação conjunta, a amizade, a divisão do 
conhecimento, confirmando que a aplicação deste projeto contribuiu para a promoção de 
oportunidades no ensino e aprendizagem de modo mais dinâmico. Conclui que de os jogos 
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pedagógicos aliados aos recursos tecnológicos são um recurso importante para a práxis escolar e 
a aprendizagem do aluno. 
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Orientador: ÉLVIS RABUSKE HENDGES - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: JOGOS PEDAGÓGICOS NO ENSINO DA GEOGRAFIA 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Educação, Geografia, Jogos pedagógicos, Aprendizagem 
Resumo: A presente Produção Didático-pedagógica tem como área de estudo o ensino da 
Geografia a alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental, definida como tema de estudo os jogos 
pedagógicos no ensino da Geografia em sala de aula. A proposta inicial vale-se da percepção 
acerca da necessidade de inserir uma prática pedagógica que contenha a atividade lúdica e 
incentive o aluno a participar de forma ativa. Em sua elaboração apresenta como objetivos o 
estudo teórico da Geografia, visando ajudar o aluno na identificação dos assuntos a serem 
estudados durante a aplicação do projeto; a elaboração de jogos pedagógicos para o ensino da 
Geografia, no intuito de aplicação da unidade associativa teoria e prática; e, avaliação da 
contribuição de práticas pedagógicas que utilizam ferramentas alternativas para o ensino em sala 
de aula. Esta Produção Didático-pedagógica no formato de Unidade Didática descreve 
fundamentos teóricos bibliográficos sobre o ensino da Geografia em sala de aula, registrando 
conceitos e ações de jogos pedagógicos, bem como refere à associação entre a teoria e a prática. 
Quanto às metodologias de ensino a Unidade Didática indica estratégias de ação que podem ser 
implementadas na escola na qual sejam identificadas questões similares no processo de 
formação dos alunos e disponibiliza sugestões de materiais que podem ser utilizados pelos 
professores que optarem por aplicar em sua prática docente os jogos pedagógicos no ensino de 
Geografia para alunos do Ensino Fundamental. 
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de União da Vitória 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A utilização de metodologias lúdicas no processo de ensino aprendizagem de Geografia 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Geografia. 
Palavras-chave: Ensino, Aprendizagem, Geografia, Metodologias Lúdicas 
Resumo: O presente artigo trata da última etapa do Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE), iniciativa do governo do Estado do Paraná, que tem por objetivo a formação continuada de 
educadores e educadoras. O documento contém o resultado da implementação pedagógica do 
seguinte projeto: A utilização de metodologias lúdicas no processo de ensino aprendizagem de 
Geografia, aplicado ao 6°ano C do Colégio Estadual Barão do Cerro Azul, do município de Cruz 
Machado - PR. Teve como objetivo empregar metodologias lúdicas no processo de ensino e 
aprendizagem dos conteúdos geográficos, a fim de contribuir no processo de construção de 
conhecimentos geográficos. Justificou-se trabalhar com metodologias lúdicas devido ter 
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observado nos alunos dificuldades na assimilação dos conteúdos geográficos e certa aversão 
decorrente da grande quantidade de teoria. E ainda, a grande inquietação dos alunos de 
permanecer num ambiente que não proporciona a construção e o desvendar dos conhecimentos. 
Para tanto, nos valemos de metodologias mais aprazíveis sem tirar o caráter de ciência do 
processo de estruturação e fixação dos saberes geográficos. Empregamos metodologias lúdicas 
aos conteúdos do 1°semestre do 6°ano com o intuito de colaborar no processo de ensino 
aprendizagem da Geografia pelos alunos e dando subsídio à prática docente. Dessa forma, o 
trabalho foi elaborado com base em referencial teórico sobre a temática e a partir de uma 
necessidade observada no âmbito escolar: introdução de metodologias que colaborem para a 
efetivação do processo de construção e obtenção dos conteúdos geográficos, devido à idade do 
público alvo, optou-se pelo lúdico. 
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de União da Vitória 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A utilização de metodologias lúdicas no processo de ensino aprendizagem de Geografia 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Geografia. 
Palavras-chave: Ensino, Aprendizagem, Geografia, Metodologias Lúdicas, Aulas Dinâmicas, 
Resumo: Esta unidade didática pretende dar suporte a implementação do projeto de intervenção 
pedagógica na escola, a partir da utilização de diferentes metodologias lúdicas, no processo de 
ensino aprendizagem de Geografia no Colégio Estadual Barão do Cerro Azul. O público-alvo para 
a realização dessa intervenção é o 6°ano do ensino fundamental, onde abordaremos os 
conteúdos do primeiro semestre introduzindo metodologias lúdicas em seu contexto. Este estudo 
justifica-se pela necessidade de tornar as aulas de Geografia, que muitas vezes acabam sendo 
maçantes e monótonas, mais atrativas, dinâmicas, reflexivas e significativas aos alunos criando a 
possibilidade da aquisição e construção do conhecimento de forma mais aprazível. Para tanto, 
foram elaboradas atividades que priorizem o lúdico, proporcionando o conhecimento acerca dessa 
metodologia pelo coletivo escolar para melhorar a prática pedagógica no cotidiano. Desta forma, a 
Geografia deixa de ser tão tradicional passando a ser mais crítica, dinâmica e mudando o 
conceito que os alunos possuem sobre essa disciplina. E assim perceberem o quanto a Geografia 
faz parte de sua vida. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Abuse da sua inteligência e não da água, use-a racionalmente! 
Tema: Fundamentos teóricos-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Água, Escassez, Sensibilização, Sustentabilidade, Preservação, 
Resumo: O presente artigo tem como finalidade apresentar o relato de uma experiência de 
intervenção pedagógica realizada com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio 
Estadual Hermínia Lupion, na cidade de Ribeirão do Pinhal, a fim de atender as demandas do 
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Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE do Estado do Paraná, com o tema: Abuse da 
sua inteligência e não da água, use-a racionalmente!  O estudo constituiu-se em uma série de 
ações e medidas de caráter sensibilizador e comportamental, que visou diminuir o consumo de 
água e consequentemente a preservação da natureza. Com a proposta de contribuir para que a 
escola e comunidade tivessem uma maior compreensão em relação à importância de se 
preservar a água, o projeto teve como principal objetivo sensibilizar os alunos sobre a importância 
da água em nossas vidas, mostrando as dificuldades que surgem, quando o acesso a ela é 
racionado ou escasso, despertando neles, o interesse e a possibilidade de alterar de forma 
consciente os hábitos já inseridos no dia-a-dia, oportunizando-lhes ações concretas de economia 
e preservação da água, na expectativa de ultrapassar os limites da comunidade escolar. Não 
bastou dizer aos alunos que era preciso reduzir o consumo, foi necessário que compreendessem 
o motivo, por meio de conceitos e exemplos de sua importância para que haja vida. Para isso, o 
tema proposto abordou assuntos referentes à importância da água para a vida, sua distribuição 
pelo planeta e sua desigual distribuição no Brasil. Destacou ainda, a importância dos Rios 
Voadores e do Aquífero Guarani, além de apontar os grandes vilões do desperdício e possíveis 
mudanças de hábitos para a prática de um consumo consciente e sustentável, visando a 
diminuição do consumo, assumindo de forma independente e autônoma, atitudes e valores 
voltados à sua proteção e conservação. Para tanto, foi elaborado uma unidade didático 
pedagógico que oportunizou conhecimentos teóricos e experiências práticas do tema abordado. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Abuse da sua inteligência e não da água, use-a racionalmente 
Tema: Fundamentos teóricos-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Água, Escassez, Sensibilização, Sustentabilidade, Preservação 
Resumo: O presente projeto consiste em uma série de ações e medidas de caráter sensibilizador 
e comportamental, que visa diminuir o consumo de água e consequentemente preservar a 
natureza. Com a proposta de contribuir para que a escola e comunidade tenham uma maior 
compreensão em relação à importância de se preservar a água, este projeto tem como principal 
objetivo sensibilizar os alunos sobre a importância da água em nossas vidas, mostrando as 
dificuldades que surgem, quando o acesso a ela é racionado ou escasso, despertando neles, o 
interesse e a possibilidade de alterar de forma consciente os hábitos já inseridos no dia-a-dia, 
surgindo assim, ações concretas de economia e preservação da água, ultrapassando os limites 
da comunidade escolar. Para que haja esta mudança de comportamento, não basta dizer aos 
alunos que é preciso reduzir o consumo, é necessário que compreendam o motivo, através de 
conceitos e exemplos de sua importância para que haja vida. Para isso, o tema proposto abordará 
assuntos referentes a importância da água para a vida, sua distribuição pelo planeta e sua 
desigual distribuição no Brasil. Destacará ainda, a importância dos Rios Voadores e do Aquífero 
Guarani, além de apontar os grandes vilões do desperdício e possíveis mudanças de hábitos para 
a prática de um consumo consciente e sustentável, visando a diminuição do consumo, assumindo 
de forma independente e autônoma, atitudes e valores voltados à sua proteção e conservação. 

 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ELISÂNGELA SOARES DE ALMEIDA 
Orientador: Ângela Massumi Katuta - IES: UFPR 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_geo_uenp_elisangeladutradeoliveira.pdf


 
Etapa: Artigo 
 
Título: Modos de vida dos povos tradicionais presentes no Paraná - indígenas, quilombolas e 
faxinalenses - trabalhados em múltiplas escalas, por meio das Danças Circulares 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: geograficidade, quilombolas, rap, dança circular, 
Resumo: Focados no estudo de suas geograficidades, os alunos puderam fazer o 
reconhecimento de suas origens familiares, utilizando a metodologia da experimentação - 
pesquisa/ação (ENGEL, 2000) em sala de aula. Através de pesquisas e levantamentos e a 
consequente compreensão dos modos de vida dos povos tradicionais, territorializados no Paraná, 
os alunos foram motivados a compreendê-los, identificando-os (ou não), com suas geografias de 
vida, sistematizando seus conhecimentos através das danças circulares, criando coreografias que 
mantenham vivas as representações e memórias de suas coletividades. O povo tradicional que 
ganhou destaque foi o quilombola (negros). Acatando as sugestões dos discentes, utilizamos o 
rap, como possibilidade de representação dessas práticas de seus modos de vidas, nos territórios 
em que vivem e convivem. Como prática pedagógica, compomos um rap e o dançamos, de forma 
circular. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Modos de vida dos povos tradicionais territorializados no Paraná - indígenas, quilombolas 
e faxinalenses - em múltiplas escalas, trabalhados em sala de aula por meio das Danças 
Circulares 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Descolonização, geograficidade, povos tradicionais, danças circulares Modos de 
vida dos povos tradicionais 
Resumo: Trabalhar com os alunos o reconhecimento de suas origens traz o viés da 
experimentação (pesquisa-ação) em sala de aula. Através de pesquisas e levantamentos e a 
consequente compreensão dos modos de vida dos povos tradicionais - indígenas, quilombolas e 
faxinalenses - territorializados no Paraná, os alunos serão motivados a compreendê-los e 
sistematizar seus conhecimentos através das danças circulares, compondo coreografias que 
mantenham vivas as representações e memórias dessas coletividades. Posteriormente, irão 
dança-las, como forma de transmissão da geograficidade desses povos para toda a comunidade 
escolar. 
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COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE KENNEDY DE MARINGÁ - PARANÁ 
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Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Violência Escolar, Escola Pública, Intervenção Pedagógica, 
Resumo: Este artigo pretende desenvolver uma reflexão sobre o tema da violência no ambiente 
escolar e apontar caminhos possíveis para o enfrentamento deste fenômeno. O trabalho se 
ampara na bibliografia especializada para abordar a questão da violência escolar percebida e 
experimentada pelos professores e alunos no Colégio Estadual Presidente Kennedy, localizado 
no bairro denominado Vila Progresso situado na parte noroeste da cidade de Maringá, Paraná. 
Percebeu-se que a indisciplina é uma forma de violência muito comum na escola, preocupando 
toda a comunidade e em especial os pais e os professores. O temor é um reflexo do número cada 
vez maior de crianças e adolescentes que são vítimas ou agentes dessa violência; daí que se 
impõe a necessidade de mudança das práticas no ambiente escolar e, tendo como uma das 
bases para esta transformação, à participação e contribuição de todos e todas que compõe a 
comunidade escolar. 
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Título: Violência escolar: Uma reflexão geográfica do tema no contexto do Colégio Estadual 
Kennedy de Maringá-Paraná 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Violência escolar - Indisciplina - Infrações - leis - geografia - lugar - 
pertencimento 
Resumo: Esta Unidade Didática objetiva analisar a violência na escola, da escola e seu entorno. 
A indisciplina e as infrações penais tornam-se uma preocupação constante e crescente entre os 
educadores e a sociedade. O estudo aborda conceitos, causas e manifestações da violência 
escolar, focando também nas principais vivências do professor e do aluno Constata-se a 
necessidade de debatermos e buscarmos possibilidades de melhor integrar a geografia e outras 
disciplinas no Currículo Escolar no que se refere principalmente ao ensino-aprendizagem em sala 
de aula. Ainda, propomos uma compreensão da diversidade cultural e da comunidade política, 
voltada para a ação, partilhando valores, costumes, uma memória comum, criando, 
independentemente de laços sanguíneos um sentimento de pertencimento e concomitantemente 
dando sentido a um lugar que nos pertence. 
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Título: AS ÁREAS VERDES URBANAS COMO POSSIBILIDADE DIDÁTICA PARA O ENSINO E 
APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Geografia 
Palavras-chave: Ambiente Escolar, Ensino de Geografia, Urbanização, Relações 
Socioambientais, 
Resumo: As áreas verdes urbanas é um tema que tem se destacado nos últimos tempos, 
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sobretudo no que diz respeito ao planejamento urbano, uma vez que as áreas verdes 
proporcionam inúmeros benefícios, tanto para a qualidade do meio ambiente quanto à saúde e 
bem estar da população. A intenção desse trabalho é apresentar os resultados obtidos com a 
Proposta de Intervenção Pedagógica realizada com os alunos do 2º ano do Ensino Médio do 
Colégio Estadual Wilson Joffre de Cascavel/PR. Vale ressaltar que a atividade ora apresentada é 
resultado da inserção da professora no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) 
vinculado a Secretaria de Estado da Educação do Paraná. A proposta pedagógica visava 
compreender a importância das áreas verdes urbanas e sua influência nas relações 
socioambientais por meio do ensino de Geografia. Para tanto, buscou-se diagnosticar a 
percepção dos alunos por meio de questionário sobre a importância das áreas verdes no 
ambiente urbano. Discutir a importância das áreas verdes pode promover a leitura crítica do 
espaço urbano e atribuir maior sentido e significado ao tema. 
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Título: As áreas verdes urbanas como possibilidade didática para o ensino e aprendizagem de 
Geografia 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Geografia 
Palavras-chave: Áreas Verdes, urbanização, relações socioambientais, Ensino de Geografia 
Resumo: As áreas verdes urbanas trata-se de um tema que tem se destacado nos últimos 
tempos no que diz respeito ao planejamento urbano, uma vez que as áreas verdes proporcionam 
inúmeros benefícios, tanto para a qualidade do meio ambiente quanto à saúde e bem estar da 
população. A proposta de implementação pedagógica visa oportunizar aos alunos do 2°ano do 
Ensino Médio do Colégio Estadual Wilson Joffre de Cascavel, compreender a importância das 
áreas verdes urbanas e sua influência nas relações socioambientais por meio do ensino de 
Geografia. Para tanto, buscar-se-á diagnosticar a percepção dos alunos em relação à importância 
das áreas verdes no ambiente urbano. Posteriormente visa conhecer a Legislação vigente, no que 
tange aos conceitos, à inserção, preservação e manutenção das áreas verdes e arborização 
urbana no município de Cascavel. E discutir a importância das áreas verdes no planejamento 
urbano promovendo a leitura crítica do espaço urbano, por meio do ensino de Geografia, com 
leitura de textos, poesias, dinâmicas em grupo, palestras, reportagens, documentários referentes 
ao tema, saídas de campo, entre outras atividades, a fim de atribuir maior sentido e significado ao 
tema. 
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Resumo: Este artigo apresenta os resultados da implementação do Projeto de Intervenção 
Pedagógica elaborado no PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional, da Secretaria de 
Educação do Estado do Paraná, intitulado A educação ambiental como ferramenta de 
conscientização para um consumo consciente. A partir das atividades elaboradas na Unidade 
Didática Do consumo a produção do lixo com objetivo de promover a reflexão e a conscientização 
dos alunos sobre o processo de consumo de produtos sob a influência das mídias. O atual estágio 
da sociedade capitalista voltado para a produção de inovações e de novos produtos numa 
velocidade cada vez maior. Este fato estimula o ato de consumir em escala cada vez maior e as 
consequências geradas por este modelo põe em xeque o próprio futuro da humanidade. A partir 
de leituras e de atividades relacionadas ao consumo desenfreado e à geração de lixo no cotidiano 
das pessoas, mesmo das classes mais pobres, possibilitam a reflexão dos alunos sobre essa 
atitude que se tornou habitual. Os resultados obtidos nos mostram a necessidade de reflexões 
sobre o consumo e a geração de lixo nas salas de aulas, assim incentivando os educandos a 
expor suas ideias e as confrontar com os colegas para que compreendam melhor a realidade em 
que vivemos e sejam os multiplicadores de mudanças nos hábitos de consumo visando à 
sustentabilidade ambiental, econômica e social. 
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Título: Do consumo à produção do lixo 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos de Geografia 
Palavras-chave: Consumismo, produção de lixo, consumo consciente 
Resumo: Na atual fase do capitalismo, o consumo além de ser desenfreado, se tornou uma forma 
de avaliar o cidadão, que consome cada vez mais. É preciso repensar as nossas atitudes e refletir 
sobre os problemas que podem ser ocasionados. A sociedade precisa agir de uma forma mais 
sustentável, para que o desenvolvimento ocorra sem pôr em risco a sobrevivência desta e das 
futuras gerações. Para que ocorra uma mudança de pensamento/comportamento, a educação 
ambiental se torna extremamente importante para a formação de um cidadão consciente de seus 
atos em relação ao meio que está inserido. Portanto, quando refletimos sobre a produção e 
consumo, é importante termos em mente as consequências geradas ao meio ambiente. O objetivo 
do presente trabalho é desenvolver práticas e atividades no âmbito da escola, de forma que o 
aluno amplie seu conhecimento sobre o assunto. Espera-se que o aluno se torne um cidadão 
crítico e um agente multiplicador das boas práticas e consequentemente transformador do 
entorno. 
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Resumo: O presente artigo apresenta o desenvolvimento e os principais resultados da 
implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola e da Unidade Didática, 
produzidos durante o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, turma 2016/2017, 
pertencente à IES _ Universidade Estadual de Londrina. Este trabalho teve como objetivo ampliar 
a compreensão e o estudo da cartografia através das novas tecnologias, com o intuito de 
melhorar o ensino e a aprendizagem dos estudantes do sexto ano do ensino fundamental II, 
pertencente ao Colégio Estadual Rio Branco - Ensino Fundamental e Médio. A implementação foi 
realizada nos meses de fevereiro a junho de 2017. Além disso, apresenta as discussões e 
resultados do Grupo de Trabalho em Rede (GTR) que ocorreu, paralelamente, no primeiro 
semestre de 2017. A Unidade Didática foi produzida de forma complementar ao conteúdo do livro 
didático, utilizando-se de recursos disponíveis referentes às novas tecnologias, tais como: celular, 
GPS, os aplicativos Google Maps e Google Earth, etc., dessa forma, buscou-se considerar 
sempre o espaço cotidiano do aluno para facilitar sua compreensão e dar significado ao 
conhecimento. 
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Palavras-chave: cartografia, novas tecnologias, leitura cartográfica, geografia 
Resumo: Esta produção didática é parte integrante do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), tomará como prática pedagógica a cartografia e sua integração aos recursos 
tecnológicos, no intuito de melhorar a compreensão dos alunos na leitura e interpretação de 
mapas, buscando a partir de seus conhecimentos prévios, ampliarem sua visão de mundo no que 
tange a sua localização e compreensão dos diversos espaços e a partir dai interpretarem e 
analisarem o espaço em que vivem. 
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Resumo: O presente projeto será desenvolvido com os professores do Colégio Estadual de 
Barbosa Ferraz - EFMP, no Município de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná. Situa-se na região 
central da cidade com aproximadamente 40 professores distribuídos em três turnos de 
funcionamento, a maioria dos educadores possui dois padrões no Estado contando com 40 
horas/aulas semanais em mais de uma escola. Este projeto foi pensado a fim de colaborar para 
diminuir a rejeição quanto à aceitabilidade por parte dos professores com relação às tecnologias 
de comunicação e informação. Partimos de uma pesquisa exploratória a princípio que seguirá de 
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caráter quali-quantitativo, com a aplicação de questionários para coleta de dados. Esses dados 
nos indicarão onde estão as maiores necessidades de nossos educadores quanto à inserção das 
novas tecnologias em suas práticas educativas. Partimos da preocupação quanto à formação do 
futuro educando, pensador, pesquisador e crítico que será inserido em nossa sociedade. O uso 
necessário e indissociável da tecnologia no espaço escolar se faz cada vez mais constante, como 
ferramenta pedagógica para melhoria na qualidade do ensino-aprendizagem. Pontuando 
problemas, apontando e discutindo soluções, a fim de oferecer suporte para que o docente una o 
ensino aos novos recursos didáticos, sem reduzir a tecnologia apenas a seu aspecto instrumental. 
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Título: O EDUCADOR E AS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 
Tema: TECNOLOGIAS E SUAS LINGUAGENS NO ENSINO DA GEOGRAFIA 
Palavras-chave: Educador, Tecnologias, Práticas Pedagógicas, 
Resumo: O EDUCADOR E AS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO Fabiana 
Zangelmi Salustiano O presente projeto será desenvolvido com os professores do Colégio 
Estadual de Barbosa Ferraz - EFMP, no Município de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná. Situa-se 
na região central da cidade com aproximadamente 40 professores distribuídos em três turnos de 
funcionamento, a maioria dos educadores possui dois padrões no Estado contando com 40 
horas/aulas semanais em mais de uma escola. Este projeto foi pensado a fim de colaborar para 
diminuir a rejeição quanto à aceitabilidade por parte dos professores com relação às tecnologias 
de comunicação e informação. Partimos de uma pesquisa exploratória a princípio que seguirá de 
caráter quali-quantitativo, com a aplicação de questionários para coleta de dados. Esses dados 
nos indicarão onde estão as maiores necessidades de nossos educadores quanto à inserção das 
novas tecnologias em suas práticas educativas. Partimos da preocupação quanto à formação do 
futuro educando, pensador, pesquisador e crítico que será inserido em nossa sociedade. O uso 
necessário e indissociável da tecnologia no espaço escolar se faz cada vez mais constante, como 
ferramenta pedagógica para melhoria na qualidade do ensino-aprendizagem. Pontuando 
problemas, apontando e discutindo soluções, a fim de oferecer suporte para que o docente una o 
ensino aos novos recursos didáticos, sem reduzir a tecnologia apenas a seu aspecto instrumental. 
PALAVRAS-CHAVE: Educador; Tecnologias; Práticas Pedagógicas. 
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do 6º Ano do Ensino Fundamental, tendo como base o projeto de intervenção pedagógica do 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, no qual foi proposto o uso de atividades 
experimentais como recurso didático na disciplina de geografia para o estudo do tema solos. A 
finalidade foi demonstrar que a atividade experimental pode proporcionar situações praticas e 
lúdicas no processo de ensino-aprendizagem. A metodologia utilizada permitiu associar a teoria 
com a prática uma vez que os experimentos exigiam a participação e a interação dos estudantes. 
A abordagem sobre as questões de solos nos livros didáticos de geografia, geralmente são 
tratados de forma superficial e associados às atividades agrícolas; sendo incompleta a visão que 
o aluno das suas inúmeras variáveis. Neste sentido, tornou-se necessário a (re) construção de 
conhecimentos e conceitos para mudanças de atitudes e comportamentos humanos que 
vislumbrem a preservação deste importante recurso natural. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: FABÍOLA LIMEIRA DE SOUZA 
Orientador: Luís Lopes Diniz Filho - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Resumo: Atualmente os recursos naturais vêm sendo explorados de forma abusiva e 
inconsequente, dentre estes recursos está o solo que é um recurso importante para a 
preservação da vida terrestre e do seu ambiente. Pretende-se com esta Produção Didático-
Pedagógica, propor o uso de atividades experimentais como recurso didático na disciplina de 
geografia, levando os alunos a compreensão de que o solo é um recurso esgotável, e passível de 
degradação. A finalidade é demonstrar que a atividade experimental pode proporcionar situações 
práticas e lúdicas de aprendizagem. A metodologia adotada será a pesquisa-ação, pois ela 
permite associar a prática de modo inovador possibilitando a processo de ensino aprendizagem. 
Visto que os livros didáticos abordam o tema geralmente de forma superficial e associado às 
atividades agrícolas; sendo incompleta a visão que o aluno tem das inúmeras funções que o solo 
possui; faz-se necessário conhecer, aprofundar e desenvolver mudanças para que aconteça a 
preservação deste recurso. As discussões serão iniciadas a partir do que ocorre no espaço de 
vivência do aluno. O material didático a ser elaborado se constituirá em um Caderno Pedagógico  
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contribuir para reflexões que produzam transformações, cabe à escola e a comunidade encontrar 
possibilidades de, através de uma educação ambiental, sensibilizar os alunos e demais 
envolvidos para que ajam de modo responsável, conservando o ambiente, em especial a água, no 
presente para o futuro. Este artigo apresenta o desenvolvimento e os principais resultados da 
implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica, com a carga horária de 32 horas/aulas, 
durante o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), com alunos da 1º série do Ensino 
Médio, no Colégio Estadual Professor Agostinho Pereira, Pato Branco-Pr. Foram utilizados 
diferentes instrumentos metodológicos para auxiliar o aluno na construção do conhecimento como 
vídeos, artigos, livro didático, palestras, debates e estudo de campo, a partir das observações do 
estado do manancial que abastece a cidade de Pato Branco, da observação do seu leito, da mata 
ciliar, da ocupação do solo nessas proximidades, verificando as mudanças que ocorreram ao 
longo dos anos na ocupação do solo e com isso a poluição e o assoreamento do mesmo, bem 
como o saneamento básico do município. As atividades realizadas contribuíram de maneira 
significativa para a construção conhecimentos, procedimentos e atitudes relacionados à Educação 
Ambiental. Estas atitudes desenvolvem nos alunos a capacidade de interagir com o conhecimento 
e com a vida da comunidade na qual estão inseridos. 
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Resumo: Esta Unidade Didática é uma proposta de ser desenvolvida durante o Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), numa intervenção pedagógica com alunos do 1º ano do 
Ensino Médio, no Colégio Estadual Professor Agostinho Pereira, Pato Branco-PR. Diante da 
problemática da carência de água potável no planeta e da necessidade de contribuir para 
reflexões que produzam transformações, cabe a escola e a comunidade encontrar possibilidades, 
de através de uma educação ambiental, sensibilizar os alunos e demais envolvidos para que ajam 
de modo responsável, conservando o ambiente, em especial a água, no presente para o futuro. 
Com o objetivo de discutir a Educação ambiental e a gestão de recursos hídricos em âmbito 
escolar, este projeto, almeja uma Educação Ambiental, a partir das observações do estado do 
manancial que abastece a cidade de Pato Branco e consequentemente a qualidade da água no 
nosso município; da observação do seu leito, da mata ciliar, da ocupação do solo nessas 
proximidades, verificando as mudanças que ocorreram ao longo dos anos na ocupação do solo e 
com isso a poluição e o assoreamento do mesmo. 
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Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da geografia 
Palavras-chave: Linguagem cartográfica, Orientação, Localização, Espaço, Tecnologia 
Resumo: O presente artigo é resultado do projeto e da intervenção pedagógica do Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE 2016 aplicado no Colégio Estadual Unidade Polo em São 
José dos Pinhais - PR, com a turma do 6º ano, na disciplina de Geografia, sob a temática: a 
alfabetização cartográfica por meio da experiência individual do educando e o uso das 
geotecnologias. Tem como objetivo apresentar metodologias e recursos que auxiliem na 
aprendizagem da linguagem cartográfica, com ênfase na dificuldade apresentada pelo educando 
em se localizar no espaço. A aplicação de metodologias diferenciadas no ensino de Geografia 
pode possibilitar a aprendizagem, e despertar no aluno o entendimento do conhecimento teórico e 
a sua contribuição no cotidiano. Após a constatação de que o aluno do Ensino Fundamental 
apresenta dificuldades para apropriar-se dos conteúdos referentes à cartografia e à localização no 
espaço, optou-se em usar metodologias que envolvem práticas e vivências, atreladas ao uso de 
recursos tecnológicos, os quais possibilitam a relação do conteúdo teórico da cartografia e da 
localização geográfica com as necessidades do educando em seu dia-a-dia. 
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Resumo: As práticas didáticas abordadas em sala de aula necessitam cada vez mais de métodos 
diferenciados, que possibilitem de maneira efetiva a aprendizagem, e que despertem no aluno o 
entendimento entre o conhecimento teórico e a contribuição do mesmo em sua vida cotidiana. Ao 
notar que o aluno do Ensino Fundamental apresenta dificuldade em apropriar-se dos conteúdos 
referentes à cartografia, optou-se em usar uma metodologia que permeia desde praticas simples, 
como elaboração de maquete da sala de aula, mapa mental, e também recursos tecnológicos, 
como mapas impressos, Google Maps e imagens de satélite. A Unidade Didática tem como 
finalidade propor encaminhamentos metodológicos que estimulem a conexão entre a teoria e a 
prática, ou seja, fazer com que o aluno do 6º ano possa se localizar no espaço, e também 
compreendê-lo em diferentes escalas através da representação cartográfica. Relacionando o 
conhecimento cartográfico com o seu dia a dia. 
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uso da Cartografia. Este trabalho apresenta uma proposta de uso do aplicativo CALC como 
ferramenta de apoio na interpretação de mapas digitais, na disciplina de Geografia, realizado em 
turmas de 7° anos do Ensino Fundamental de uma escola Estadual no Município de Curitiba, no 
Paraná. Foi desenvolvida uma aplicação para uso de laboratório de informática em planilha 
eletrônica CALC, que permite a visualização de diferentes aspectos dos mapas de forma 
individual e combinada. A visualização combinada de mapas contribui de forma única para o 
entendimento e aprendizado da relação do homem com a natureza. Os resultados da aplicação 
deste projeto demonstraram que se pode utilizar recursos computacionais simples para auxiliar o 
ensino da Geografia e da Cartografia. A grande receptividade e participação ativa dos alunos 
durante a realização do projeto demonstrou que o uso de mapas combinados associado à 
tecnologia de informação contribuiu para o maior entendimento e questionamento de relações 
envolvendo o tema o homem e o meio em que vive. 
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Título: A Cartografia no ensino da Geografia: o uso de aplicativo para interpretação de mapas 
digitais 
Tema: Tecnologias e Suas Linguagens no Ensino da Geografia 
Palavras-chave: Cartografia, Tecnologia, Mapas 
Resumo: A compreensão do espaço geográfico aumenta a ligação do homem com o meio e a 
relação sociedade-natureza, uma vez que conhecendo este espaço, o homem transforma-o para 
atender as suas necessidades. Para registrar seu conhecimento do meio, uma das ferramentas 
utilizadas é a cartografia. A cartografia permite inclusive discutir sobre as transformações 
introduzidas pelo próprio homem no espaço geográfico. Já é conhecido que ações pedagógicas 
com base no uso de mapas melhora o entendimento do indivíduo sobre sua relação com o 
espaço geográfico. A tecnologia tem facilitado o avanço da cartografia. A engenharia cartográfica 
permite hoje o registro do espaço terrestre em tempo reduzido e com grande precisão. Os mapas 
digitais têm auxiliado no conhecimento, ocupação e desenvolvimento sustentável do meio 
ambiente, como conhecimento do potencial hidroelétrico e eólico, proteção e conservação 
ambiental, ocupação urbana, produção agrícola e uma série de outros aspectos. Contudo este 
trabalho apresenta o uso de um aplicativo, na cartografia, que facilita o entendimento e a 
assimilação da aprendizagem. 
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Resumo: O presente artigo trata do trabalho desenvolvido no Colégio Estadual Alto Recreio, no 
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município de Quedas do Iguaçu, Paraná, sendo parte do Programa de Desenvolvimento 
Educacional, PDE. A proposta justificou-se por vários motivos, sendo um deles, a necessidade de 
ampliar as formas de trabalhar com o processo de ensino-aprendizagem. O trabalho teve como 
objetivo que os participantes dele conseguissem compreender como ocorre a organização do 
espaço geográfico, com o uso da fotografia. O público envolvido foram alunos do 7º ano do ensino 
fundamental. Fotografias tiradas pelos mesmos, do espaço geográfico que circundam a escola, 
foram utilizadas como recurso didático pedagógico no ensino da Geografia. As fotografias 
propiciaram debater os mais variados temas relacionados ao espaço geográfico, desta maneira 
possibilitando que o aluno ocupe o papel de sujeito ativo no processo educacional. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: GESSI CARNEIRO SEBASTIÃO 
Orientador: Paulo Nobukuni - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A fotografia como recurso didático na leitura do espaço geográfico 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia. 
Palavras-chave: Fotografia, Espaço geográfico, Conhecimento, Cidadania, 
Resumo: O projeto trata sobre o uso da fotografia para que ocorram melhorias no processo de 
ensino-aprendizagem, justificando-se o mesmo, pois as imagens compõem-se como recursos 
para que isto ocorra. O objetivo será utilizar a fotografia como material didático-pedagógico para 
melhorar o ato de ensinar-aprender, no que diz respeito ao uso de imagens captadas pelos alunos 
e alunas, com a orientação da professora, tendo por finalidade a leitura do espaço geográfico do 
bairro Alto Recreio, na cidade de Quedas do Iguaçu, Paraná. Com isto, espera-se que resulte na 
melhoria do conhecimento da realidade e, a partir deste, auxiliar na formação cidadã dos 
educandos e educandas. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: GESUALDO BORGES DA SILVA 
Orientador: PATRÍCIA FERNANDES PAULA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: NO CAMINHO DA APRENDIZAGEM: O TRABALHO DE CAMPO COMO MÉTODO NA 
RELAÇÃO TEORIA À PRÁTICA NA GEOGRAFIA 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: conceitos geográficos, metodologia em geografia, trabalho de campo, 
planejamento 
Resumo: Este artigo relata as etapas para a implantação do projeto de intervenção pedagógica, 
no decorrer do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) proposto para o 6º ano, turma 
A do Colégio Estadual Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado, do município de Apucarana/PR. 
Teve como objetivo trabalhar os conceitos e categorias da Geografia, promovendo a relação 
teoria e prática, por meio do trabalho de campo. Buscou-se a formação de um aluno que possa 
entender os conceitos e categorias da Geografia na configuração do espaço do qual ele vive. 
Foram desenvolvidas atividades com o uso de recursos tecnológicos como o projetor de 
multimídia, aplicativos, vídeos e textos sobre a transformação da paisagem e o trabalho de campo 
entorno da escola, no bairro e no município. Foram realizados três trabalhos de campos levando 
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os alunos a visualizar, analisar e comparar os conhecimentos apreendidos teoricamente, 
possibilitando-os a aprendizagem e a compreensão, por meio da interpretação de textos, fotos, 
imagens, vídeos, pesquisas, relatório de aula de campo, discussões sobre os temas trabalhados. 
Para finalizar houve a confecção de material impresso como meio de informação e interação com 
os demais alunos e funcionários da escola, exposição de material iconográfico. Apesar dos 
desafios e obstáculos presentes no ambiente escolar, os alunos tiveram grande receptividade, 
pois envolviam seu espaço vivido, promovendo a socialização entre eles e melhora quanto ao 
entendimento dos conceitos da geografia. Os trabalhos de campo associado a um planejamento 
antecipado das aulas promoveram uma maior compreensão dos conteúdos e conceitos 
trabalhados, por meio da exploração e investigação do espaço. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: GESUALDO BORGES DA SILVA 
Orientador: PATRÍCIA FERNANDES PAULA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: PERCORRENDO OS ESTUDOS DA GEOGRAFIA: O TRABALHO DE CAMPO 
Tema: Fundamentos teórico metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Metodologia, Aprendizagem, Trabalho de Campo, Conceitos geográficos 
Resumo: O trabalho de campo é um instrumento didático que tem sido amplamente utilizado 
pelos professores de Geografia tanto do Ensino Fundamental e quanto do Ensino Médio numa 
intenção de associar teoria à prática. Na perspectiva geográfica, o trabalho de campo é entendido 
como toda e qualquer atividade investigativa e exploratória que ocorre fora do ambiente escolar, é 
a atividade que na maioria das vezes muito bem aceita pelos alunos, seja pela função da 
possibilidade de sair da rotina escolar de sala de aula e/ou pela análise in loco do que foi 
apresentado teoricamente na sala de aula. Em vista disso é que se propõe utilizar do trabalho de 
campo como um instrumento didático dentro dessa Unidade Didática. Possibilitando aos demais 
professores, que queiram utilizar dessa ferramenta, intensificar a observação, análise de eventos 
e fenômenos geográficos dentro do ambiente escolar, entorno da escola, no bairro e no município, 
trabalhando de forma individual ou em grupo, também utilizando a tecnologia existente na escola 
por meio de vídeos, imagens e mapas. Dessa forma, o resultado esperado é que os alunos 
possam compreender a importância dos conceitos da Geografia bem como o entendimento 
enquanto sujeito social na transformação do espaço geográfico. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: GISÉLIA APARECIDA MENDES 
Orientador: MARGARIDA DE CASSIA CAMPOS - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso de jogos pedagógicos para o ensino dos conceitos geográficos 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: ludicidade, jogos pedagógicos, conceitos geográficos, 
Resumo: Este artigo é o relato do resultado do trabalho realizado com alunos (as) que estão 
iniciando as séries finais do Ensino Fundamental, mais precisamente com uma turma do sexto 
ano com 35 alunos (as) em uma escola pública no município de Apucarana-PR. E tem por 
objetivo demonstrar a importância da ludicidade no processo ensino-aprendizagem, para isso, 
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foram trabalhados jogos pedagógicos voltados para o ensino de conceitos geográficos. Em nossa 
prática pedagógica, podemos observar que uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo (a) 
professor (a) é o desinteresse do (a) aluno (a). Diante disto torna-se necessário buscar materiais 
didáticos e metodologias diferenciados para o ensino e o aprendizado. O método escolhido, jogos 
pedagógicos, foi utilizado de duas maneiras: confeccionados pelos próprios discentes e de forma 
online usando o laboratório de informática. Enfrentamos diversas dificuldades para por em prática 
esse projeto, como a grande quantidade de alunos (as) em sala de aula, o número reduzido de 
aulas de Geografia no sexto ano, o laboratório de informática com problemas, etc. Apesar das 
dificuldades elencadas, o trabalho desenvolvido com essa metodologia mostrou-se eficiente e 
motivador, pois aliou a teoria com a prática, favoreceu a socialização, atenção e concentração dos 
educandos. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: GISÉLIA APARECIDA MENDES 
Orientador: MARGARIDA DE CÁSSIA CAMPOS - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Jogando e Aprendendo Geografia 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: ludicidade, jogos pedagógicos, conceitos geográficos, ensino-aprendizagem, 
Resumo: Este trabalho é voltado para alunos (as) que estão ingressando nas séries finais do 
Ensino Fundamental, mais precisamente para os (as) do sexto ano. Tem por objetivo demonstrar 
a importância da ludicidade no processo ensino-aprendizagem, em especial no uso de jogos 
pedagógicos voltados para o ensino de conceitos geográficos. Em nossa prática pedagógica, 
podemos observar que uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo (a) professor (a) é o 
desinteresse do (a) aluno (a). Diante disto torna-se necessário buscar materiais didáticos e 
metodologias diferenciados para o ensino e o aprendizado. A aplicação de novos métodos tende 
a tornar esse processo mais eficiente e a utilização de jogos é altamente educativa e motivadora. 
É uma forma diferente e envolvente de compreensão do saber acadêmico para que este seja 
transformado em conhecimento, pois o (a) aluno (a) trabalha a teoria junto com a prática. Eles são 
importantes ferramentas pedagógicas, favorecendo a socialização, atenção e concentração dos 
educandos. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: GLAUCIA ALBERTI 
Orientador: MARCOS ALBERTO TORRES - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O ENTORNO DA ESCOLA: A LINGUAGEM CARTOGRÁFICA E A COMPREENSÃO DO 
ESPAÇO 
Tema: Fundamentos Teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Cartografia entorno, sensoriamento remoto, 
Resumo: Esta produção teve como objetivo principal desenvolver o conhecimento e a 
interpretação do espaço do entorno da escola, utilizando ferramentas da cartografia e de 
tecnologias relativas ao sensoriamento remoto e ao Google Earth, direcionada aos estudantes de 
6º ano do Ensino Fundamental. A partir do espaço cotidiano dos alunos (entorno da escola) 
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buscou-se construir noções básicas relativas à orientação, representação do espaço, análise de 
mapas e imagens de satélites na forma impressa e digital. Quando os alunos entram em contato 
direto com as novas tecnologias cartográficas conseguem progressos significativos, fazendo 
relações com diversos conteúdos geográficos e dessa maneira possibilitando o estudo do espaço 
geográfico na sua complexidade e dinamismo. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: GLAUCIA ALBERTI 
Orientador: MARCOS ALBERTO TORRES - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Entorno da Escola: a linguagem cartográfica e a compreensão do espaço 
Tema: Fundamentos Teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Ensino de Geografia, cartografia, recursos didáticos 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo abordar as principais questões que orientam a 
linguagem cartográfica no ensino da Geografia. Serão apresentadas metodologias que podem 
contribuir para o aprendizado da linguagem cartográfica, com o objetivo de possibilitar aos alunos 
a compreensão do mapa como um meio de comunicação. Iniciando pelo estudo do espaço local, 
pelo espaço de vivência do aluno, culminando na utilização da Cartografia como uma linguagem, 
onde os conteúdos cartográficos não sejam trabalhados de forma isolada e descontextualizados 
em relação aos conhecimentos geográficos trabalhados em sala de aula. Será aplicado com uma 
turma do 6° ano do Ensino Fundamental. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: GRACIELLA FERRI 
Orientador: PEDRO HENRIQUE CARNEVALLI FERNANDES - IES: Universidade Estadual do 
Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Diversidade cultural no contexto escolar do Ensino Fundamental 
Tema: Geografia e Ensino Religioso: as manifestações socioespaciais da diversidade cultural. 
Palavras-chave: Diversidade cultural, Geografia, Escola, Ensino Fundamental, 
Resumo: De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a escola é, ou deveria 
ser, um espaço privilegiado para a promoção da igualdade e a eliminação de toda forma de 
preconceito, discriminação e exclusão social, por possibilitar em seu espaço físico a convivência 
de pessoas com diferentes origens étnico-raciais, culturais e religiosas. Sendo assim, a escola 
precisa realmente conhecer quem são seus alunos para poder respeitar e trabalhar essas 
diversidades (BRASIL, 1998). A escola em muitos casos pode ser a oportunidade do aluno de 
aprimorar seu processo de humanização e melhorar as habilidades, tornando-nos indivíduos 
capazes de respeitar e valorizar as diferenças, promover a educação ética, enfatizar o respeito e 
o convívio harmônico com a diversidade, propiciando condições para que o indivíduo desenvolva 
sua capacidade dialógica. Nesse sentido, o acesso ao conhecimento da formação cultural do 
Brasil e sua diversidade pode contribuir para o desenvolvimento do aluno como sujeito 
sociocultural e para a sua vivência social. Assim, torna-se necessário discutir esse tema, a partir 
de observações acerca do percurso histórico da humanidade de guerras e conflitos culturais que 
ocorreram e ocorrem por causa das diferenças e semelhanças do mundo sobrepondo a outras 
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culturas. Mediante os desafios que a educação voltada para a discussão de temas tão complexos 
impõe, há a necessidade de constante reavaliação e revisão da prática pedagógica do professor, 
com a finalidade de que possa melhorá-la objetivando a assimilação e compreensão por parte dos 
alunos no que diz respeito aos conteúdos trabalhados. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: GRACIELLA FERRI 
Orientador: PEDRO HENRIQUE CARNEVALLI FERNANDES - IES: Universidade Estadual do 
Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Diversidade cultural no contexto escolar do Ensino Fundamental 
Tema: Geografia e Ensino Religioso: as manifestações socioespaciais da diversidade cultural. 
Palavras-chave: Diversidade cultural, Geografia, Escola, Ensino Fundamental, 
Resumo: De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a escola é, ou deveria 
ser, um espaço privilegiado para a promoção da igualdade e a eliminação de toda forma de 
preconceito, discriminação e exclusão social, por possibilitar em seu espaço físico a convivência 
de pessoas com diferentes origens étnico-raciais, culturais e religiosas. Sendo assim, a escola 
precisa realmente conhecer quem são seus alunos para poder respeitar e trabalhar essas 
diversidades (BRASIL, 1998). A escola em muitos casos pode ser a oportunidade do aluno de 
aprimorar seu processo de humanização e melhorar as habilidades, tornando-nos indivíduos 
capazes de respeitar e valorizar as diferenças, promover a educação ética, enfatizar o respeito e 
o convívio harmônico com a diversidade, propiciando condições para que o indivíduo desenvolva 
sua capacidade dialógica. Nesse sentido, o acesso ao conhecimento da formação cultural do 
Brasil e sua diversidade pode contribuir para o desenvolvimento do aluno como sujeito 
sociocultural e para a sua vivência social. Assim, torna-se necessário discutir esse tema, a partir 
de observações acerca do percurso histórico da humanidade de guerras e conflitos culturais que 
ocorreram e ocorrem por causa das diferenças e semelhanças do mundo sobrepondo a outras 
culturas. Mediante os desafios que a educação voltada para a discussão de temas tão complexos 
impõe, há a necessidade de constante reavaliação e revisão da prática pedagógica do professor, 
com a finalidade de que possa melhorá-la objetivando a assimilação e compreensão por parte dos 
alunos no que diz respeito aos conteúdos trabalhados. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: HENRIQUE ALEXANDRE RUPPRECHT JUNIOR 
Orientador: Jorge Ramon Montenegro Gomez - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PERCEPÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO COLÉGIO ESTADUAL HUMBERTO DE 
ALENCAR CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE PINHAIS- PR 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Conscientização, Educação, Meio Ambiente 
Resumo: A educação ambiental surge para atender às necessidades de reversão do quadro de 
degradação ambiental. Na tentativa de resgatar e valorizar esse conhecimento, este trabalho 
buscou implantar atividades de conscientização ambiental em alunos do ensino médio permitindo 
aos alunos o pensamento crítico em relação às questões ambientais. Assim, foram realizadas 
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práticas visando à melhoria na qualidade de vida através da orientação sobre o meio ambiente em 
que estamos inseridos, tendo como alvo o processo educacional. Formando indivíduos com 
comprometimento de uma nova sabedoria socioambiental. Como resultado principal, destaca-se a 
contribuição para melhorar a visão dos alunos em relação ao meio ambiente e refletir na 
comunidade. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: HENRIQUE ALEXANDRE RUPPRECHT JUNIOR 
Orientador: Jorge Ramon Montenegro Gomez - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Conflitos socioambientais e percepção ecológica no entorno do Colégio Estadual 
Humberto de Alencar Castelo Branco (Pinhais - PR.) 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: educação ambiental, sustentabilidade, problemas ambientais 
Resumo: A proposta dessa unidade didática é atingir os alunos para a necessidade de uma 
mudança comportamental através de atividades práticas e a vivência com os impactos ambientais 
buscando soluções e proporcionando o crescimento crítico e consciente dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: IRACEMA DE LOURDES CARVALHO 
Orientador: Najla Mehanna Mormul - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: HORTA ESCOLAR E O ENSINO DE GEOGRAFIA NA ESCOLA ESTADUAL CÂNDIDO 
PORTINARI DA CIDADE DE AMPÉRE - PR 
Tema: Fundamentos Teórico-metodológicos da geografia. 
Palavras-chave: Horta Escolar, Alimentação Saudável, Agroecologia, Ensino de Geografia, 
Resumo: Este artigo é resultado da Intervenção Pedagógica realizada no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) vinculado a Secretaria de Educação do Estado do Paraná 
(SEED) na disciplina de Geografia com o 6º ano da Escola Estadual Cândido Portinari- localizada 
no município de Ampére- PR. O objetivo principal da intervenção foi trabalhar com tema 
Agroecologia nas aulas de Geografia, por meio do cultivo de uma horta escolar. Com isso 
buscamos estimular e orientar os alunos e seus familiares sobre as vantagens de uma 
alimentação adequada e saudável para melhoria da qualidade de vida, bem como a produção de 
conhecimentos científicos. Para tanto foram desenvolvidas várias atividades que versaram sobre 
o tema, assim a interdisciplinaridade e a interação entre alunos, pais e outros membros da 
comunidade escolar foram necessárias. As atividades propostas eram voltadas a formação de 
valores e conhecimentos acerca da Agroecologia com vista a uma reeducação alimentar. Com o 
cultivo da horta orgânica na escola, foi possível discutir práticas sustentáveis, preparação dos 
canteiros, adoção de adubo orgânico e materiais recicláveis para o plantio de mudas de 
hortaliças, ervas medicinal, temperos, entre outros. Com esforço e união a intervenção 
pedagógica foi desenvolvida com êxito, possibilitando uma nova visão em relação à Agroecologia, 
conservação do meio ambiente, alimentação saudável e qualidade de vida. 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_geo_ufpr_henriquealexandrerupprechtjunior.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_geo_ufpr_henriquealexandrerupprechtjunior.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_geo_unioeste_iracemadelourdescarvalho.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_geo_unioeste_iracemadelourdescarvalho.pdf


Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: IRACEMA DE LOURDES CARVALHO 
Orientador: Najla Mehanna Mormul - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: HORTA ESCOLAR E O ENSINO DE GEOGRAFIA NA CÂNDIDO PORTINARI DA 
CIDADE DE AMPÉRE - PR 
Tema: Fundamentos Teórico-metodológicos da Geografia. 
Palavras-chave: Ensino de Geografia, Horta Escolar, Alimentação Saudável, 
Resumo: Com a implementação do projeto pretende-se favorecer o desenvolvimento, 
acompanhamento, dinamizações e avaliações de ações pedagógicas, serão realizadas diversas 
atividades referentes alimentação saudável, educação ambiental e horta escolar agroecológica. 
Buscando proporcionar aos alunos do 6º ano da Escola Estadual Cândido Portinari- EF da cidade 
de Ampére-PR, melhor compreensão do conteúdo abordado no titulo da produção, o conteúdo 
será trabalhado com o uso de diferentes metodologias e outros recursos áudio-visuais. Apostando 
na contribuição para a formação de um aluno critico que atue em seu meio natural e cultural, 
capaz de transformar esse meio. Tem como objetivo a valorização do conhecimento prévio dos 
alunos. Assim como os aspectos específicos da turma do 6º ano estabelecendo relações entre o 
conteúdo trabalhado e a realidade vivida por eles, certamente irá permitir novas formas de 
construção individual e coletiva do conhecimento, fazendo com que os alunos percebam as 
consequenciais das ações do ser humano no ambiente, aprendendo a partir disso a ter uma 
postura ecologicamente correta, ampliando a necessidade da transformação de atitudes 
necessárias na sociedade com relação à natureza. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: IVANIR BURATTO 
Orientador: RICARDO CARVALHO LEME - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Espaço urbano da cidade de Marmeleiro-PR 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Espaço Urbano, História de Marmeleiro, Estatuto das Cidades, Plano Diretor, 
Direito à Cidade, 
Resumo: Este artigo é resultado daminha participação enquanto professor PDE na área de 
Geografia. O PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional) tem sido um importante 
instrumento para formação continuada do quadro de professores estaduais, sendo coordenado 
pela SEED (Secretaria Estadual de Educação) e pela UNIOESTE (Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná). O artigo em questão visa apresentar algumas práticas pedagógicas 
desenvolvidas durante o PDE, apresentando conteúdos relacionados a questão urbana (Espaço 
Urbano). Escolhemos como local de trabalho o município de Marmeleiro/PR, onde atualmente 
leciono a disciplina de Geografia na Escola Estadual Telmo Octávio Müller. 

 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: IVANIR BURATTO 
Orientador: RICARDO CARVALHO LEME - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Espaço Urbano da Cidade de Marmeleiro/PR 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Espaço Urbano, História de Marmeleiro, Estatuto da Cidade, Plano Diretor, 
Direito à cidade, 
Resumo: Através do Projeto PDE (2016/2017), propõe-se o estudo da temática com o objetivo de 
que o aluno possa entender o processo da criação do munícipio de Marmeleiro, localizado na 
região Sudoeste do Paraná, espaço no qual o aluno vive, compreendendo todas as 
transformações que ocorreram até o momento atual, levando em consideração as formas de 
ocupação, as atividades econômicas existentes, os agentes que contribuíram para a sua 
formação, o desenvolvimento do espaço urbano, a dinâmica populacional e a diversidade cultural 
do município. Esse conteúdo será trabalhado com a turma do 7º ano do Ensino Fundamental, 
onde iniciaremos com a discussão sobre o processo de urbanização brasileira, do Estado do 
Paraná, do Sudoeste do Paraná e propriamente do município de Marmeleiro. Trabalharemos 
também com os conceitos básicos da Geografia como espaço, território, paisagem e lugar, para 
que através dos mesmos, os educandos possam compreender melhor o espaço. No decorrer, 
teremos aulas de campo, buscando conhecer os bairros, loteamentos e áreas ocupadas de 
Marmeleiro. Após o embasamento teórico (aulas expositivas), envolveremos os alunos em várias 
atividades, tais como músicas, poesias, ilustrações e fotografias, além de palestras com 
representantes do poder público, para maiores esclarecimentos sobre o Plano Diretor de nosso 
município. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: IVETE FERREIRA TERRES 
Orientador: Cecília Hauresko - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Alimentação na Articulação de Diferentes Agentes e Lugares: uma proposta de 
Discussão da Geografia da Alimentação na Escola 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Agricultura familiar, Soberania da Alimentação: Orgânicos, Produção, 
Alimentação, 
Resumo: O presente artigo apresenta o resultado final do projeto sobre o título  À alimentação na 
articulação de diferentes agentes e lugares: uma proposta de discussão da Geografia da 
alimentação na escola, realizado com os alunos do 7º Ano do Colégio Estadual São João Bosco - 
Pato Branco, a qual oportunizou os alunos a adquirirem novos conhecimentos, em relação à 
alimentação saudável, no colégio e na família. Desta forma espera-se que os alunos revejam seus 
hábitos alimentares diminuindo o consumo de alimentos industrializados, e consumindo e 
valorizado os alimentos produzidos pela agricultura familiar do município, o que é ofertado 
semanalmente em feiras nas cidade, levando-os a conhecer a geografia dos alimentos que 
consomem, a conhecer os lugares de procedência dos alimentos. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: IVETE FERREIRA TERRES 
Orientador: Cecília Hauresko - IES: UNICENTRO 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A alimentação na articulação de diferentes agentes e lugares: uma proposta de discussão 
da geografia da alimentação na escola 
Tema: Fundamentos teóricos-metodológicos da Geografia. 
Palavras-chave: Orgânico, agricultura, soberania alimentar, qualidade, alimentação 
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo discutir metodologias para o ensino de 
Geografia, levando os alunos a conhecerem que produtos são produzidos no município e também 
de onde vêm os produtos industrializados consumidos por eles. Isso porque, é muito grande a 
oferta de produtos nos mercados, mas na maioria das vezes não se tem conhecimento de sua 
origem ou de que forma foram produzidos. A unidade didática será desenvolvida com alunos do 
7º ano do Colégio Estadual São João Bosco, Ensino Fundamental e Médio. EFM. A metodologia 
utilizada envolve: pesquisa sobre os produtos que os alunos consomem em casa e na escola. O 
objetivo da elaboração desse material é desenvolver com os alunos uma investigação sobre o 
espaço social alimentar, abordando os lugares de produção, transformação, distribuição e 
consumo e quais os alimentos, consumidos pelos alunos na casa e no colégio, e quais lugares 
que eles conectam e que estão, geograficamente, perto ou distanciados. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: JAEL OLIVEIRA DE ARAÚJO 
Orientador: Adriana Castreghini de Freitas Pereira - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O AMBIENTE ESCOLAR COMO ANÁLISE DO CONSUMISMO NA ATUALIDADE 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Consumismo, Propaganda, Meio Ambiente, Escola, 
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo sensibilizar os alunos quanto ao consumismo, ao 
longo da história o homem sempre consumiu, porém, com o advento dos meios de transporte e 
comunicação, que é resultado do processo da globalização percebe-se que houve um 
encurtamento de distâncias, sendo assim permitiu uma maior circulação de mercadorias e 
consumo estimulada pela propaganda. É percebível que o consumo exacerbado da sociedade 
tem como consequência um impacto violento no meio ambiente. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: JAEL OLIVEIRA DE ARAÚJO 
Orientador: Adriana Castreghini de Freitas Pereira - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O AMBIENTE ESCOLAR COMO ANÁLISE DO CONSUMISMO NA ATUALIDADE 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Consumismo, Propaganda, Meio Ambiente, 
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo sensibilizar os alunos quanto ao consumismo, ao 
longo da história o homem sempre consumiu, porém, com o advento dos meios de transporte e 
comunicação, que é resultado do processo da globalização percebe-se que houve um 
encurtamento de distâncias, sendo assim permitiu uma maior circulação de mercadorias e 
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consumo estimulada pela propaganda. É percebível que o consumo exacerbado da sociedade 
tem como consequência um impacto violento no meio ambiente. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: JAIME BENEDITO DA COSTA 
Orientador: Eloíza Cristiane Torres - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Mudanças Demográficas no Brasil: diálogos para educação geográfica 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Demografia, Censo, População 
Resumo: O conteúdo deste artigo foi voltado para alunos (as) do Ensino Médio, mais 
precisamente para os (as) do segundo ano. Foi elaborado um censo por amostragem na 
comunidade de Marilândia do Sul, com cerca de 100 famílias que tinham filhos (as) na escola 
para coleta de dados demográficos que foram utilizados na elaboração desta pesquisa e 
comparados com os dados oficiais do censo do ano de 2010 realizado pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) no município. Os resultados foram apresentados por meio de 
gráficos e tabelas expostos para toda comunidade. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: JAIME BENEDITO DA COSTA 
Orientador: Eloíza Cristiane Torres - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Marilândia do Sul em números: experiências com amostragem em recenseamento 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Demografia, Censo, População, 
Resumo: O conteúdo desta Unidade Didática é voltado para alunos (as) do Ensino Médio, mais 
precisamente para os (as) do segundo ano. Será elaborado um censo por amostragem na 
comunidade de Marilândia do Sul, com cerca de 100 famílias que tenham filhos (as) na escola 
para coleta de dados demográficos que serão utilizados na elaboração desta pesquisa e 
comparados com os dados oficiais do censo do ano de 2010 realizado pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) no município. Os resultados serão apresentados por meio de 
gráficos e tabelas expostos para toda comunidade por meio de um mini atlas. O estudo e a 
realização desta atividade contribuirá para que os/as alunos (as) possam associar teoria e prática 
compreendendo como se dá a elaboração e a análise de um censo. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: JANE LOPES GASPAR 
Orientador: Gilmar Aparecido Asalin - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
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Título: O uso de fotografia no ensino de Geografia: uma experiência com os alunos do sexto Ano 
do Ensino Fundamental 
Tema: Diálogos Curriculares 
Palavras-chave: Fotografia, Espaço Geográfico, Ensino de Geografia 
Resumo: O presente artigo é resultado do trabalho realizado durante a participação do Programa 
de Desenvolvimento Educacional (PDE) entre 2016 a 2017, que buscou compreender o uso de 
fotografias como elementos fundamentais no ensino da ciência geográfica. Assim, o trabalho está 
pautado pelo uso deste tipo de imagem, voltado ao espaço geográfico, como elemento essencial 
na práxis das aulas dos sextos anos do ensino fundamental. O desenvolvimento dessa proposta 
foi realizado no Colégio Estadual Cianorte - Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional, 
no 6º ano, turma A, do Ensino Fundamental, a partir de estudos bibliográficos sobre fotografias e 
temas geográficos, evoluindo para produção e coleta de fotos, que nortearam a criação e 
elaboração de textos curtos, leituras, elaboração de roteiros de estudos, para a apropriação de 
alguns conceitos geográficos, discussão do espaço geográfico, análise de dinâmicas espaciais, 
releituras de imagens e comparações dos ambientes estudados. Como resultado da linha de 
estudo desenvolvida, concluiu-se que a utilização de imagens pode, em muito, contribuir para 
aulas mais eficazes, contextualizadas e produtivas, almejando progresso no processo de ensino 
aprendizagem da disciplina de Geografia. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: JANE LOPES GASPAR 
Orientador: Gilmar Aparecido Asalin - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso da fotografia no ensino de Geografia: uma experiência com os alunos do sexto ano 
do Ensino Fundamental 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Fotografia, Espaço Geográfico, Ensino de Geografia 
Resumo: O presente trabalho visa compreender que a utilização de fotografias pode, em muito, 
contribuir para aulas mais lúdicas, dinâmicas, contextualizadas e produtivas, almejando melhoria 
dos resultados no processo de ensino aprendizagem da disciplina de Geografia. Essa Unidade 
Didática objetiva melhor análise, estudos e compreensão sobre o uso de fotografias como 
elementos fundamentais no ensino da ciência geográfica, especificamente no estudo das 
categorias: Lugar e Paisagem. Assim, o trabalho será norteado pelo uso desse tipo de imagem, 
voltadas ao espaço geográfico, como elemento fundamental nas práticas dos sextos anos do 
ensino fundamental. O desenvolvimento desta proposta perpassa pela elaboração de uma 
intervenção pedagógica na escola, a partir de estudos bibliográficos sobre fotografias e temas 
geográficos, evoluindo para produção e coleta de fotos que vão nortear a produção de pequenos 
textos, leituras, elaboração de roteiros de estudos, na apropriação de alguns conceitos 
geográficos, discussão do espaço geográfico, análise de dinâmicas espaciais, releituras de 
imagens e comparações dos ambientes estudados. Os resultados finais serão divulgados por 
meio de um artigo científico, que será disponibilizado no site Dia a Dia da Educação, do Estado do 
Paraná. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: JANETE NUNES BATISTA 
Orientador: Terezinha Côrrea Lindino - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O MUNDO INCLUSIVO: ANÁLISE DO ENSINO DE GEOGRAFIA, POR MEIO DO 
ESTUDO DE METODOLOGIAS ALTERNATIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS COM 
DIFICULDADE INTELECTUAL 
Tema: Fundamentos Teóricos Metodológicos da Geografia Detalhamento dos estudos na Linha: 
Metodologias para Alunos com Necessidades Educacionais Especiais; Material de Aprendizagem; 
Utilização e Proposição. 
Palavras-chave: Educação Especial, Pensamento Geográfico, Aprendizagem diferenciada, 
Resumo: As reflexões voltadas para a oferta da educação inclusiva no Brasil salienta a 
importância do professor de Geografia em apresentar um olhar diferenciado para o atendimento 
aos alunos com deficiência intelectual. Desta forma, este artigo tem o objetivo de analisar uma 
proposta a ser desenvolvida em sala de recurso do Colégio Dr. Arnaldo Busatto, sobre formas 
alternativas para o ensino de Geografia para o Ensino Fundamental. Esta atividade compõe um 
dos itens obrigatórios do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE e, neste contexto, 
defende-se a ideia de que a cultura escolar deve promover uma ampliação do papel no ensino da 
Geografia, transformando-a em conhecimento geográfico efetivamente trabalhado em sala de 
aula sobre todos e para todos. Apresenta-se o Caderno Pedagógico elaborado, que visa subsidiar 
os estudos a respeito da temática proposta, por meio do desenvolvimento de atividades reflexivas 
e práticas, realizadas pelos alunos do sétimo ano, em contra turno. Relata-se também as 
experiências da Proposta de Implementação, a interação e colaboração do Grupo de Trabalho em 
Rede - GTR e, por fim, os resultados alcançados com a realização das oficinas, descrevendo sua 
utilidade e intencionalidade pedagógica. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: JANETE NUNES BATISTA 
Orientador: Terezinha Côrrea Lindino - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: MUNDO INCLUSIVO: ANÁLISE DO ENSINO DE GEOGRAFIA, POR MEIO DO ESTUDO 
DE METODOLOGIAS ALTERNATIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS COM DIFICULDADE 
INTELECTUAL 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Educação Especial, aprendizagem significativa, espaço geográfico, 
Resumo: De acordo com o Decreto nº. 5296 (BRASIL, 2004), o conceito de deficiência mental 
define que é denominado como deficiência intelectual, referindo-se ao funcionamento intelectual, 
significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações 
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas. Neste sentido, o ensino da 
Geografia e a educação inclusiva, envolvendo o processo de aprendizagem para discentes com 
deficiência intelectual, segundo as Diretrizes Curriculares Estaduais/PR requer conceber e 
praticar uma educação para todos pressupõe a prática de currículos abertos e flexíveis 
comprometidos com o atendimento às necessidades educacionais de todos os alunos, sejam elas 
especiais ou não (BRASIL, 2006). Portanto, este projeto intenta analisar as formas de ensino de 
Geografia desenvolvidas no Ensino Fundamental, por meio da seleção e implantação de 
metodologias específicas para alunos com dificuldades intelectuais; bem como, caracterizar os 
tipos de habilidades apresentadas pelos alunos com dificuldade intelectual, de modo a delimitar 
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quais são as metodologias existentes para o ensino de Geografia voltado para alunos com 
necessidades especiais; identificar e definir as metodologias para o ensino de Geografia que 
contribuem para a inclusão de alunos com dificuldade intelectual; e elaborar e aplicar atividades 
didáticas para alunos com dificuldades intelectuais sobre conteúdos geográficos, na sala de 
recurso do Colégio Dr. Arnaldo Busatto. Como estratégias de ação serão produzidos um Caderno 
Pedagógico organizado em três temas geradores; oficinas de produção; desenvolvimento de 
atividades com os alunos em sala de recurso; trabalhos individuais, em grupos e jogos; e 
atividades escritas e orais e práticas. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: JOÃO APARECIDO PEREIRA GARCIA 
Orientador: Nícolas Floriani - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ETNOCARTOGRAFIA DO DISTRITO DE CAETANO MENDES NO MUNICÍPIO DE 
TIBAGI PR 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no estudo da geografia 
Palavras-chave: Mapeamento, Professores, Alunos, 
Resumo: O presente artigo apresenta o projeto de fazer um mapeamento das localidades em que 
os alunos moram. Devido o colégio ser do campo, e os professores lotados neste estabelecimento 
virem de várias cidades e não conhecerem a realidade dos alunos. Tendo um mapa localizado 
determinando os locais que os alunos moram ajudaria bastante, principalmente nos dias chuvosos 
em que eles faltam por não ter transporte para virem ao colégio. Os professores conhecendo um 
pouco da realidade de cada aluno (sendo que a maioria de nossos alunos são de áreas rurais 
mais afastadas) facilitariam no entendimento do rendimento escolar, já que por vezes esse aluno 
que caminha e viaja por vários quilômetros para chegar até o colégio, na maioria das vezes chega 
mal alimentado, o que influencia no seu aprendizado. Para atingir os objetivos propostos e 
subsídios na pesquisa das localidades os alunos pesquisaram no bairro sobre a história local, 
considerando que os sujeitos que nela se envolvem compõem um grupo com objetivos e metas 
comuns, interessados em valorizar seu lugar num dado contexto no qual atuam desempenhando 
seu papel. Nesse processo, foi fundamental o diálogo com as pessoas mais velhas que moram na 
região. Através do Grupo de Trabalho em Rede (GTR), professores de outros municípios 
contribuíram para que esse trabalho fosse realizado, os alunos ampliaram seus conhecimentos 
sobre o lugar onde estão inseridos bem como sobre a relação deste com outros lugares de sua 
convivência, assim, compreenderam o significado e importância da etnocartografia no 
entendimento e ensino de conhecimentos da geografia. 
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Resumo: Esta unidade didática foi desenvolvida para o Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), da Secretaria Estadual Educação do Estado do Paraná. O projeto de fazer 
um mapeamento das localidades em que os alunos moram, vem da necessidade do colégio ser 
do campo, sendo que os professores lotados neste estabelecimento são de várias cidades e não 
conhecem a realidade dos alunos. Tendo um mapa localizado determinando os locais que os 
alunos moram ajudaria bastante, principalmente nos dias chuvosos em que eles faltam pelo 
motivo de não ter transporte para vir ao colégio. Os professores conhecendo um pouco da 
realidade de cada aluno (sendo que a maioria de nossos alunos são de áreas rurais mais 
afastadas) facilitariam no entendimento do rendimento escolar, já que por vezes esse aluno que 
caminha e viaja por vários quilômetros para chegar até o colégio, na maioria das vezes chega mal 
alimentado, o que influencia no seu aprendizado. 
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Título: A INFLUÊNCIA DA MÍDIA TELEVISIVA SOBRE O COMPORTAMENTO DOS ALUNOS 
DO 7º ANO DO COLÉGIO ESTADAL LINDA SALAMUNI BACILA 
Tema: Tecnologias e práticas educativas 
Palavras-chave: Mídia, TV, Capitalismo, Consumo, Adolescente, 
Resumo: O presente artigo apresenta as considerações das atividades desenvolvidas pelos 
alunos na disciplina de Geografia do Colégio Estadual Linda Salamuni Bacila - no município de 
Ponta Grossa, sobre a influência da mídia televisiva no comportamento do adolescente do 7° ano 
do Colégio Estadual Linda Salamuni Bacila. As atividades propostas tiveram como objetivo 
entender o comportamento consumista dos adolescentes, o quanto é influenciado pela mídia 
televisiva. A metodologia utilizada foi à pesquisa-ação, na qual, a partir da problemática reflexiva 
buscou-se coletivamente a resolução de um problema comum. A análise dos resultados 
possibilitou a verificação e discussão de que a televisão tem uma participação direta na vida dos 
adolescentes, nas formas de consumir, vestir, agir, pensar e se relacionar, pois os programas e as 
propagandas exercem influência direta nos hábitos de consumo, trazendo problemas de ordem 
social, econômica, cultural e psicológica para esses adolescentes e sua família. 
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Título: A INFLUÊNCIA DA MÍDIA TELEVISIVA NO COMPORTAMENTO DO ADOLESCENTE DO 
7° ANO DO COLÉGIO ESTADUAL LINDA SALAMUNI BACILA 
Tema: Tecnologias e práticas educativas 
Palavras-chave: Mídia, Sociedade de Consumo, Multinacionais, Adolescente 
Resumo: Esta produção tem como objetivo entender o comportamento consumista dos 
adolescentes do 7º ano do Colégio Estadual Linda S. Bacila usaremos diversas metodologias 
como músicas, vídeos de marcas conhecidas, textos, cartazes e saídas de campo onde os alunos 
irão trabalhar individualmente e em grupos a presente Unidade Didática está dividida em sete 
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atividades, vamos esclarecer a diferença entre consumo e consumismo, os pontos positivos e 
negativos da TV, o consumo e o meio ambiente, sua relação e o modelo capitalista e o 
comprometimento da saúde humana e da qualidade de vida, iremos ao supermercado observar a 
origem dos produtos que consumimos, a região, origem vegetal, animal e se é um produto da 
indústria nacional ou de multinacional, usaremos também várias propagandas de produtos que 
estão no intervalo de programas mais assistidos por eles e suas famílias, textos sobre o trabalho 
escravo e infantil no nosso país. Mostraremos a eles que produtos que consumimos são feitos por 
essas pessoas mais humildes, elucidaremos essa exploração do trabalho, aqui no Brasil e no 
mundo. E na sétima unidade faremos uma conclusão com texto e cartazes onde pelo qual o aluno 
vai avaliar se a mídia televisiva influência na sua vida. 
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Título: A PRÁTICA DOS 5R s: DIMENSÕES, PERCEPÇÕES, E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NO 
ENSINO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 9º ANO DO COLÉGIO ESTADUAL ANTONIO 
FRANCISCO LISBOA NO MUNICIPIO DE SARANDI 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Sustentabilidade Ambiental, 5R s, Aprendizagem 
Resumo: Este texto é resultado do desenvolvimento de nossas pesquisas realizadas durante o 
afastamento para a realização do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE - Turma de 
2016 e 2017, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná - SEED, 
que resultou neste ensaio do assunto abordado e, teve como objetivo desenvolver nos alunos do 
9° ano do Colégio Estadual Antônio Francisco Lisboa, localizado no município de Sarandi, 
conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas para a preservação do meio ambiente, 
entendendo a Educação Ambiental como algo que é importante para sua formação como 
cidadãos críticos e conscientes de suas atitudes e responsabilidades com o meio no qual eles 
habitam, procurando igualmente, incutir valores de cuidados de preservação do planeta a partir de 
suas realidades locais. A pesquisa foi desenvolvida, tendo como metodologia a pesquisa em 
materiais publicados como artigos, livros, revistas, documentos do Ministério da Educação e do 
Ministério do Meio Ambiente e as Diretrizes da Educação do Estado do Paraná e sua posterior 
aplicação. 
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Título: A PRÁTICA DOS CINCO cinco r: DIMENSÕES, PERCEPÇÕES, DESAFIOS E PRÁTICAS 
SUSTENTÁVEIS NO ENSINO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 9º ANO DA ESCOLA 
ESTADUAL ANTONIO FRANCISCO LISBOA NO MUNICIPIO DE SARANDI 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Educação Ambiental, 5'r 
Resumo: A educação ambiental é um tema que perpassa todas as áreas do conhecimento 
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cotidiano e escolar, todavia, desenvolver metodologias direcionadas às questões de educação 
ambiental - que não fiquem restritas apenas ao uso do livro didático - e, aplicá-las aos alunos de 
modo que rompam com as práticas cotidianas de desrespeito ao meio ambiente e que despertem 
o interesse de nossos discentes nessa relação com o meio em que vivemos. 
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Título: Proteção de Nascentes 
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Palavras-chave: Meio Ambiente Proteção de Nascentes, Conservação 
Resumo: Água potável é aquela que reúne características adequadas que a torna própria para o 
consumo humano e, portanto, deve estar livre de qualquer tipo de contaminação. Constitui-se 
num bem que a natureza nos oferece e que na maioria das vezes não está sendo valorizada pela 
sociedade que dela necessita para uma adequada qualidade de vida e também para o 
desempenho de todas as atividades que realiza. A presente teve por finalidade subsidiar os 
alunos do 2º ano B do Ensino Médio do Colégio Estadual Comendador Geremias Lunardelli com 
atividades relacionadas com a proteção de nascentes, como estas são formadas, o ciclo 
hidrológico, a poluição e o desperdício, bem como conscientizar da sua vital importância em uma 
propriedade, bem como sua contribuição para formação e manutenção de bacias hidrográficas. 
Procurando despertar, tanto no educando, quanto da comunidade como um todo para a 
necessidade de criar atitudes, que garantam a qualidade e sustentabilidade da água que brota do 
subsolo, tanto em nosso município, como no planeta, pois o meio ambiente é formado por elos 
que não podem ser quebrados ou interrompidos. 
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Título: Proteção de Nascentes 
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Resumo: A presente Unidade Didática, fundamentada a partir do tema Proteção de Nascentes, 
tem a finalidade de produzir um conjunto de ações ambientais que visam enriquecer os conteúdos 
disciplinares de Geografia, a partir da realidade das condições ambientais do Município de 
Grandes Rios. O principal objetivo deste trabalho é oportunizar aos educandos a realização de 
atividades teóricas e práticas para a melhoria da qualidade de vida, sem se tratando da proteção 
e do consumo consciente da água que brota em nossas nascentes, como forma de promover a 
sustentabilidade e manutenção da vida o planeta. 
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Resumo: O presente artigo aborda o uso das tecnologias educacionais em sala de aula, visando 
melhorar a compreensão dos conteúdos, utilizando a Lousa Digital como um instrumento 
facilitador no processo de ensino e aprendizagem e os Jogos Online como recursos que auxiliam 
nesse processo. Tem por objetivo identificar se o uso dos Jogos Online na Lousa Digital 
proporciona melhor rendimento escolar, despertando o interesse do aluno pelas aulas, 
trabalhando novas metodologias em sala, visando melhorar a compreensão dos conteúdos, e 
ainda, realizar uma reflexão sobre a prática pedagógica e a formação do professor para o uso das 
tecnologias educacionais. 
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Resumo: A presente unidade didática aborda o uso das tecnologias educacionais em sala de 
aula, visando melhorar a compreensão dos conteúdos, utilizando a Lousa Digital como um 
instrumento facilitador no processo de aprendizagem e os jogos online como recursos que 
auxiliam nesse processo, tornando a aula mais atrativa, despertando o interesse do estudante e 
motivando a sua participação e interação. Está organizada em duas partes, sendo a primeira 
voltada para os professores do ensino fundamental, que terão a oportunidade de conhecer e 
apropriar-se das potencialidades dos recursos da lousa digital. A segunda parte, para os alunos 
do 6º e 9º ano do ensino fundamental, buscando verificar se o uso das tecnologias contribui para 
melhor compreensão dos conteúdos estudados, tornando as aulas mais atraentes e, dessa forma, 
despertando o interesse, melhorando sua participação e o rendimento escolar. 
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Resumo: O presente artigo tem por finalidade apresentar os resultados alcançados com a 
implementação do projeto de intervenção pedagógica referente ao Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE, desenvolvido na Escola Estadual do Campo Professor Jamil Aparecido 
Bonacin, com a turma do 6º ano do Ensino Fundamental, cujo objetivo foi sensibilizar os 
educandos a respeito da disposição dos resíduos sólidos no ambiente escolar como a 
problemática ambiental gerado por eles. A Geografia tem por objetivo estudar o espaço 
geográfico e as modificações que nele ocorrem, sejam elas de escala ambiental, social, política e 
econômica, diante dessa realidade a relação homem-meio ambiente é fundamental para a 
formação de um cidadão crítico, ativo e participativo, que promova ações colaborativas e voltadas 
para um desenvolvimento sustentável do planeta. 
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Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Educação, resíduos sólidos, lixo, meio ambiente, impactos ambientais, 
Resumo: Esta Unidade Didática busca contribuir para a aplicação desse trabalho sobre a questão 
dos resíduos sólidos no ambiente escolar, buscando por meio de suas atividades sensibilizar os 
educandos a respeito da disposição dos resíduos e da problemática ambiental gerada por eles. 
Sendo assim trabalhar a destinação correta dos resíduos sólidos com os alunos tem por objetivo 
desenvolver um trabalho de educação ambiental que seja contínuo, promover uma ação 
educacional que leve o aluno a formar sua consciência ambiental, partindo do ambiente escolar e 
assim atingindo toda a comunidade. Nesse sentido é de suma importância levar o aluno a 
compreender que os problemas ambientais não ocorrem apenas distante da sua realidade, e que 
nossas atitudes de mudanças de comportamentos proporcionarão alterações significativas ao 
meio ambiente, meio ao qual fazemos parte e onde devemos ser sujeitos ativos e participativos, 
por meio de ações colaborativas onde todo cidadão contribua para que as modificações no 
espaço geográfico sejam elas de escala ambiental, social, política e econômica ocorra de maneira 
positiva, pensado sempre em um desenvolvimento sustentável. 
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Título: O LÚDICO PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA 
EXPERIÊNCIA NO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO 
CASTELO BRANCO, PÉROLA D OESTE - PR 
Tema: Fundamentos Teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Ensino de Geografia, Práticas pedagógicas lúdicas, 
Programa de Desenvolvimento Educacional, 
Resumo: Este artigo objetiva relatar e analisar uma experiência de Educação Ambiental realizada 
no âmbito do Programa de Desenvolvimento Educacional/PDE, que teve como público alvo 
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alunos do 8º ano do Colégio Estadual do Campo Castelo Branco, Pérola D Oeste- PR, com 
práticas pedagógicas diversificadas que oportunizaram o ensino e aprendizagem da Geografia e 
dos conteúdos ambientais. Face aos graves problemas ambientais da atualidade buscou-se, 
através da mediação do professor em oficinas de Educação Ambiental, contribuir para minimizar o 
quadro crescente de degradação socioambiental e formatar condições que facilitem o resgate e a 
construção de saberes no âmbito do espaço local. Por meio da mediação contextualizada de 
conteúdos da área de Geografia, a proposta possibilitou mostrar caminhos que favoreceram a 
compreensão sobre a dinâmica da natureza e das alterações provocadas pela sociedade. Ao final 
do processo, avalia-se que os alunos participaram ativa e positivamente da construção de 
atividades de Educação Ambiental de caráter lúdico, aliando a teoria e prática por intermédio do 
uso de mídias, jogos, brincadeiras e experiências vinculadas à dinâmica dos elementos da 
natureza. 
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Título: O lúdico para o ensino de geografia e educação ambiental: a experiência no 8º ano do 
Ensino Fundamental - Escola Estadual do Campo Castelo Branco, Pérola D Oeste - PR 
Tema: Fundamentos Teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Educação ambiental, Geografia, Ensino-aprendizagem, Práticas pedagógicas, 
Resumo: O presente material didático propõe aos alunos do 8º ano da Escola Estadual do 
Campo Castelo Branco, Pérola D Oeste- PR, práticas pedagógicas diversificadas que possam 
oportunizar o ensino e aprendizagem da Geografia e dos conteúdos ambientais. Face aos graves 
problemas ambientais da atualidade buscar-se-á, através da mediação do professor em oficinas 
de educação ambiental, contribuir para amenizar o quadro crescente de degradação 
socioambiental e formatar condições que facilitem o resgate e a construção de saberes. Através 
desta proposta de mediação e de maneira contextualizada pretende-se mostrar caminhos que 
favoreçam a compreensão sobre a dinâmica da natureza e das alterações provocadas pela 
sociedade. Objetiva-se ao final do processo, estimular a participação ativa dos alunos e auxiliar na 
consolidação de resultados positivos no processo de ensino aprendizagem, por meio da 
construção de atividades de educação ambiental de caráter lúdico, que aliem a teoria e a prática 
por intermédio do uso de mídias, jogos, brincadeiras e experiências. 
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Título: USO DE IMAGENS PARA POTENCIALIZAR OS ESTUDOS DE HIDROGRAFIA 
Tema: Tecnologias e suas Linguagens no Ensino de Geografia 
Palavras-chave: Espaço geográfico, ocupação, ser humano, 
Resumo: O presente artigo é resultado da implementação no Colégio Estadual Aurélio Buarque 
de Holanda - EFM, do trabalho intitulado Uso de imagens para potencializar os estudos de 
hidrografia, em Pitanga, Paraná, o qual trata sobre o uso de imagens, computador, programas 
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computacionais, material fotofilmático, envolvendo atividades práticas e teóricas, para que 
ocorressem melhorias no processo ensino aprendizagem. O desenvolvimento do projeto 
justificou-se pelo fato de ser necessário ministrar aulas de forma diferenciada, buscando despertar 
nos alunos e alunas maior interesse pelas mesmas, proporcionando a estes uma vivência maior 
da realidade onde vivem. O objetivo foi melhorar a compreensão de conteúdos ministrados em 
Geografia, com a utilização de imagens sobre o rio Jacutinga, tendo-se por fim o resgate da 
modificação causada pela enchente ao seu entorno, bem como trabalhar com suas causas e 
propostas de solução. Foi possível vislumbrar novas oportunidades para o aperfeiçoamento 
contínuo no processo ensino-aprendizagem, o que foi obtido pelo uso das imagens em conjunção, 
por exemplo, com o computador, os ensaios fotofilmáticos e assemelhados. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: KÉLLY SIMONE BORGES SCHENEKEMBERG 
Orientador: Paulo Nobukuni - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Inundações 
Tema: Tecnologias e suas Linguagens no Ensino de Geografia 
Palavras-chave: Imagens, tecnologias, hidrografia, 
Resumo: Trata-se de unidade didática, com o objetivo de melhorar a compreensão de conteúdos 
ministrados em Geografia, no caso, a hidrografia, justificando-se sua proposição, pois sempre é 
necessário que se busquem avanços no processo ensino-aprendizagem, bem como é pertinente 
o estudo de inundações, pois estas resultam em transtornos. Para tanto, utilizar-se-ão de imagens 
sobre o rio Jacutinga e seu entorno, em especial aquelas de inundações, questionando-se os 
motivos que levam à ocorrência delas, para a partir de então, problematizar como é possível 
minimizar os danos resultantes, elaborando materiais, como por exemplo, documentários em meio 
digital. Com o desenvolvimento do trabalho, espera-se que os alunos e alunas, sensibilizem-se 
sobre os danos resultantes das inundações e, a partir daí, busquem suas causas, o que propicia a 
indicação de propostas para minimizar a ocorrência do fenômeno estudado. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: LEONICE MARGATTO 
Orientador: Édson Noriyuki Yokoo - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Os conceitos-chave geográfico e literatura: práticas integradas socioespaciais 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: literatura, conceitos geográficos, leitura 
Resumo: Na atualidade, a Geografia, busca na literatura uma nova metodologia para associar os 
conhecimentos dessa ciência com a realidade dos alunos. Essa associação de áreas permite o 
conhecimento dos conceitos - chave geográficos, descrito durante uma determina época numa 
obra literária. Nesse trabalho essas definições foram buscadas no livro de Erico Veríssimo, O 
Continente. Sendo que o objetivo do mesmo aspira identificar os conceitos - chave geográficos e 
a diversidade cultural na obra literária já descrita acima. A metodologia desse trabalho é um 
estudo qualitativo do tipo comparativo e será aplicado aos alunos do ensino Médio da rede pública 
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do Estado do Paraná no Colégio Estadual Padre Manoel da Nóbrega de Umuarama. O projeto 
consiste em leitura da obra literária através de sacolas de leituras e circulo de debates, após a 
leitura, destacamos os conceitos - chave geográficos, fatos históricos e culturais. Finalizamos o 
trabalho com a apresentação de produção de textos, elaboração de um glossário e a produção de 
desenhos, produzidos pelos alunos sobre o tema. O resultado esperado foi alcançado, por meio 
da observação e do interesse pela leitura, de outras obras, para a produção e a incorporação dos 
conhecimentos geográficos. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: LEONICE MARGATTO 
Orientador: Édson Noriyuki Yokoo - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Os conceitos-chave geográfico e literatura: práticas integradas socioespaciais 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Geografia, Literatura, Leitura 
Resumo: A Geografia contemporânea, busca na literatura uma nova alternativa para associar os 
conhecimentos geográficos com a realidade dos alunos. Essa associação permite a compreensão 
dos conceitos-chave: espaço, território, paisagem, região e lugar, descritos durante uma 
determinada época na obra literária, O Continente de autoria de Érico Veríssimo. Objetiva-se 
identificar nessa obra os conceitos-chave geográfico e a diversidade cultural. Esse trabalho é um 
estudo qualitativo do tipo comparativo e será aplicado aos alunos do Ensino Médio/EJA na rede 
pública de Umuarama-PR. A metodologia consiste em leitura da obra citada, circulo de debates, 
apresentação de teatro, rap e paródia, produzida pelos alunos sobre o tema. O resultado 
esperado será a formação de leitores críticos, a produção e a incorporação dos conhecimentos 
geográficos. Faz parte desse material, a produção didática e do artigo. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: LÍGIA MARIA PEREIRA MENDES 
Orientador: Jorge Ramon Montenegro Gomez - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Aquecimento Global: Charges e Imagens como Recursos Didáticos no Processo de 
Ensino-Aprendizagem 
Tema: Tecnologias e suas Linguagens no Ensino da Geografia 
Palavras-chave: Aquecimento Global, Efeito Estufa, Mudanças Climáticas, Charges, Imagens, 
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados obtidos a partir da realização de um Projeto 
de Intervenção Pedagógica desenvolvido durante o Programa de Desenvolvimento Educacional - 
PDE. Sabendo-se das correntes teóricas e científicas sobre o aquecimento global entende-se a 
necessidade de debates sobre as mudanças climáticas e de seus enormes impactos relacionados 
às atividades humanas no ambiente. Para sua aplicação foi elaborada uma unidade didática com 
o objetivo de promover a reflexão e o entendimento sobre aquecimento global com uso de 
charges e imagens. O desenvolvimento do tema foi mostrado a partir de uma variedade de 
atividades realizadas com a produção didático-pedagógica, as quais abordaram várias formas de 
ensino e metodologias diversificadas através do uso de charges e imagens. Neste contexto foi 
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relevante estabelecer relações com a realidade, buscando sua análise global e local, enfatizando 
a percepção das questões em relação às mudanças climáticas e dos problemas ao seu entorno. 
O artigo descreve e analisa como podemos valorizar e aproveitar outras potencialidades além da 
escrita, estabelecendo uma relação entre o conhecimento científico e a realidade dos alunos, 
fortalecendo o processo de ensino-aprendizagem de forma dinâmica, atrativa e lúdica. Diante do 
exposto, o projeto contribuiu para mostrar a importância dos cuidados que devemos ter com o 
meio ambiente, bem como a exploração dos recursos naturais, tendo como aspecto relevante à 
sensibilização das questões relacionadas ao aquecimento global. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: LÍGIA MARIA PEREIRA MENDES 
Orientador: Jorge Ramon Montenegro Gomez - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Aquecimento Global: Charges e Imagens como Recursos Didáticos no Processo de 
Ensino-Aprendizagem 
Tema: Tecnologias e suas Linguagens no Ensino da Geografia 
Palavras-chave: Aquecimento Global, Efeito Estufa, Mudanças Climáticas, Charges, Imagens, 
Resumo: Sabendo-se das correntes teóricas e científicas sobre o aquecimento global entende-se 
a necessidade de discussões em decorrência das mudanças climáticas, levando em consideração 
que os alunos percebem o aquecimento global no seu cotidiano, mas não tem conhecimento da 
intensidade das suas causas e da parcela de contribuição da natureza quanto do ser humano. 
Pretende-se através da leitura e interpretação de charges e imagens, proporcionar a 
compreensão das causas e consequências do aquecimento global de maneira mais prática. Para 
tanto, optou-se construir o conhecimento de forma alternativa e agradável, a fim de provocar 
opinião sobre o que está acontecendo no planeta, desenvolvendo um olhar crítico sobre a 
realidade que o cerca. De posse da Produção Didático-Pedagógica serão mostrados os sinais do 
aquecimento global em nosso planeta a fim de desenvolver um pensamento crítico e significativo 
com o intuito de buscarem-se múltiplos entendimentos, uma vez que tal recurso é importante para 
a construção do conhecimento. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: LINEU KIERAS 
Orientador: Luiz Alexandre Gonçalves Cunha - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Geografia e o lugar: análise e reconstrução de dados de evasão escolar como forma de 
redução da evasão escolar em Ponta Grossa no Colégio Estadual Ana Divanir Borato 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Geografia, Espaço Escolar, Pesquisa, Análise, Compreensão, 
Resumo: Resumo O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados do estudo 
realizado como parte das atividades de conclusão de curso do Projeto de Desenvolvimento 
Educacional do Estado do Paraná - PDE, que teve como tema: A evasão escolar no Colégio 
Estadual Ana Divanir Boratto e a visão dos discentes do 9º ano, sobre o problema em relação a 
outros colégios de Ponta Grossa. As estratégias de ação empregadas para sua a produção foram: 
o embasamento teórico por meio da literatura disponível; abordagem sobre as questões 
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pertinentes através de vídeos e outros materiais que possibilitaram a observação, discussão e 
análise de dados através do portal dia a dia educação - Censo/Inep e que possibilitaram a 
construção de gráficos pelos alunos como forma pedagógica de imersão, construção e 
reconstrução do espaço, buscando permear as quatro correntes principais da geografia: 
tradicional, quantitativa, crítica e humana. Dessa forma, possibilitou-se aos alunos do Ensino 
Fundamental e também ao Grupo de Trabalho em Rede - GTR, oportunizar e colocar em prática 
as ações de aprendizagem no campo da Geografia, dialogando com seus princípios de: extensão, 
analogia, causalidade, princípio da conexidade ou interação e princípio da atividade. Entre os 
objetivos desse trabalho, destaca-se a participação dos estudantes nas atividades em sala de 
aula e a importância de se pesquisar, ou seja, descobrir, questionar, analisar, comparar, criticar, 
avaliar, sintetizar, argumentar, de forma que se possibilite criar e fortalecer meios de 
compreensão da sua realidade. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: LINEU KIERAS 
Orientador: Luiz Alexandre Gonçalves Cunha - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A evasão escolar no Colégio Estadual Ana Divanir Boratto e a visão dos discentes do 9º 
ano sobre o problema em relação a outros colégios de Ponta Grossa 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Ensino fundamental - evasão escolar - pesquisa ação prática 
Resumo: A evasão está entre os temas que permeiam alguns debates e reflexões no âmbito da 
educação pública brasileira pois os dados disponibilizados, preocupam tanto aos governos que 
fazem diferentes tipos de investimentos nessa área, como também aos profissionais que 
trabalham com a educação. O trabalho que se pretende desenvolver irá permear as quatro 
correntes principais da geografia: tradicional, quantitativa, crítica e humana se utilizando das 
bases e conceitos que cada corrente possibilita no campo da Geografia. Pretende-se analisar os 
dados fornecidos pela Secretaria de Estado da Educação que se encontra online, de vinte e sete 
colégios do município e seus indicadores educacionais, dados oficiais fornecidos pelas 
escolas/colégios na forma de rendimento escolar e que fazem parte do Censo/Inep. O acesso a 
essas informações também permite uma análise da localização geográfica de cada colégio e de 
sua infraestrutura no espaço urbano, pois é uma informação pertinente as variáveis que podem 
ser correlacionadas nessa pesquisa. Espera-se dentro dessa perspectiva geográfica, propor, a 
partir de diagnóstico geográfico territorial uma contribuição na superação dos problemas 
relacionados ao processo de ensino e aprendizagem identificados na escola, e que possam 
contemplar estratégias metodológicas que venham a contribuir na superação dessas dificuldades. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: LÚCIA ROMANICHEN 
Orientador: Lisandro Pezzi Schmidt - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PITANGA: Urbanização e lugares de contraste 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Cidade, lugar, paisagem, ensino de Geografia, 
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Resumo: O estudo do lugar como ponto de partida no ensino de Geografia, trata do espaço onde 
o educando vive, ajudando-o a perceber-se como parte integrante do contexto onde está inserido, 
além de possibilitar o autorreconhecimento e o encontro com a própria cultura. O presente 
trabalho é resultado da Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na escola, aplicado 
a alunos do 7º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual D. Pedro I, município de Pitanga, 
com o qual se buscou refletir sobre a necessidade da abordagem do estudo de lugar nas aulas de 
Geografia, como também os conteúdos propostos nos livros didáticos. Buscou-se no presente 
trabalho uma abordagem do crescimento urbano do município de Pitanga, objetivando discutir e 
estudar a dinâmica urbana, oportunizando ao aluno observar e analisar o seu espaço de vivência 
e descobrir os lugares nele existentes, verificando os fatores econômicos e sociais responsáveis 
pela transformação e expansão do espaço. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: LÚCIA ROMANICHEN 
Orientador: Lisandro Pezzi Schmidt - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: PITANGA: Urbanização e lugares de contraste 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: lugar, urbanização, paisagem 
Resumo: A unidade didática, proposta no estudo do Programa de Desenvolvimento Educacional - 
PDE implementado pelo governo do estado do Paraná, propõe uma reflexão sobre a necessidade 
da abordagem do estudo de lugar nas aulas de Geografia, além dos conteúdos existentes nos 
livros didáticos. O enfoque no qual nos referimos é importante que seja desempenhada no 7º Ano 
do Ensino Fundamental para que os objetivos da Geografia possam ser efetivamente alcançados. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: LUCIANA CRISTINA MARTINS 
Orientador: PAULO HENRIQUE MARQUES DE CASTRO - IES: Universidade Estadual do Norte 
do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Imagens de Satélites aplicadas à Educação Ambiental no Ensino de Geografia 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Imagens de satélites, Educação Ambiental, Alfabetização Cartográfica, 
Sensoriamento Remoto 
Resumo: Objetivo desse trabalho é identificar, comparar e analisar, através de imagens de 
satélite, as interdependências dos processos envolvidos nas mudanças provocadas no meio 
ambiente. O ensino de Geografia, através da tecnologia, principalmente da utilização das imagens 
de satélite, possibilita ao educando a visualização, a análise e a compreensão das 
transformações ocorridas no espaço geográfico através de uma visão holística da paisagem. A 
partir de uma análise temporal da paisagem por imagens de satélites é possível trabalhar com as 
transformações do espaço geográfico, com ênfase às questões ambientais. O estudo propõe 
aulas que permitam a utilização das imagens de satélites para o desenvolvimento das 
capacidades de leitura e interpretação das mesmas, assim como o entendimento sobre a 
construção dos mapas, e também o favorecimento da abertura de horizontes para análises de 
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formas de conscientização e sensibilização em relação às mudanças de atitudes para a 
preservação ambiental de forma sustentável. O projeto em questão foi construído a partir de 
pesquisas e estudos teóricos ocorridos durante o curso proposto aos professores da Rede Pública 
de Educação do Estado do Paraná, o PDE - Programa de Desenvolvimento da Educação. Sendo 
aplicado no 9º ano do Colégio Estadual Hermínia Lupion de Ribeirão Pinhal, os resultados foram 
bastante satisfatórios, pois os alunos se envolveram na participação e realização das atividades. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: LUCIANA CRISTINA MARTINS 
Orientador: PAULO HENRIQUE MARQUES DE CASTRO - IES: Universidade Estadual do Norte 
do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Imagens de Satélites aplicadas à Educação Ambiental no Ensino de Geografia 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Imagens de satélites, Educação Ambiental, Alfabetização Cartográfica, 
Sensoriamento Remoto 
Resumo: O ensino de Geografia, através da tecnologia, principalmente da utilização das imagens 
de satélite, possibilita ao educando a visualização, a análise e a compreensão das 
transformações ocorridas no espaço geográfico através de uma visão holística da paisagem. A 
partir de uma análise temporal da paisagem por imagens de satélites é possível trabalhar com as 
transformações do espaço geográfico, com ênfase às questões ambientais. O estudo propõe 
aulas que permitam a utilização das imagens de satélites para o desenvolvimento das 
capacidades de leitura e interpretação das mesmas, assim como o entendimento sobre a 
construção dos mapas, e também o favorecimento da abertura de horizontes para análises de 
formas de conscientização e sensibilização em relação às mudanças de atitudes para a 
preservação ambiental de forma sustentável. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: LUCIANA TERESA QUINHONE 
Orientador: JEANI DELGADO PASCHOAL MOURA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNDO VIVIDO 
Tema: Fundamentos teóricos - metodologia da Geografia 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Resíduos Sólidos, conscientização 
Resumo: O tema desenvolvido visa despertar no aluno a sensibilização da preservação de seu 
ambiente de vivência, fazendo com que perceba que está inserido no grupo de pessoas que 
produzem e poluem, podendo haver mudanças de comportamento e uma significativa 
conscientização a ser seguida. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ATENÇÃO! LIXO QUE NÃO É LIXO. O MUNDO PRECISA DE SEU CUIDADO 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Meio Ambiente-lixo-resíduos sólidos-homem 
Resumo: O tema desenvolvido nesta unidade visa despertar no aluno a sensibilização da 
preservação ambiental, para que perceba que está inserido no grupo de pessoas que produzem e 
ao mesmo tempo poluem os ambientes, podendo haver mudanças de comportamento e uma 
significativa conscientização. Esta unidade contribui para a reflexão sobre os resíduos sólidos na 
escola e entorno, buscando de forma significativa e contextualizada interagir em sua realidade. 
Para melhor compreender os cuidados ambientais que devem ser adquiridos, as atividades 
propostas buscam sensibilizar para que haja mudanças no comportamento dos alunos a fim de 
despertar o cuidado com o ambiente de sua vivência. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A importância do uso da cartografia nas aulas de Geografia 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Cartografia, Geografia, Mapas, Espaço Geográfico 
Resumo: A atividade cartográfica já era conhecida na pré-história, antes da invenção da escrita, 
quando o homem utilizava desenhos de várias formas e em diferentes lugares para marcar sua 
história. Assim teve início símbolos cartográficos que contribuíram e ainda hoje contribuem para o 
conhecimento e a representação do espaço geográfico. Por isso, é muito importante o ensino da 
cartografia e de todo o conjunto de conhecimentos ligados a ela. Cabe ao professor de geografia 
levar esses conhecimentos aos alunos para ensina-los a compreender as representações 
cartográficas para se localizar no espaço onde vivem. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: LUCILMA MARIA BÁGGIO 
Orientador: Ricardo Aparecido Campos - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A importância do uso da cartografia nas aulas de Geografia 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Geografia, Cartografia, Mapas, Espaço Geográfico 
Resumo: Esta produção didático-pedagógica pretende discutir e refletir junto aos professores de 
Geografia a importância do ensino da cartografia e as questões a elas relativas, na disciplina de 
Geografia. Conhecer cartografia é muito importante, pois proporciona a aquisição de 
conhecimento e deciframento do espaço geográfico e leva o aluno a analisá-lo e de forma crítica 
atuar na realidade à qual pertence. Para isso é importante que o professor de Geografia repasse 
os conteúdos da cartografia com conhecimento e metodologias adequadas. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: LUCINÉIA FURTADO BASTOS 
Orientador: LENIR MARISTELA SILVA - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Educação Ambiental a partir da produção coletiva de fôlderes sobre reciclagem de 
resíduos na Lapa-PR 
Tema: Fundamentos-teóricos Metodológicos da Geografia. 
Palavras-chave: Lixo, meio ambiente, ensino fundamental, metodologia de ensino, 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo principal relatar os resultados de um projeto 
sobre a percepção dos alunos quanto ao impacto ambiental da destinação do lixo inadequado, 
bem como a importância da reciclagem e a análise do sistema de coleta de lixo da Lapa. Foram 
realizadas uma série de atividades significativas que pudessem oportunizar a observação da 
realidade encontrada no município, bem como conscientizá-los da necessidade de se definirem 
estratégias para o destino correto do lixo. Para isso, foi oportunizada uma visita ao aterro sanitário 
municipal do local, para que desenvolvessem uma maior conscientização ambiental. Nesse 
sentido, os resultados obtidos foram colocados também em prática no Colégio Estadual General 
Carneiro com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. Depois de nossos educandos 
entenderem o processo da reciclagem e sua importância eles tiveram que confeccionar os 
fôlderes sobre os resíduos sólidos. Essa foi uma atividade muito prazerosa e que exigiu 
criatividade, conhecimento e entrosamento, tanto entre os estudantes, quanto entre as disciplinas, 
pois houve a interdisciplinaridade entre geografia, português e arte. Nosso objetivo total foi 
atingido quando foram entregues os fôlderes no comércio de nossa cidade, pois dessa forma 
chegou às informações necessárias e de interesse de toda a comunidade. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: LUCINÉIA FURTADO BASTOS 
Orientador: LENIR MARISTELA SILVA - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Educação Ambiental a partir da produção coletiva de fôlderes sobre reciclagem de 
resíduos sólidos na Lapa -PR 
Tema: Fundamentos-teóricos Metodológicos da geografia. 
Palavras-chave: Reciclagem, Resíduos Sólidos, Educação Ambiental, 
Resumo: A presente produção didática Pedagógica é resultante das Pesquisas desenvolvidas no 
Programa de Desenvolvimento Educacional PDE/2016. A proposta básica do material didático é 
explanar em forma de unidade didática a temática: Educação Ambiental a partir da produção 
coletiva de fôlderes sobre reciclagem de resíduos sólidos na Lapa PR. O objetivo geral: Produzir e 
distribuir fôlderes sobre reciclagem do lixo com estudantes do 8° Ano do Ensino Fundamental, do 
Colégio Estadual General, na cidade da Lapa PR. Como metodologia: Será realizada uma 
pesquisa de campo com a finalidade de obter informações pertinentes ao conhecimento em 
relação a um problema para qual se procura uma resposta, ou de uma situação hipotética que se 
queira comprovar, ou, ainda, descobrir novas formas de interpretação dos fenômenos ou as 
realizações entre eles. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: LUÍZA IZABEL SCHEFFER 
Orientador: LENIR MARISTELA SILVA - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Horta Escolar na Busca de uma Alimentação Saudável 
Tema: Fundamentos Teórico-Metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Saúde, Educação Ambiental, Qualidade de Vida, 
Resumo: O presente trabalho fundamenta-se na necessidade de refletir o importante papel do 
comprometimento do educando com o ambiente escolar, fazendo reflexões sobre as relações 
humanas com o mundo que o cerca, repensando as responsabilidades que cada um tem com o 
ambiente e vida saudáveis. Assim, a proposta justifica-se pela oportunidade de implantação de 
horta escolar, visando desenvolver processos educativos significativos para os alunos, explorando 
a capacidade de intervir na natureza, aproximando os alunos do papel do trabalho na 
transformação da natureza, investigando e utilizando técnicas e instrumentos distintos de trabalho 
na apropriação e transformação dos elementos naturais para a satisfação de necessidades em 
busca de uma alimentação saudável. Objetiva promover conhecimentos sobre a importância da 
alimentação saudável por meio da implantação de horta escolar, possibilitando o desenvolvimento 
de diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e alimentar, unindo teoria e prática 
de forma contextualizada. A metodologia utilizada tem apoio numa construção com abordagem 
qualitativa, através do contato direto com o ambiente e a situação vivenciada, baseando-se na 
realidade e construção de sentidos e significados. Os alunos se tornarão multiplicadores na 
comunidade onde estão inseridos, transmitindo o conhecimento adquirido para aqueles que 
interagirem neste processo de mudança de comportamento com meio ambiente. 

 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: LUÍZA IZABEL SCHEFFER 
Orientador: LENIR MARISTELA SILVA - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Horta Escolar na Busca de uma Alimentação Saudável 
Tema: Fundamentos Teórico-Metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Saúde, Educação Ambiental, Qualidade de Vida, 
Resumo: O presente trabalho fundamenta-se na necessidade de refletir o importante papel do 
comprometimento do educando com o ambiente escolar, fazendo reflexões sobre as relações 
humanas com o mundo que o cerca, repensando as responsabilidades que cada um tem com o 
ambiente e vida saudáveis. Assim, a proposta justifica-se pela oportunidade de implantação de 
horta escolar, visando desenvolver processos educativos significativos para os alunos, explorando 
a capacidade de intervir na natureza, aproximando os alunos do papel do trabalho na 
transformação da natureza, investigando e utilizando técnicas e instrumentos distintos de trabalho 
na apropriação e transformação dos elementos naturais para a satisfação de necessidades em 
busca de uma alimentação saudável. Objetiva promover conhecimentos sobre a importância da 
alimentação saudável por meio da implantação de horta escolar, possibilitando o desenvolvimento 
de diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e alimentar, unindo teoria e prática 
de forma contextualizada. A metodologia utilizada tem apoio numa construção com abordagem 
qualitativa, através do contato direto com o ambiente e a situação vivenciada, baseando-se na 
realidade e construção de sentidos e significados. Os alunos se tornarão multiplicadores na 
comunidade onde estão inseridos, transmitindo o conhecimento adquirido para aqueles que 
interagirem neste processo de mudança de comportamento com meio ambiente.·. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: LUZIA MARIA BATISTA SACCHI 
Orientador: Leonardo Dirceu de Azambuja - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O USO DE IMAGENS PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA: Estudo do meio na cidade de 
Astorga - PR 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Geografia. 
Palavras-chave: Ensino de Geografia, Estudo do Meio, Recursos Didáticos, Imagens 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar o projeto de pesquisa O uso de 
Imagens para o Ensino de Geografia-Estudo do Meio na Cidade de Astorga, bem como sua 
aplicação e os resultados alcançados pelo mesmo. O projeto de pesquisa se justifica pela 
necessidade de oferecer aos alunos um saber geográfico baseado na realidade do local em que 
estão inseridos e utiliza o meio como fonte de estudo. A tendência teórica pauta-se na perspectiva 
histórico-crítica que possibilita a formação do educando através do conhecimento da sociedade 
em que ele se encontra como agente transformador da mesma. O projeto fundamenta-se em 
apresentar ao aluno uma prática, que o ensino de Geografia tenha um significado não só no 
ambiente escolar, como também na sua vida em sociedade. Pensando nisso, foram selecionados 
desde textos científicos, entrevista, fotos, vídeos, palestra, além de várias outras atividades 
voltadas à aprendizagem dos alunos, para que percebessem as transformações que ocorreram 
ao longo do tempo e que ainda ocorrem no espaço da cidade de Astorga. E dentre as atividades 
que subsidiaram esse texto, a que mais se mostrou significativa entre os alunos, foi a aula de 
campo realizada na cidade, portanto se escolheu para ser retratada nesse artigo, pois os 
educandos vivenciaram na prática a observação, a análise, a constatação e o uso do recurso 
fotográfico para desenvolvimento da atividade. Assim, além da leitura da fotografia feita por outras 
pessoas, tiveram a oportunidade de produzir e ler suas próprias imagens fotográficas dos lugares 
percorridos. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: LUZIA MARIA BATISTA SACCHI 
Orientador: Leonardo Dirceu de Azambuja - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Uso de Imagens para o Ensino de Geografia: Estudo do meio na cidade de Astorga-PR 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Geografia. 
Palavras-chave: Imagens, cidade, Estudo do meio 
Resumo: Esta Produção Didático - Pedagógica foi elaborada com o objetivo de aplicar atividades 
utilizando imagens no estudo de Geografia, de modo que os alunos compreendam as 
transformações ocorridas no espaço urbano de Astorga. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MADALENA SUCHECKI 
Orientador: MARCO ANTÔNIO BATISTA CARVALHO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
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Título: A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO NAS ESCOLAS EM 
FAROL 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Educação do Campo, MST, Campesinato, Educação Pública 
Resumo: O processo de implementação da Educação do Campo nas escolas (municipal e 
estadual), do município de Farol, como foco da pesquisa, buscou evidenciar quais concepções de 
campo e de educação de campo estão presentes nestas escolas, fomentando o debate 
geográfico em torno de sua efetivação. A análise do processo de construção e implementação do 
projeto de educação do campo no Brasil, com recorte para o Paraná possibilitou compreender 
melhor sua efetivação local. Assim, estudar a estrutura agrária brasileira, a existência e 
resistência camponesa no Paraná, nos permitiu perceber suas evidências presentes na 
comunidade escolar camponesa de Farol. Ao estudar a implementação do projeto de Educação 
do Campo nas escolas do município, me propus a olhar para o processo histórico da construção, 
do que aqui chamamos de projeto de educação do campo, pela sua dimensão sócio espacial. O 
projeto de construção, coletiva popular, tem intensa participação de diversos segmentos, como os 
movimentos sociais, com destaque ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), e 
universidades. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MADALENA SUCHECKI 
Orientador: João Edmilson Fabrini - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Título: A Implementação do Projeto de Educação do Campo nas escolas em Cascavel 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Educação, Educação do Campo, território, campesinato 
Resumo: O Projeto de Educação do Campo surge no Brasil na década de 1990, protagonizado 
por movimentos sociais, especialmente pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra). Os movimentos sociais estavam preocupados com a concepção de educação para as 
populações camponesas. No Paraná foi construída a Diretriz Curricular, em 2006, que normatizou 
a implementação da Educação do Campo no sistema educacional. A partir da Diretriz houve a 
implementação de um projeto de educação do campo e a mudança de nomenclatura de 579 
escolas que atendem alunos do campo. Assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar o 
processo de implementação da Educação do Campo nas escolas estaduais de Cascavel. Busca 
evidenciar quais concepções de campo e de educação de campo está presente fomentando o 
debate geográfico em torno de sua efetivação. Como estratégia de ação, propõe a formação de 
grupos de estudo em duas etapas: primeiro com todos os professores e equipe pedagógica das 
escolas do campo de Cascavel, para estudo da construção e implementação do projeto de 
educação do campo. No segundo momento com os professores de Geografia, para estudo da 
estrutura agrária brasileira e a existência e resistência camponesa no Paraná e suas evidências 
presentes nas comunidades escolares camponesas. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA APARECIDA BERLEZI SCANDELAI 
Orientador: Sueli de Castro Gomes - IES: UEM 
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Etapa: Artigo 
 
Título: MIGRAÇÕES FORÇADAS E INTOLERÂNCIA RELIGIOSA: ESPACIALIZAÇÃO, 
MOTIVAÇÃO E CONSEQUÊNCIAS 
Tema: Geografia e Ensino Religioso: as manifestações socioespaciais da diversidade cultural. 
Palavras-chave: Geografia, Migrações, Refugiados, Intolerância Religiosa 
Resumo: Este artigo atende uma das exigências do Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE), tem como tema a Geografia e Ensino Religioso: as manifestações socioespaciais da 
diversidade cultural. Com o estudo objetivou-se compreender a intolerância religiosa como 
geradora de conflitos no espaço mundial, motivando e ampliando parcela dos movimentos 
migratórios, bem como sua influência nas relações sociais e econômicas dos povos. A pesquisa 
considerou como problema a necessidade de abordar com maior profundidade o referido tema, 
que com frequência é apresentado na mídia de maneira superficial e até mesmo mediante visões 
partidárias. Como fundamentação teórica apoia-se no pensamento de autores renomados que 
discutem o assunto com propriedade, tais como: Miranda (2007) atesta que a migração é tão 
antiga quanto à existência humana; Kung (2004) assevera que não haverá paz entre as nações, 
se não existir paz entre as religiões; Moreira (2002) afirma que os refugiados são migrantes 
forçados a abandonar seus países pela violência e perseguição que sofrem. Quanto à 
metodologia, recorre-se a pesquisa bibliográfica analítica qualitativa, desenvolvida com base em 
estudo teórico, análise e reflexão da implementação da Unidade Didática e contribuições 
decorrentes do Grupo de Trabalho em Rede - GTR. A implementação ocorreu na Escola Estadual 
Cecília Meireles - EF na cidade de Santa Fé - PR. Os sujeitos envolvidos foram os alunos do 9º 
ano. Como resultados alcançados, destacam-se: compreensão dos impactos sociais e espaciais 
ocasionados pelas migrações motivadas pela intolerância religiosa; conscientização e 
posicionamentos caracterizados pela tolerância, aceitação e respeito relacionados à pluralidade 
religiosa. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA APARECIDA BERLEZI SCANDELAI 
Orientador: Sueli de Castro Gomes - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Migrações forçadas e intolerância religiosa 
Tema: Geografia e Ensino Religioso: as manifestações socioespaciais da diversidade cultural. 
Palavras-chave: Geografia, migrações, refugiados, intolerância religiosa, 
Resumo: O estudo das migrações compõe o conteúdo programático da disciplina de Geografia. 
Contudo as que ocorrem de maneira forçada, aqui em especial as causadas pela intolerância 
religiosa, ainda são pouco conhecidas. Em nosso trabalho em sala de aula sentimos uma lacuna 
pela falta de informações mais concretas e abrangentes sobre o tema. Com o objetivo de 
entender melhor o que se passa com o refugiado religioso, no que concerne às questões 
geográficas, essa Unidade Didática propõe atividades que levem o discente a construir o 
conhecimento sobre o assunto, através de pesquisas na internet, jornais, revistas, dicionários, 
visita a diferentes templos religiosos e da produção e apresentação de vídeos, desmistificando 
informações e influenciando os mesmos na questão da tolerância como uma das maneiras de se 
viver em paz. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA CRISTINA COLUSSI 
Orientador: JOSÉ ANTÔNIO DEMETRIO - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A REPRESENTAÇÃO DA PAISAGEM NA GEOGRAFIA REGIONAL: Uma Proposta 
Metodológica 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: metodologia, paisagem, aprendizagem, educação ambiental, geografia, 
Resumo: O presente artigo é resultado da experiência pedagógica desenvolvida por meio do 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE 2016/2017 com alunos do 1º ano do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Rainha da Paz-EFM, no município de Alto Paraná. O objetivo foi 
desenvolver o conhecimento geográfico por meio de práticas metodológicas diferenciadas 
evidenciando períodos da história do município de Alto Paraná, a partir da transformação da 
paisagem local/regional. Ao mesmo tempo fazer uma reflexão sobre como o desenvolvimento 
socioeconômico modificou a paisagem do município e assim, abordar a Educação Ambiental (EA) 
de forma crítica mostrando a necessidade de hábitos que minimizem os impactos ambientais na 
manutenção dos bens naturais do planeta. Para tanto, apresentamos uma discussão teórica a 
partir de uma pesquisa bibliográfica em documentos impressos, audiovisuais e imagens. Na 
sequência propomos práticas alternativas como dramatização, análise de fotografias, música, 
vídeos entre outras, para mostrar conteúdos geográficos como paisagem, lugar, território, região, 
natureza e sociedade, enfocando o conceito de paisagem por estar diretamente ligada a realidade 
em que os educandos estão inseridos, correlacionando com a EA. O tema contribuiu para que os 
alunos compreendessem que a EA inicia-se com o conhecimento da realidade da própria região, 
ampliando para a problemática mundial e assim, rever conceitos sobre a preservação do meio 
ambiente e a partir daí praticar ações concretas respeitando a relação homem/natureza. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA CRISTINA COLUSSI 
Orientador: JOSÉ ANTÔNIO DEMETRIO - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Representação da Paisagem na Geografia Regional: Uma Proposta Metodológica 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Metodologia, paisagem, aprendizagem, educação ambiental, geografia, 
Resumo: É sabido o quanto é difícil despertar no aluno a vontade de participar do processo 
ensino aprendizagem, assim essa unidade didática tem como finalidade aplicar procedimentos 
metodológicos como fundamento prático pedagógico nas aulas de geografia, tendo como objetivo 
o envolvimento dos educandos nas discussões e produção do conhecimento geográfico por meio 
das transformações das paisagens, evidenciando períodos da história do município de Alto 
Paraná, a partir da transformação da paisagem local e regional, envolvendo também elementos 
culturais que estimulam a conscientização de convivência da comunidade escolar. Essa produção 
didática será aplicada para uma turma de 1º ano do ensino Médio, matutino, aplicando práticas 
alternativas como: dramatização, imagem (fotografia), música, vídeo entre outras, visando ao 
desenvolvimento de conceitos e conhecimentos que possam despertar o interesse, a motivação, a 
problematização dos conteúdos de Geografia, bem como também, a diversificação das práticas 
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pedagógicas em sala de aula, visando contribuir para uma aprendizagem significativa e de 
qualidade relacionando os conteúdos com o cotidiano dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA KUNZ SCHEIDT 
Orientador: Éricson Hideki Hayakawa - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Uso das Tecnologias no Ensino da Geografia: aplicação no Colégio Estadual Padre 
Eduardo Michelis - Missal - PR 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no Ensino da Geografia 
Palavras-chave: tecnologia na educação, geotecnologias, ensino aprendizagem 
Resumo: Equipamentos como celulares/smartphones, computadores pessoais e outras 
tecnologias estão cada vez mais presentes e ao acesso de todos. Na geografia, há um amplo 
leque de conteúdos com potencial de serem explorados a partir das tecnologias mencionadas, 
como: a localização e orientação geográfica (e.g., aplicativos de Sistemas de Posicionamento 
Global por Satélite - GNSS), o uso da internet para pesquisas sobre os instrumentos de trabalho 
do geógrafo (bússola, satélites, VANT-Veículo Aéreo Não Tripulado); aplicativos e ferramentas de 
previsão do tempo dentre outros recursos que são cotidianos a vários alunos. O objetivo deste 
trabalho é o de verificar o potencial do uso de equipamentos e ferramentas atuais para o ensino 
da disciplina de Geografia, a partir dos recursos disponíveis na escola. As atividades foram 
desenvolvidas com alunos do 6º Ano A do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Padre 
Eduardo Michelis, localizado no município de Missal - Pr. Os procedimentos incluíram um 
levantamento de dados socioeconômico e dos equipamentos que os alunos manuseiam e o 
objetivo da utilização. Em seguida, realizaram-se atividades que integravam as pesquisas 
bibliográficas, leitura de imagens, mapas do Google Maps e equipamentos que os alunos 
possuem. O resultado dos questionários indicam que maior parte dos alunos possuem ou 
conseguem acessar a internet rotineiramente, contudo, poucos o fazem para fins escolares e 
especificamente, para fins geográficos. As atividades práticas desenvolvidas no projeto revelaram 
que com a presença de infraestrutura mínima na escola e com as tecnologias que os próprios 
alunos possuem, é possível desenvolver atividades diferenciadas e despertar o interesse em 
conteúdos escolares. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA KUNZ SCHEIDT 
Orientador: Éricson Hideki Hayakawa - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso das Tecnologias no Ensino da Geografia 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no Ensino da Geografia 
Palavras-chave: Uso de Tecnologias, Educação, Geografia 
Resumo: O atual acesso dos alunos a tecnologias como celulares/smartphones, computadores 
pessoais e outras tecnologias é pensado pela autora deste projeto como uma potencial 
ferramenta de ensino. É necessária a reflexão a fim de que possamos desenvolver práticas 
pedagógicas que explorem os atuais recursos tecnológicos. Em especial, na geografia, em que 
várias das atuais tecnologias tem aplicação no dia a dia do geógrafo, e também na vida do 
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professor de geografia. Este trabalho abordará vários conteúdos da disciplina de geografia, como 
a localização e orientação geográfica; utilizar internet para pesquisa sobre o contexto histórico, o 
uso e o surgimento de novos instrumentos de localização e navegação; estudar as diferentes 
Geotecnologias, imagens de satélites em atividades diárias, e demais aplicações de cunho 
socioambiental E por fim transformar os resultados dessas pesquisas em materiais didáticos: 
histórias em quadrinhos (HQs) para serem usados como material de apoio no Ensino 
Fundamental. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA REGINA TROCINO DE SOUZA 
Orientador: PATRÍCIA FERNANDES PAULA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Meoi Ambiente, Consumismo e Felicidade: encontros e desencontros 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Meio ambiente, Felicidade, Consumismo e Sustentabilidade 
Resumo: Este Artigo é resultado da aplicação de atividades elaboradas a partir da participação 
no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) em formato de Unidade Didática. 
Pretendeu-se aperfeiçoar a forma de atuar nas relações de ensino e aprendizagem que 
influenciará diretamente na prática pedagógica. Objetivou-se proporcionar aos profissionais e 
professores da rede pública estadual subsídios teórico-metodológicos permitindo propor ações 
educacionais sistematizadas e que resultem em redimensionamento de sua prática, através de 
metodologias e recursos como recortes de filmes, curtas, cartazes, texto poético, análise de letra 
de música entre outros. Espera e pretende-se conduzir o educando a lançar um novo olhar no seu 
papel de consumidor e desta forma importar-se mais com as consequências ambientais causadas 
pela produção de mercadorias a fim de atender os interesses capitalistas ampliando a exploração 
do mercado consumidor, o próprio consumismo. À medida em que se busca compreender a partir 
da escala local conceitos e atitudes que estão presentes na rotina da escola e que interferem 
diretamente no estilo de vida das pessoas, abre-se uma nova janela para a compreensão global. 
Analisa-se e a partir disso, prepara-se o cidadão para atuar na busca de mudanças positivas e 
favoráveis na tentativa de tornar-se uma pessoa feliz e principalmente consciente da 
responsabilidade de construir um ambiente saudável e de qualidade. Lembramos que este 
trabalho não começa e nem encerra o tema estudado, desejou-se contribuir de forma efetiva para 
mudança de postura dos envolvidos. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA REGINA TROCINO DE SOUZA 
Orientador: PATRÍCIA FERNANDES PAULA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Meio Ambiente, Consumismo e Felicidade: encontros e desencontros 
Tema: Tecnologias e suas linguagens o ensino de Geografia 
Palavras-chave: Consumo, Sustentabilidade e comunidade 
Resumo: Este trabalho constitui a elaboração de uma Unidade Didática tem como objetivo refletir 
sobre o consumismo e ainda a relação direta com a felicidade, tão forte e presente na vida do ser 
humano, especialmente dos jovens. Sabe-se que o consumo faz parte da natureza do ser 
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humano, já que é preciso consumir para sobreviver. Embora fazendo parte da vida humana, nota-
se que muitas dessas necessidades, acabam por serem criadas ou modificadas de acordo com os 
interesses do capital, transformando o cidadão em um simples consumidor. O que se deve e 
pretendemos julgar é o hiperconsumismo, o chamado consumo desenfreado e desnecessário O 
público alvo desta Produção Didático-Pedagógica serão os alunos do 2º ano, do Ensino Médio, e 
os professores da disciplina de Geografia dos demais anos do estabelecimento de ensino. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MÁRCIO ANTÔNIO BISCAIA 
Orientador: Ângela Massumi Katuta - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O USO DO BLOG NA DISCIPLINA DA GEOGRAFIA NA COMPREENSÃO DAS 
CONSEQUÊNCIAS HUMANAS E TERRITORIAIS DO PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Ensino de geografia, Blog educacional, Globalização, Expressões territoriais, 
Consequências humanas, 
Resumo: Apropriar-se do conhecimento sobre globalização e seus desdobramentos humanos no 
território permitem ao aluno estar em sintonia com o mundo no qual vive e compreendê-lo 
criticamente, em âmbito local, regional, nacional e mundial. Os blogs são tecnologias digitais 
dinâmicas, valiosas para trabalhar conceitos como o da globalização nas aulas de geografia a fim 
de compreender seus desdobramentos territoriais e consequências humanas. Ao usar a 
tecnologia deve-se instigar aos alunos a lerem sua realidade geográfica de forma crítica e 
consciente. A disseminação da informação mediada pela tecnologia e pela facilidade de acesso 
aos recursos computadorizados é transfronteiriça, permitindo interagir em tempo real, com 
impactos nesses processos, os quais devem ser entendidos para poder dissipá-los. Este, através 
de referencial bibliográfico e processos de investigação ação participativa versa sobre a eficácia 
da utilização das tecnologias, em especial de blogs, para a otimização da disciplina de Geografia, 
uma vez que, utilizar-se desta ferramenta favorece a aprendizagem dos conceitos de 
globalização, auxiliando na compreensão de suas consequências humanas nos territórios, 
transformando o ambiente escolar em instrumento de viabilização do conhecimento e de leitura 
crítica do mundo. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MÁRCIO ANTONIO BISCAIA 
Orientador: Ângela Massumi Katuta - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O USO DO BLOG NA DISCIPLINA DA GEOGRAFIA NA COMPREENSÃO DAS 
CONSEQUÊNCIAS HUMANAS E TERRITORIAIS DO PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Ensino de geografia, Blog educacional, Globalização, Expressões territoriais, 
Consequências humanas, 
Resumo: O uso das tecnologias exerce influência sobre os sujeitos, a sociedade e a escola, 
influenciando nos modos como são apropriados os conhecimentos pelos alunos ainda em 
formação. É necessário criar melhores formas de aproveitar os benefícios da tecnologia no 
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processo de ensino-aprendizagem e perceber seus impactos e significados, visando desenvolver 
a percepção e construir os conhecimentos geográficos com o aluno sobre globalização, território e 
humanidade, o que pode se desdobrar em uma maior autonomia intelectual. O uso dos aparelhos 
eletroeletrônicos, incluindo os computadores, celulares, tablets e a Internet se transformaram em 
mecanismos que promovem enorme interação socioescolar. Utilizar blogs para o ensino da 
disciplina de Geografia favorece a compreensão dos conceitos de globalização, auxiliando na 
compreensão de suas consequências humanas nos territórios, transformando o ambiente escolar 
em instrumento de leitura crítica do mundo. Este estudo utiliza o método de pesquisa-ação, 
voltado para a criação de um blog interativo, visando proporcionar ao aluno o acesso ao campo 
virtual para interação com a disciplina da Geografia, por meio do acesso e incentivo à construção 
de conceitos ligados ao processo de globalização, suas expressões territoriais e consequências 
humanas. A proposta foi criar uma ferramenta de interface digital interativa (blog) como estratégia 
para promover o processo de ensino-aprendizagem do conteúdo globalização e suas 
consequências humanas na disciplina de Geografia em uma classe de alunos do Ensino 
Fundamental, do Colégio Estadual La Salle, localizado no município de Curitiba, Estado do 
Paraná, Brasil. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MARCO AURÉLIO PINTO 
Orientador: Marquiana de Freitas Vilas Boas Gomes - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Formação de docentes das séries iniciais na disciplina de Geografia 
Tema: Fundamentos Teóricos-Metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Cartografia, Alfabetização Cartográfica, Aprendizagem, 
Resumo: Na pesquisa desenvolvida são relatadas oficinas de práticas pedagógicas ministradas 
na 1ª série AI do Curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual Professor Gildo Aluísio 
Schuck - EMN, em Laranjeiras do Sul - PR, no ano de 2017, como parte integrante do Programa 
de Desenvolvimento Educacional (PDE). A metodologia adotada foi o estudo de caso, com 
acompanhamento sistemático e registro em diário de campo, com levantamento bibliográfico e 
leitura. Nossa preocupação era verificar a compreensão dos alunos (futuro professores) da 
Cartografia Escolar para os anos iniciais do ensino fundamental e, identificar como atividades 
lúdicas e criativas podem contribuir para a formação dos estudantes desse curso 
profissionalizante. Para isso sugerimos diversas atividades de grande relevância para o 
desenvolvimento de habilidades em especial as noções topológicas, projetivas e euclidianas. Os 
resultados obtidos indicaram que através das oficinas, os participantes da pesquisa perceberam 
que as aulas podem ser mais atrativas, se a linguagem cartográfica for melhor explorada, com o 
intuito de levar o aluno a compreender o espaço em que vive, podendo assim interagir com a 
sociedade e, dessa forma, transformá-la em um mundo melhor. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MARCO AURÉLIO PINTO 
Orientador: Marquiana de Freitas Vilas Boas Gomes - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Formação de docentes das séries iniciais na disciplina de Geografia 
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Tema: Fundamentos Teóricos-Metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Formação de professores, cartografia escolar 
Resumo: O presente trabalho vem apresentar a Alfabetização Cartográfica como sendo 
fundamental, uma vez que, ler e interpretar mapas, desde os primeiros anos do ensino 
fundamental, que são habilidades primordiais a serem adquiridas pelos educandos. A 
Alfabetização Cartográfica é desenvolvida ao longo da vida escolar dos alunos, ou seja, desde as 
séries iniciais do Ensino Fundamental até o ensino Médio possibilitando a formação de leitores de 
mapas, capazes de interpretar os dados complexos ali existentes. Sabe-se que muitos alunos e 
professores não dominam os conceitos elementares de Cartografia e que possuem grandes 
dificuldades na leitura e interpretação de mapas. É de extrema importância que os futuros 
professores das séries iniciais tornem-se os responsáveis por esses conhecimentos, já que a 
Cartografia é um dos conteúdos de grande importância no ensino de Geografia. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MARCOS ANTÔNIO DE FREITAS 
Orientador: Mário Zasso Marin - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Sucessão Hereditária na Agricultura Familiar em Nova Tebas-PR 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Geografia 
Palavras-chave: Agricultura Familiar, Sucessão Hereditária, Ensino de Geografia 
Resumo: O desenvolvimento tecnológico promove transformações que afetam diariamente as 
relações humanas, especialmente àquelas ligadas ao mundo do trabalho. Alterações que podem 
significar mudanças de vida e até comportamental, interferindo na autoestima das pessoas. Essa 
tentativa para acompanhar o desenvolvimento industrial e tecnológico faz com que a cada dia 
mais e mais pessoas deixem o campo para se dedicar as atividades urbanas, o que tem 
acarretado em uma séria crise sucessória para a agricultura familiar. Êxodo rural causado pelo 
modelo de modernização do campo se intensificou após 1960 no Brasil. Aqui muitos agricultores 
veem a terra muito mais como reserva financeira do que capital social e patrimônio familiar, 
carregado de significado. Ao contrário, em muitos lugares ela é considerada patrimônio histórico e 
social familiar, como na Inglaterra onde 80% dos agricultores se desenvolvem sobre a mesma 
propriedade que foi dos pais. Em alguns lugares de nosso país estes números não chegam a 
20%. Propor sugestões para a prática pedagógica envolvendo os alunos da 2ª série, do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Carlos Drumond de Andrade - EFM, município de Nova Tebas. 
Promover a compreensão da estrutura agrária de Nova Tebas através da disciplina de Geografia, 
por meio de pesquisa/estudo local envolvendo os alunos em uma aprendizagem efetiva através 
de pesquisa e socialização. Diversificar as aulas de geografia abordando agricultura familiar e a 
sucessão na propriedade rural. Promoveu-se uma pesquisa quali-quantitativa com famílias com 
sucessão e outras sem sucessão hereditária 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MARCOS ANTÔNIO DE FREITAS 
Orientador: Mário Zasso Marin - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Sucessão Hereditária na Agricultura Familiar em Nova Tebas-PR 
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Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Geografia 
Palavras-chave: sucessão hereditária, agricultura familiar, êxodo rural 
Resumo: Nova Tebas-PR caracteriza-se pela predominância de agricultores familiares, que 
representam 82,37% do total. As transformações atuais alteram o cotidiano das pessoas, os 
sistemas produtivos e as relações de trabalho. A forte concentração fundiária aliada ao êxodo 
rural agrava a situação da agricultura familiar impactando a renda final e desestimulando a 
permanência no campo. O êxodo rural se intensificou no Brasil após 1960 e teve suas bases no 
modelo de modernização do campo excludente e concentrador de renda. Os jovens no meio rural 
encontram dificuldades específicas, como o esforço físico das atividades agropecuárias, 
dificuldade de acesso a terra, pequena expectativa de continuidade na agricultura familiar e ainda 
o celibato. Diante disso, o problema de pesquisa é: quais as estratégias de ensino aprendizagem, 
entre os alunos do 2º ano do Ensino Médio noturno do Colégio Estadual Carlos Drumond de 
Andrade Nova Tebas - PR, a fim de se construir a compreensão do processo de sucessão familiar 
na agricultura familiar e êxodo rural, da importância do espaço rural para produção de alimentos, 
sensibilizar os educandos e a comunidade escolar para valorização da agricultura familiar. 
Promover pesquisa quali-quantitativa através da disciplina de geografia levantando as dificuldades 
de sucessão, levando a compreensão da estrutura agrária, envolvendo os atores diretamente 
ligados ao tema. Realizar documentário/roteiro explicando conceitos da geografia agrária, dentre 
eles os da agricultura familiar e o êxodo rural. Com os alunos promover uma revisão literária, 
pesquisas de campo, analisar e sistematizar para apresentação dos resultados. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MARCOS RÉGIS MATHEUS 
Orientador: MARGARIDA DE CÁSSIA CAMPOS - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Aula de Campo: Um jeito divertido de aprender Geografia 
Tema: Metodologia de Ensino de Geografia 
Palavras-chave: Aluno (a), Professor (a), Ensino, Aula, Campo, 
Resumo: O presente artigo traz uma série de reflexões fundamentadas em diversos autores que 
nos levam a pensar a necessidade de se levar para as salas de aulas metodologias inovadoras 
que tem por finalidade instigar os alunos ao desejo de aprender. Debatemos a respeito da 
viabilidade das aulas de campo como uma metodologia viável no ensino de Geografia. Buscou-se 
debater a respeito das vantagens de se propor tal metodologia, entretanto, apontamos também 
alguns desafios a serem superados para colocar em prática tais atividades. O artigo em tela 
apresenta todo o nosso caminhar durante a formação e capacitação profissional disposta através 
do PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional. Relatamos a justificativa do nosso projeto 
de pesquisa, a elaboração da Unidade Didática a qual colocamos em prática com nossos alunos 
do segundo ano do Ensino Médio, alunos por nós escolhidos como público alvo. Dispomos aqui, 
os resultados dos debates que fizemos com diversos professores da rede estadual, neste debate 
enfocamos a viabilidade de se propor aulas de campo e os desafios que há em se propor tal 
metodologia. Por fim, relatamos nossas experiências vividas com o público alvo e os resultados 
que obtivemos. Como não poderia deixar de se avaliar, relatamos a importância desta formação 
para nossa capacitação profissional e terminamos defendendo a manutenção desta modalidade 
de formação continuada seguindo os mesmos moldes a que fomos submetidos nesta oitava 
edição. Um programa de tamanha importância para os professores deve continuar sempre. 
Apesar de qualquer crise econômica, devemos pensar que a educação ainda é o melhor 
investimento para um povo. 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_geo_uel_marcosregismatheus.pdf


Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MARCOS RÉGIS MATHEUS 
Orientador: MARGARIDA DE CÁSSIA CAMPOS - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Aula de Campo: Um jeito divertido de aprender Geografia 
Tema: Metodologia de Ensino de Geografia 
Palavras-chave: Aluno (a), Professor (a), Ensino, Aula, Campo, 
Resumo: A Unidade Didática que apresentamos como proposta a ser implementada no Colégio 
Estadual Professora Maria José B. Aguilera durante o ano de 2017 tem como objetivo debater e 
verificar a viabilidade de aulas de campo no ensino de Geografia. Desta forma, constam duas 
aulas de campo, cada qual com uma proposta diferente e diversas atividades pedagógicas a elas 
relacionadas. Dentre as várias atividades, procurou-se dar maior ênfase àquelas que estão 
diretamente vinculadas às imagens, tendo em vista que ao observar o espaço geográfico, a leitura 
e interpretação das imagens são fundamentais para o entendimento dos conceitos tratados em 
sala de aula. Por outro lado, não menos importante, buscou-se propor atividades que os (as) 
alunos (as) sejam protagonistas do seu próprio aprender, assim, a construção do saber passa 
necessariamente por uma elaboração de questionários, preparação de entrevistas, roteiros de 
campo no qual o (a) aluno (a) será incumbido na responsabilidade de fazer e assim o fará de 
acordo com aquilo que ele (ela) mesmo (a) julgar mais importante ao seu saber. Espera-se que a 
figura do (a) professor (a) seja somente no sentido de mediar os trabalhos a partir das questões 
metodológicas tendo em vista a necessidade de fazer com que os (as) alunos (as) tenham 
autonomia para construir seu conhecimento. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO 
Orientador: Ricardo Aparecido Campos - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso das charges no ensino da geografia 
Tema: As tecnologias e suas linguagens no ensino da geografia 
Palavras-chave: Tecnologias, Informação, Aprendizagem, Geografia, Charges, 
Resumo: O presente projeto tem como objetivo abordar a importância do uso das tecnologias 
como recursos didáticos nas aulas de Geografia com o intuito de envolver o aluno no processo 
ensino-aprendizagem, no qual terá como público-alvo alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
do Colégio Estadual Professor Paulo Mozart Machado, situado na cidade de Uraí, Paraná. A 
tecnologia nos oferece um acervo grande de recursos tecnológicos como áudio, vídeos, filmes, 
google maps, google earth, entre outros, que auxiliam e ajudam a enriquecer os conteúdos 
trabalhados em sala de aula, colaborando para uma maior compreensão, pois facilita a 
comunicação, favorece o aprofundamento de diversas disciplinas e torna a vida dos docentes 
mais prática. A disciplina de Geografia exige atualização constante para o enriquecimento dos 
conteúdos, e a utilização das tecnologias pode servir de suporte para aulas mais práticas e 
estimulantes. Cabe aos professores de Geografia acompanhar e estar atentos a essas mudanças 
e apropriar-se dessas ferramentas tecnológicas que servem de apoio pedagógico em todas as 
disciplinas. O auxílio da ferramenta charges pode propiciar atividades que instigam a reflexão 
sobre diversos temas, através da interpretação de imagens, proporcionando uma leitura crítica de 
vários aspectos atuais da sociedade. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO 
Orientador: Ricardo Aparecido Campos - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso das charges no ensino de Geografia 
Tema: As tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Tecnologias, Informação, Aprendizagem, Geografia, Charges, 
Resumo: O presente projeto tem como objetivo abordar a importância do uso das tecnologias 
como recursos didáticos nas aulas de Geografia com o intuito de envolver o aluno no processo 
ensino-aprendizagem, no qual terá como público-alvo alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
do Colégio Estadual Professor Paulo Mozart Machado, situado na cidade de Uraí, Paraná. A 
tecnologia nos oferece um acervo grande de recursos tecnológicos como áudio, vídeos, filmes, 
google maps, google earth, entre outros, que auxiliam e ajudam a enriquecer os conteúdos 
trabalhados em sala de aula, colaborando para uma maior compreensão, pois facilita a 
comunicação, favorece o aprofundamento de diversas disciplinas e torna a vida dos docentes 
mais prática. A disciplina de Geografia exige atualização constante para o enriquecimento dos 
conteúdos, e a utilização das tecnologias pode servir de suporte para aulas mais práticas e 
estimulantes. Cabe aos professores de Geografia acompanhar e estar atentos a essas mudanças 
e apropriar-se dessas ferramentas tecnológicas que servem de apoio pedagógico em todas as 
disciplinas. O auxílio da ferramenta charges pode propiciar atividades que instigam a reflexão 
sobre diversos temas, através da interpretação de imagens, proporcionando uma leitura crítica de 
vários aspectos atuais da sociedade. 

 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MARIA DAS GRAÇAS LEAL 
Orientador: Ricardo Aparecido Campos - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O USO DA MÍDIA IMPRESSA JORNAL COMO INSTRUMENTO DE APOIO 
PEDAGÓGICO NO ENSINO DE GEOGRAFIA 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Geografia. 
Palavras-chave: Mídia Jornalística, Leitura de mundo, Aprendizagem 
Resumo: A Geografia é a ciência responsável por compreender a relação do homem com o 
espaço e com propriedade de aproximar-se dos recursos tecnológicos para dar agilidade e 
precisão às informações. Entretanto, nota-se certo desinteresse dos alunos por essa ciência que 
pode ser relacionado aos conteúdos distanciados da realidade desses alunos, que vão muito além 
dos recursos oferecidos pela escola. Essa constatação aponta para a importância da 
implementação de atividades subsidiadas por recursos midiáticos presentes no cotidiano, que 
contribuam para a formação crítica do aluno. A proposta de trabalhar o tema intitulado O uso da 
mídia impressa, jornal, como instrumento de apoio pedagógico no ensino de Geografia, buscou 
apresentar subsídios para professores do Colégio Estadual Joaquim Maria Machado de Assis, de 
Santa Mariana - PR e participantes do Grupo de trabalho em Rede (GTR), ferramentas para 
estimular a incorporação de conteúdos midiáticos ligando-os às Ciências Sociais e Naturais e 
mais especificamente à Geografia, em diferentes momentos, de modo a facilitar a integração dos 
conteúdos escolares com os interesses dos alunos. Assim, diferentes estratégias sobre a mídia 
impressa em sala de aula foram apresentadas aos professores da instituição e aos cursistas que 
foram bem receptivos à proposta. Muitos testaram as atividades dando continuidade ao trabalho e 
estendendo-o para outras mídias jornalísticas.·. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MARIA DAS GRAÇAS LEAL 
Orientador: Ricardo Aparecido Campos - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso da mídia impressa jornal como instrumento de apoio pedagógico no ensino de 
Geografia 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Recursos tecnológicos, Aprendizagem, Mídia jornalística 
Resumo: A Geografia é uma disciplina que não atrai muito os alunos, constituindo-se como um 
fator desmotivante. O desinteresse pela disciplina pode ser decorrente dos conteúdos longe 
realidade regionalizada de interesse dos educandos que vão muito além dos recursos oferecidos 
pela escola. Desse modo, é importante e necessário oferecer atividades subsidiadas que 
contribuam para a formação crítica, através recursos midiáticos presentes no cotidiano, de modo 
a estabelecer relações que envolvam a construção do ensino de Geografia proposto nas 
Diretrizes Curriculares da Educação (DCE). A proposta desta Implementação Pedagógica 
intitulada O uso da mídia impressa jornal como instrumento de apoio pedagógico no ensino de 
Geografia, justifica-se por apresentar meios para estimular o professor a incorporar naturalmente 
o conteúdo midiático ligando-os às Ciências Sociais e Naturais e mais especificamente à 
Geografia, em diferentes momentos, facilitando a integração dos conteúdos escolares com os 
interesses dos alunos. O objetivo é demonstrar aos professores de Geografia do Colégio Estadual 
Joaquim Maria Machado de Assis de Santa Mariana - PR, diferentes formas de utilizar a mídia 
impressa em favor da aprendizagem, através de encontros, exposição de materiais vinculados à 
informação impressa em jornais que poderão servir de apoio didático nas aulas de Geografia. As 
sugestões de atividades serão evidenciadas em uma Unidade Didática e servirão de motivação 
para a aprendizagem dos conteúdos de Geografia. Os resultados da intervenção pedagógica 
serão apresentados no Artigo Científico apresentados na final do PDE. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MARIA GENOEFA BASSETO CÔRREA 
Orientador: ANÍBAL PAGAMUNICI - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras do 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PRINCIPAIS CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DA MIGRAÇÃO RECENTE DE 
NORDESTINOS PARA O MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE - PR 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Diferenças culturais, Estudantes, Aprendizagem, Trabalho, 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados da implementação do projeto de intervenção 
pedagógica, exigido pelo PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional ofertado pela SEED - 
Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná aos professores da rede estadual de 
ensino. O relato aqui apresentado é o resultado das atividades práticas planejadas no projeto e 
aplicadas no Colégio Estadual Duque de Caxias - EFM de Tuneiras do Oeste - Pr. O tema 
discutido é a migração recente de nordestinos para este município, em busca de melhores 
condições de vida, replicando a lógica das correntes migratória anteriores pelo espaço brasileiro 
tendo como principal motivação, a causa econômica. A discussão que envolve essa temática é a 
busca por trabalho em um município pequeno, não industrializado, que praticamente oferece 
poucas oportunidades. Aliados a essa discussão estão fatores ligados à escola como: a distorção 
idade-série e a defasagem na aprendizagem da maioria dos estudantes migrantes. E ainda, as 
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diferenças culturais como sotaque, vocabulário regional, costumes, que atrai a atenção para esse 
grupo seleto de alunos inserido no contexto escolar e essas diferenças extrapolam a sala de aula 
se estendendo até seus familiares e conterrâneos. Investigar as causas e consequências dessa 
migração na vida desses migrantes e na comunidade local, estimular a troca de experiências 
culturais foram as práticas desse trabalho cujos resultados alcançados foram bem interessantes. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MARIA GENOEFA BASSETO CÔRREA 
Orientador: ANÍBAL PAGAMUNICI - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras do 
Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Principais causas e consequências da migração recente de nordestinos para o município 
de Tuneiras do Oeste - PR 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Estudantes, migrantes, trabalho, 
Resumo: O problema que justifica esta pesquisa envolve questões pedagógicas e sociais: a 
chegada de estudantes migrantes dos estados da região Nordeste que apresentam acentuada 
defasagem na aprendizagem, incluindo familiares e conterrâneos, que vêm em busca de trabalho 
para o município de Tuneiras do Oeste. Este município por sua vez, não oferece grandes 
possibilidades de trabalho, além daquelas as quais esses migrantes já estão habituados como o 
corte de cana, serviços domésticos, construção civil entre outros destinados à população com 
baixo nível de instrução escolar. Os objetivos ante a essa temática são identificar as causas e as 
consequências desse novo modelo de migração interna bem como as causas desse atraso na 
vida escolar desses estudantes migrantes. A metodologia a ser utilizada na implementação desta 
Produção Didática está embasada em uma pesquisa bibliográfica e em uma pesquisa de campo 
realizada com esses migrantes que se constituirá em atividades com estudantes do 7º ano e 2ª 
série do Ensino Médio, inserindo nestas atividades, conteúdos específicos sobre a demografia 
brasileira. Também estarão sendo aplicadas atividades além da sala de aula envolvendo 
estudantes e outros segmentos da escola como professores e funcionários e fazendo também 
quando necessário e possível, a interdisciplinaridade. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MARIA JANETE DE LIMA QUEIRÓZ 
Orientador: Virgílio Manuel Pereira Bernardino - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências 
e Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O estudo da Paisagem, Espaço e Lugar na Linguagem Cartográfica a partir de novas 
metodologias, incluindo as Tecnologias de Informação e Comunicação 
Tema: Novas metodologias no ensino de conceitos de Geografia/Tecnologia e suas linguagens 
no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Ensino de Geografia, Geotecnologias, Linguagem cartográfica, Conhecimento, 
Cartografia escolar, 
Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo estimular e desenvolver a capacidade dos alunos na 
compreensão da linguagem cartográfica, percebendo que os mapas são a representação do 
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espaço real. Para tanto, foram necessários alguns procedimentos como refletir e descobrir 
conhecimentos prévios dos alunos a respeito de paisagem, espaço e lugar. Identificamos através 
de diferentes metodologias, os conceitos de paisagem, espaço e lugar dos estudantes, levando-
os a participarem de todas as atividades, principalmente com a utilização das Tecnologias de 
Informação e Comunicação. Assim, verificamos o quanto eles sabiam a respeito dos conteúdos a 
serem trabalhados: A paisagem, espaço e lugar na linguagem cartográfica. Para tanto, foram 
feitos questionamentos orais e também a utilização de mapas. Após esta verificação, nos 
utilizamos da motivação, curiosidade e desafios para alcançar o objetivo almejado, como: jogos 
virtuais como, por exemplo, batalha naval, jogo dos círculos, jogo da rosa dos ventos, jogo caça 
ao tesouro, atividades utilizando sobreposição de mapas, desenhos e esquemas, textos com 
interpretação, vídeos, recortes de jornais com a previsão do tempo. Para cada estratégia utilizada, 
discutimos o espaço, a localização e principalmente a importância de se localizar, percebendo-se 
como parte integrante desse meio. Dentro de cada tema abordado era lançado o problema 
(desafio), e a partir daí os alunos formulavam hipóteses e faziam pesquisas em materiais 
disponibilizados pelo professor, tanto na internet como em livros didáticos e revistas, para então, 
através da mediação do docente, ir traçando caminhos que os levavam ao conhecimento. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MARIA JANETE DE LIMA QUEIRÓZ 
Orientador: Virgílio Manuel Pereira Bernardino - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências 
e Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O estudo da Paisagem, Espaço e Lugar na Linguagem Cartográfica a partir de novas 
metodologias, incluindo as Tecnologias de Informação e Comunicação 
Tema: Novas metodologias no ensino de conceitos de Geografia/Tecnologia e suas linguagens 
no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Mapa, informações, metodologias, conhecimento, 
Resumo: Através desse projeto de Intervenção Pedagógica na Escola Estadual Vale do Tigre - 
Ensino Fundamental, direcionado aos alunos do 6° ano, pretende-se fazer com que o aluno 
aprenda a ler e obter informações em diferentes tipos de mapa, compreendendo que esta é uma 
forma de promover a construção de conhecimentos, que lhes permitam localizar objetos e 
endereços para se deslocarem, com sucesso, por cidades e bairros desconhecidos, conferir 
trajetos dos meios de transportes, planejar viagem ou se situar em locais públicos como shopping-
centers, hospitais e museus, interpretando legendas e esquemas simples. Pretende-se ainda, 
produzir um estudo que estimule e desenvolva a capacidade dos alunos de compreender a 
linguagem cartográfica, percebendo que os mapas são a representação do espaço real. Este 
estudo se dará através de diferentes metodologias, inclusive as Tecnologias de Informação e 
Comunicação. Para cada estratégia utilizada, pretende-se discutir o espaço, a localização e 
principalmente a importância de se localizar dentro do espaço geográfico, percebendo-se como 
parte integrante desse meio. Dentro de cada tema abordado será lançado o problema (desafio), e 
a partir daí, o aluno formulará hipóteses e fará pesquisa em materiais disponibilizados pelo 
professor, tanto na internet como em livros didáticos e revistas, para então, através da mediação 
do professor, ir traçando caminhos que o leve ao conhecimento. 

 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MARILDA APARECIDA NASCIMENTO 
Orientador: Gilson Burigo Guimarães - IES: UEPG 
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Etapa: Artigo 
 
Título: ANÁLISE DA GEODIVERSIDADE COMO CAMINHO DE ENTENDIMENTO DA DINÂMICA 
ESPACIAL DA CIDADE DE CASTRO 
Tema: Fundamentos Teóricos Metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: geodiversidade, espaço urbano, paisagem 
Resumo: Percebendo o desinteresse de alguns alunos pelas aulas de Geografia, buscou-se 
sanar essa questão a partir do desenvolvimento de atividades didáticas utilizando-se do 
conhecimento na área das geociências num projeto com alunos de 9º ano do Ensino 
Fundamental, nas aulas de Geografia do Colégio Estadual Antonio e Marcos Cavanis, situado no 
município de Castro-Paraná. Novas metodologias de ensino para entendimento da relação entre 
geodiversidade e dinâmica urbana, nos diferentes processos econômicos e sociais que estão 
vinculados à geodiversidade existente na cidade de Castro, foram exploradas. Estas 
possibilitaram uma melhor interação dos alunos com o conteúdo da base curricular, realizando 
pesquisas bibliográficas, aulas práticas e saídas de campo, que levaram a um aprofundamento no 
conhecimento do espaço local, como base de comparação e entendimento das transformações 
ocorridas ao longo da formação das paisagens, a partir da sua composição geológica, 
influenciando as demais dinâmicas naturais e das ações humanas. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MARILDA APARECIDA NASCIMENTO 
Orientador: Gilson Burigo Guimarães - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Geodiversidade como aspecto essencial para conhecer as transformações da paisagem 
no espaço urbano da cidade de Castro 
Tema: Fundamentos Teóricos Metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Geodiversidade, espaço urbano, paisagens 
Resumo: Esta produção didática de intervenção pedagógica será desenvolvida com alunos de 9º 
ano do Ensino Fundamental nas aulas de Geografia, do Colégio Estadual Antonio e Marcos 
Cavanis, situado no município de Castro-Paraná, com objetivo de entender a relação entre 
geodiversidade e dinâmica urbana, em diferentes processos econômicos e sociais da cidade de 
Castro. Para despertar o interesse dos alunos, pretendo fazer uso de novas metodologias de 
ensino, para promover a interação do aluno com o conteúdo da base curricular, através de 
pesquisas bibliográficas, aulas práticas e saídas de campo, que levem ao conhecimento do 
espaço local como base de comparação e entendimento das transformações ocorridas ao longo 
da formação das paisagens, devido à dinâmica da natureza e ação. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MARILDA DE LURDES DA LUZ DIDIMO 
Orientador: GLAUCO NONOSE NEGRÃO - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Gestão da água em Ambiente Escolar no Colégio Estadual do Campo João Cionek - 
EFMP - Município de Santa Maria do Oeste, Paraná 
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Tema: Fundamentos teórico metodológicos da Geografia Fundamentos teórico metodológicos da 
Geografia 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Água, Desperdício, Conscientização 
Resumo: O presente artigo relata a proposta de Intervenção pedagógica desenvolvida no Colégio 
Estadual do Campo João Cionek - EFMP, no município de Santa Maria do Oeste - PR, no 
primeiro semestre de 2017, com os alunos do sexto ano B do Ensino Fundamental com o intuito 
de trabalhar a Educação Ambiental no espaço escolar envolvendo as questões de desperdício de 
água no colégio como prioridade e também no âmbito familiar e social. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MARILDA DE LURDES DA LUZ DIDIMO 
Orientador: GLAUCO NONOSE NEGRÃO - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Gestão da água em ambiente escolar no Colégio Estadual do Campo João Cionek - 
EFMP, município de Santa Maria Do Oeste, Paraná 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos da geografia 
Palavras-chave: Preservação, Conscientização, Educação Ambiental, Sustentabilidade 
Resumo: A presente Unidade Didática é parte integrante do Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE e a proposta parte da realidade do aluno, de seu conhecimento sobre as 
questões ambientais que envolvem o uso e consumo da água, como recurso natural essencial 
para sustentação da vida na Terra. Nessa perspectiva a unidade didática pedagógica foi pensada 
com intuito de favorecer a reflexão e o debate, a fim de aprimorar o conhecimento pedagógico 
sensibilizando os alunos do 6º ano e a comunidade escolar do Colégio Estadual do Campo João 
Cionek - EFMP - Município de Santa Maria do Oeste - PR, sobre a importância de valorizar este 
bem a água, utilizando-a racionalmente, evitando o desperdício e na tentativa de buscar 
alternativas possíveis que venham a contribuir para que os alunos adquiram um olhar mais crítico 
e participativo, desenvolvendo bons hábitos e atitudes práticas ambientalmente corretas no meio 
em que vivem, partindo de mudanças da realidade que o cerca. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MARINEZ FREDERICK 
Orientador: Leila Limberger - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Práticas Escolares sobre e no meio ambiente 
Tema: Fundamentos Teóricos Metodológicos da Geografia. 
Palavras-chave: Mudanças de atitudes, Práticas reflexivas, Meio escolar, Sentimento de 
pertencimento, 
Resumo: Esta pesquisa se propôs a identificar nos conhecimentos da Geografia possíveis 
conceitos que possam auxiliar na mudança de atitudes dos alunos para com o meio ambiente em 
suas práticas escolares. A preocupação com a falta de cuidados com o ambiente por parte dos 
alunos originou a presente proposta de trabalho, desenvolvida durante as atividades do PDE 
(Programa de Desenvolvimento Educacional) da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. 
Procurou-se elaborar práticas reflexivas, buscar mudanças nas atitudes e posturas de 
preservação e melhoria da qualidade ambiental na própria escola. A hipótese é que, com tais 
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práticas, as atitudes dos alunos repercutam diretamente nas práticas cotidianas com o meio 
ambiente. O objetivo principal foi desenvolver ações de cuidado para com a escola a partir do 
conceito de Lugar, por meio da vertente humanista da Geografia, representada pelo geógrafo Yi-
Fu Tuan. A intervenção pedagógica ocorreu com os alunos do 6º ano D do Colégio Estadual São 
Cristovão, da cidade de Cascavel - Pr. Como recurso didático foi desenvolvida a trilha 
interpretativa, que teve como objetivo promover uma leitura da natureza fazendo indagações 
sobre a educação ambiental. Essa ferramenta pedagógica permitiu ao aluno descrever o espaço 
ao qual está inserido além de reconhecer neste a essência de posse. Ao término da 
implementação do projeto, verificou-se um novo olhar por parte dos alunos envolvidos, 
principalmente no que se refere ao espaço escolar, onde passaram a cuidar deste local, tomando-
o para si, além de reconhecerem a importância das atitudes positivas quanto ao meio ambiente. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MARINEZ FREDERICK 
Orientador: Leila Limberger - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Práticas Escolares no Meio Ambiente 
Tema: Fundamentos Teóricos Metodológico de Geografia 
Palavras-chave: Recursos pedagógicos, Trilha interpretativa, Educação Ambiental 
Resumo: O material apresentando refere-se a uma coletânea de atividades para o trabalho com 
os alunos do 6º do Ensino Fundamental, público alvo do Projeto de Intervenção Pedagógica. 
Trabalhou-se a temática com a utilização de variados recursos pedagógicos, como textos, vídeos, 
imagens, músicas, jogos e a trilha interpretativa. Cada encontro estabeleceu os objetivos, a 
metodologia detalhada, os encaminhamentos, tempo de duração dos recursos despendidos, os 
recursos utilizados e por fim as referências de todos os materiais. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MARLENE JOSÉ DE LIMA 
Orientador: Leonardo Dirceu de Azambuja - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A LINGUAGEM MUSICAL COMO RECURSO DIDÁTICO-METODOLÓGICO NO ENSINO 
DE GEOGRAFIA 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino 
Palavras-chave: Ensino de Geografia, linguagem musical, didática, metodologia, 
Resumo: Este artigo tem como propósito analisar o uso da linguagem musical no ensino de 
Geografia. Da mesma forma, visa discutir como trabalhar didaticamente esse recurso enquanto 
linguagem. Assim, a leitura geográfica, a apropriação de conceitos, conhecimentos que esta 
disciplina explora, são discutidas a seguir no sentido de disseminar e expor os resultados das 
reflexões realizadas no curso de extensão para professores da área e de áreas afins sobre a 
temática abordada. Outrossim, é importante destacar que para a linguagem musical ser 
considerada recurso didático se faz necessário que o docente tenha habilidade para analisar de 
forma criteriosa a letra da canção escolhida não negligenciando os conteúdos e conceitos 
inerentes à ciência geográfica. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MARLENE JOSÉ DE LIMA 
Orientador: Leonardo Dirceu de Azambuja - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A linguagem musical como recurso didático-metodológico no ensino de Geografia 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Geografia 
Palavras-chave: Ensino de Geografia, linguagem musical, Didática da Geografia, 
Resumo: A utilização de diferentes linguagens no ensino de Geografia pode impulsionar o 
processo ensino-aprendizagem dessa disciplina escolar. A música, assim, será explorada em sala 
de aula como um recurso que busca aproximar o educando dos conteúdos geográficos 
selecionados pelo currículo escolar tornando-os mais significativos. Este recurso, seguindo um 
processo metodológico bem definido, poderá ser um facilitador do estudo conteúdos da disciplina 
Geografia, poderá substituir o docente que é o mediador no processo de aquisição do 
conhecimento pelo aluno. Cabe ao docente, portanto, ter clara compreensão dos objetivos que 
deseja por meio da música atingir e realizar uma contínua reflexão crítica sobre os temas 
abordados, ajustando didaticamente esses recursos para que o educando possa, por sua vez e a 
partir dessa linguagem, realizar uma leitura geográfica do mundo e apropriar-se de 
conhecimentos e habilidades que a Geografia deseja disseminar. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MAURÍCIO HOMIAK 
Orientador: Marcelo Barreto - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: DIVERSIFICAÇÃO NO ESPAÇO AGRÁRIO A PARTIR DAS LENTES FOTOGRÁFICAS 
NO MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA - PARANÁ 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: espaço agrário, Guamiranga, fotos, vídeos, história oral, documentário, 
Resumo: O presente trabalho objetiva caracterizar o espaço agrário e suas contradições no 
Município de Guamiranga - Paraná, utilizando fotos atuais e antigas e também vídeos com história 
oral. O trabalho foi realizado de forma teórica e prática com alunos do segundo ano do ensino 
médio do Colégio Estadual Francisco Ramos no município de Guamiranga/PR. Apos a 
abordagem da temática da geografia agrária de maneira geral, e exposição de dados e objetivos, 
realizou-se a pesquisa na biblioteca e laboratório de informática da escola. Por meio da internet, 
livros didáticos e esclarecimentos da realidade agrária do lugar, debateram-se as dúvidas e 
polêmicas acerca do assunto, inclusive inseridos no meio rural. A partir de visitas aos agricultores, 
foram coletadas entrevistas, imagens atuais e antigas a partir de aparelhos de celular a fim de 
obter informações das características agrárias históricas e atuais. De maneira breve pôde-se 
notar alguns fatos do tempo em determinados períodos históricos. Assim, foi possível conhecer de 
maneira mais crítica a evolução de parte da agricultura guamiranguense. Isso inclui a formação do 
povoado, as formas de cultivo e criação e organização dos faxinais, envolvendo um pouco da 
história até o presente momento. A partir dos resultados com as fotos e vídeos, a finalidade é 
organizar documentários sobre o município. A ideia é refletir primeiro o município a partir de sua 
história agropecuária depois mostrar como aconteceram às atividades com os alunos trabalhando 
com a temática do espaço agrário. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MAURÍCIO HOMIAK 
Orientador: Marcelo Barreto - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: CONTRADIÇÕES DO ESPAÇO AGRÁRIO A PARTIR DAS LENTES FOTOGRÁFICAS 
NO MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA - PARANÁ 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: espaço agrário, Guamiranga, fotos, história oral, documentário 
Resumo: O presente projeto tem por objetivo caracterizar o espaço agrário e suas contradições 
no Município de Guamiranga - Paraná, utilizando fotos atuais e antigas e também vídeos de 
história oral. A maneira que se pretende fazer isso se baseia também em trabalhos teóricos e 
práticos, numa metodologia aplicada aos alunos do segundo ano do ensino médio. Assim será 
feita uma abordagem da temática da geografia agrária de maneira geral, dos sistemas tradicionais 
e modernos, destacando os objetivos do presente projeto. Posteriormente se fará uma pesquisa 
na biblioteca e laboratório de informática da escola, e através da internet, livros didáticos e 
esclarecimentos da realidade agrária do lugar, procurar-se-á esclarecer as dúvidas sobre o 
assunto, depois será buscado sanar parte das dúvidas com saída no meio rural. A partir de visitas 
aos agricultores, pretende-se coletar entrevistas, imagens e fotos antigas a fim de obter 
informações das características agrárias, históricas e atuais. Pretende-se dividir o a história em 
períodos a fim de explicar, de maneira crítica, a evolução da agricultura guamiranguense. Isso 
inclui a formação do povoado, as formas de cultivo e criação, a organização dos faxinais, enfim a 
história do povo até o presente momento. A partir dos resultados com as fotos e vídeos, será 
organizado um documentário sobre a agricultura de Guamiranga. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MOACIR RICHARD LAUREANO 
Orientador: Carla Holanda da Silva - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O USO DO YOUTUBE PARA ENSINAR AFRICANIDADES NA DISCIPLINA DE 
GEOGRAFIA 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Geografia 
Palavras-chave: You Tube, Africanidades e Geografia 
Resumo: A pesquisa vem de encontro das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pela Lei 
Federal 10639/2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana na Educação Básica, em todo o currículo escolar. Assim, a geografia escolar 
tem muito a contribuir com este debate logo com uma educação antirracista. Deste modo, 
entende-se que via mídias este debate pode ser realizado na sala de aula junto aos conteúdos de 
Geografia. Neste sentido e com base nas experiências vivenciadas no cotidiano da sala de aula, 
percebemos que se faz necessário uma nova abordagem da situação-problema em que está 
inserida a escola atualmente, buscando dessa forma, promover uma transformação e uma 
ressignificação no modo como é visto e tratado o afro-brasileiro na sociedade e especificamente 
no ambiente escolar. Espera-se desenvolver aprendizagens que possam dissolver os conflitos 
sociais relacionados ao racismo, melhorando a convivência e promovendo a cultura através dos 
conteúdos de Geografia junto ao Ensino Médio. 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_geo_unicentro_mauriciohomiak.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_geo_unicentro_mauriciohomiak.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_geo_uenp_moacirrichardlaureano.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_geo_uenp_moacirrichardlaureano.pdf


Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: MOACIR RICHARD LAUREANO 
Orientador: Carla Holanda da Silva - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O USO DO YOUTUBE PARA ENSINAR AFRICANIDADES NA DISCIPLINA DE 
GEOGRAFIA 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Geografia 
Palavras-chave: You Tube, Africanidades e Geografia 
Resumo: A pesquisa vem de encontro das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pela Lei 
Federal 10639/2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana na Educação Básica, em todo o currículo escolar. Assim, a geografia escolar 
tem muito a contribuir com este debate logo com uma educação antirracista. Deste modo, 
entende-se que via mídias este debate pode ser realizado na sala de aula junto aos conteúdos de 
Geografia. Neste sentido e com base nas experiências vivenciadas no cotidiano da sala de aula, 
percebemos que se faz necessário uma nova abordagem da situação-problema em que está 
inserida a escola atualmente, buscando dessa forma, promover uma transformação e uma 
ressignificação no modo como é visto e tratado o afro-brasileiro na sociedade e especificamente 
no ambiente escolar. Espera-se desenvolver aprendizagens que possam dissolver os conflitos 
sociais relacionados ao racismo, melhorando a convivência e promovendo a cultura através dos 
conteúdos de Geografia junto ao Ensino Médio. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: NÁDIA KARASZOUSKI 
Orientador: Marcelo Barreto - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Educação de Jovens e Adultos: transformação do espaço da mulher mundo do trabalho 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: EJA, Mulheres, Trabalho, Gênero, 
Resumo: A inserção atual da mulher no mercado de trabalho traz consigo uma mudança no 
modo em que elas passam a se relacionar com a escolarização, visto que a pressão pela 
conquista da igualdade relacionada a cargos e salários, vem acompanhada do desejo e da 
necessidade de uma maior qualificação profissional por parte das trabalhadoras, visando melhor 
colocação no mercado de trabalho ou como instrumento de promoção da própria autonomia. 
Muitas das mulheres que não obtiveram a sua formação básica no ensino regular, em idade 
adequada, encontram-se hoje concluindo essa etapa de escolaridade na Educação de Jovens e 
Adultos. O que se pode observar nesta modalidade de ensino é justamente o fato de que a volta 
da mulher à escola, traz com ela a história da própria desigualdade de gênero. Objetiva-se abrir 
um espaço de debates que visem discutir gênero na disciplina de Geografia. Esta proposta 
permite uma reflexão por parte dos alunos da EJA sobre as questões que envolvem a mulher na 
inserção no mercado de trabalho. 

 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: NÁDIA KARASZOUSKI 
Orientador: Marcelo Barreto - IES: UNICENTRO 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Educação de Jovens e Adultos: transformação do espaço da mulher no mundo do trabalho 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: EJA, Mulheres, Trabalho, Gênero 
Resumo: A produção desta Unidade Didática tem o objetivo de discutir e refletir com os alunos da 
Educação de Jovens e Adultos - EJA, sobre a transformação do espaço da mulher no mundo do 
trabalho, abordando as questões de gênero. Essa temática tem sido bastante discutida 
atualmente, pois com diversas transformações no mundo do trabalho, as mulheres estão cada dia 
mais cientes da sua importância como parte da sociedade, como cidadãs, que tem seus direitos. 
Então, o papel da escola é muito importante para dialogar e refletir sobre como isso se relaciona 
com a vida, principalmente das alunas, que voltaram à escola e buscam uma vida melhor e uma 
participação mais ativa perante a sociedade. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: NORELI ROSA SBEGHEN CALDATO 
Orientador: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: OS DESAFIOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS PARA O PROFESSOR ENSINAR 
GEOGRAFIA A ALUNOS DE INCLUSÃO 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Ensino de Geografia, Alunos de Inclusão, Atividades lúdicas, 
Resumo: Este Artigo apresenta os resultados de um trabalho desenvolvido junto ao Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE- 2016/2017, do estado do Paraná, cujo tema é Os desafios 
didático-pedagógicos para o professor ensinar Geografia a alunos de inclusão. Com o recurso de 
um material didático produzido no âmbito dessa formação continuada PDE, foi aplicado aos 
educandos da Sala de Recursos Multifuncional - Tipo I, algumas atividades lúdicas que 
proporcionaram aos estudantes o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, através 
do uso de jogos no computador, jogos pedagógicos impressos e outras atividades pedagógicas 
como: caça-palavras, confecção de quebra cabeça, confecção de jogo da memória com imagens 
geográficas, produção de texto, entre outras. O objetivo do desenvolvimento dessas práticas 
didático-pedagógicas em sala de aula foi, além de despertar o interesse e a motivação dos alunos 
para os estudos da Geografia, contribuir para o desenvolvimento de uma educação geográfica 
desses educandos, bem como o seu processo de socialização na escola. Em termos dos 
resultados, percebeu-se que os educandos, por meio das atividades propostas, desenvolveram 
um maior interesse e envolvimento com os conteúdos, ampliando, assim, os seus conhecimentos 
geográficos e uma maior socialização. Sabemos que o processo de inclusão de alunos portadores 
de necessidades especiais vem tornando-se realidade nas escolas brasileiras, porém, as 
condições de trabalho e a formação do professor, muitas vezes, fazem com que essa inclusão 
não se realize a contento. Esperamos também que esse trabalho possa contribuir com nossos 
colegas professores para que, em suas práticas pedagógicas, desenvolvam metodologias de 
trabalho que conduzam os alunos, de modo geral e, em particular, os de inclusão a uma 
aprendizagem significativa e que promova a inclusão de todos os indivíduos, apesar de suas 
limitações e dificuldades, em qualquer espaço social. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: NORELI ROSA SBEGHEN CALDATO 
Orientador: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Os desafios didático-pedagógicos para o professor ensinar Geografia a alunos de inclusão 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos da Geografia. 
Palavras-chave: Geografia, Inclusão, Aprendizagem, Jogos. 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem como tema de estudo Os desafios em ensinar 
Geografia: uso de diferentes metodologias e recursos didáticos no processo de ensino e 
aprendizagem para os alunos de inclusão . Desse modo, este trabalho tem como objetivo 
desenvolver estratégias didático-pedagógicas visando à melhoria da qualidade do ensino da 
Geografia para os alunos de inclusão, e assim, colaborando com o seu processo de socialização 
e conduzindo-os a uma verdadeira educação geográfica. Como fundamento teórico para a 
construção deste trabalho, apoiamo-nos em estudos de vários autores. Em relação à metodologia 
utilizaremos atividades lúdicas (jogos online, confecção de mapas para o quebra-cabeça) para 
que seja possível o aluno expressar, assimilar, construir a realidade, relacionando com situações 
do seu dia a dia, nas mais diversas escalas, desde o local até o global. Esta implementação será 
realizada no Colégio Estadual Marechal Arthur da Costa e Silva, Ensino Fundamental e Médio 
com alunos da Sala de Recursos Multifuncional, tipo I, no noroeste do Paraná, no primeiro 
semestre de 2017. A intervenção pedagógica visa melhorar a aprendizagem e assim proporcionar 
aos alunos de inclusão um maior interesse pelo estudo da Geografia. Quanto aos resultados, 
esperamos que os alunos, através das atividades lúdicas propostas, possam desenvolver um 
melhor raciocínio crítico, e diante de suas limitações, ampliar seus conhecimentos e junto com 
seus colegas, estabelecer relações sociais e cognitivas que favoreçam a sua inserção na 
sociedade, transformando o seu espaço de atuação. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ORIDES FLORÊNCIO RODRIGUES BRANDÃO 
Orientador: Adilar Antônio Cigolini - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A importância do conhecimento cartográfico no ensino de geografia 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Geografia 
Palavras-chave: Cartografia, Geografia, Mapas, mapas mentais 
Resumo: As diversas figuras indicativas de direção, de locais e condições das estradas, são 
fundamentais para a leitura perfeita do instrumento que se tem em mãos. Este trabalho se propõe 
a dar essa base aos alunos do ensino fundamental, especificamente os do sétimo ano do ensino 
fundamental para que mesmo com modernos equipamentos tecnológicos disponíveis, saibam ler 
e interpretar as informações cartográficas á medida que forem sendo apresentadas. Partindo da 
explicação do que é cartografia, os tipos de informações presentes em um mapa e a correta 
interpretação das legendas. Objetivando-se a identificação do espaço através da leitura dos 
instrumentos cartográficos. Desenvolver a capacidade de ler e interpretar mapas através de 
leituras de textos e análise de livros atlas e informações sobre os tipos de mapas. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ORIDES FLORÊNCIO RODRIGUES BRANDÃO 
Orientador: Adilar Antônio Cigolini - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A importância do conhecimento cartográfico no ensino de geografia 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Geografia 
Palavras-chave: Cartografia, Geografia, Mapas, mapas mentais 
Resumo: As diversas figuras indicativas de direção, de locais e condições das estradas, são 
fundamentais para a leitura perfeita do instrumento que se tem em mãos. Este trabalho se propõe 
a dar essa base aos alunos do ensino fundamental, especificamente os do sétimo ano, do ensino 
fundamental para que mesmo com modernos equipamentos tecnológicos disponíveis, saibam ler 
e interpretar as informações cartográficas á medida que forem sendo apresentadas. Partindo da 
explicação do que é cartografia, os tipos de informações presentes em um mapa e a correta 
interpretação das legendas. Objetivando-se a identificação do espaço através da leitura dos 
instrumentos cartográficos. Desenvolver a capacidade de ler e interpretar mapas através de 
leituras de textos e análise de livros atlas e informações sobre os tipos de mapas. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ORLINDA FERREIRA 
Orientador: Maria Eugênia Moreira Costa Ferreira - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ÁFRICA: UM CONTINENTE ESTUDADO POR MEIO DE OBRAS FÍLMICAS 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Geografia. 
Palavras-chave: Ensino de Geografia, Filmes, África, Raciocínio Geográfico, Tecnologia, 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar o projeto de pesquisa e da Produção 
Unidade Didático-Pedagógica - Uma Viagem Pelo Continente Africano Através das Obras 
Fílmicas, sua aplicação e resultados alcançados, que apresentam uma proposta educacional em 
que se almeja estudar o continente africano através de obras fílmicas. Foi elaborado de acordo 
com as orientações das Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná. O 
desenvolvimento do trabalho foi realizado por meio do Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE, juntamente com a Universidade Estadual de Maringá (UEM). O projeto de 
pesquisa justifica- se pela praticidade dos alunos conhecerem o continente africano através da 
perspectiva fílmica. Nesse sentido, a tendência teórica está ligada à Teoria Histórico-Cultural, que 
expressa o papel do professor na atuação do aprendizado do aluno, sendo mediador do 
conhecimento, levando em conta o conhecimento que o aluno já domina. O projeto fundamenta-
se em desenvolver com o aluno a construção, com base no conhecimento científico, de noções 
geográficas, históricas, humanas, sociais, políticas, religiosas e culturais sobre a África, no Século 
XX, além de compreender a cultura afro-brasileira e seu lugar na sociedade na qual está inserido 
e no mundo, desmistificando conceitos errôneos que os mesmos têm sobre a História e o povo 
africano. 

 

Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ORLINDA FERREIRA 
Orientador: Maria Eugênia Moreira Costa Ferreira - IES: UEM 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Uma Viagem Pelo Continente Africano Através das Obras Fílmicas 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Geografia. 
Palavras-chave: Ensino de Geografia, Filmes, África, Raciocínio Geográfico, Tecnologia, 
Resumo: Este Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, relata uma proposta de trabalho 
usando o recurso didático cinematográfico referente ao conteúdo de Geografia sobre a África. 
Obras fílmicas que retratam o continente abordando questões referentes à paisagem, fauna, flora, 
espaço geográfico, aspectos demográficos, sociais, culturais, políticos e econômicos, bem como 
as causas e as consequências da colonização e descolonização do continente no decorrer do 
século XX. Propondo uma metodologia mais dinâmica, dando ênfase maior na aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: OSCAR ROMBALDI 
Orientador: Najla Mehanna Mormul - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA: UM ESTUDO DE CASO COM O 
7º ANO DA ESCOLA ESTADUAL DO CAMPO DE TATETOS, LOCALIZADA EM FLOR DA 
SERRA DO SUL - PARANÁ 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Escola do Campo, Ensino de Geografia, Agricultura, Pecuária 
Resumo: O artigo apresenta o resultado da intervenção pedagógica realizada em 32 aulas, com 
alunos do 7º Ano da Escola Estadual do Campo de Tatetos - Ensino Fundamental, localizada no 
município de Flor da Serra do Sul, Paraná, tendo como temática o ensino de Geografia e suas 
contribuições para a formação dos sujeitos do campo, valorização do lugar e dos saberes dos 
discentes. A proposta foi justificada em razão de compreender que uma escola voltada para uma 
educação do campo e para o campo poderá contribuir significativamente na formação dos 
educandos, proporcionando-lhes embasamento necessário para poder interagir e melhorar sua 
propriedade, tornando-a mais rentável e proporcionando vida digna. O objetivo principal consistiu 
em verificar como o ensino-aprendizagem de Geografia no 7º Ano do Ensino Fundamental pode 
contribuir para a formação dos sujeitos pertencentes à Escola de Campo de Tatetos. Ao longo das 
atividades os alunos participaram de aulas expositivas, em que foram utilizados mapas, imagens 
de satélite, textos e slides sobre a Geografia, agricultura e pecuária. Ainda, conheceram 
diferentes sistemas de produção com realização de visita a propriedades agrícolas do município 
e, também, participaram de palestras e encontros promovidos pelo professor em parceira com 
profissionais da área agrícola, com os quais puderam aprender sobre os processos de produção, 
ao mesmo tempo, se descontraíram assistindo vídeos educativos e ouvindo canções com letras 
sobre o campo. Com a intervenção foi possível verificar que um ensino de Geografia voltado à 
realidade o educando pode contribuir para modificar seu modo de entender o campo e para a 
valorização do lugar em que vive. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: OSCAR ROMBALDI 
Orientador: Najla Mehanna Mormul - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: As contribuições do ensino de Geografia no 7º ano da Escola Estadual do Campo de 
Tatetos - Ensino Fundamental de Flor da Serra do Sul - PR 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Educação do Campo, Ensino de Geografia, Recursos Didáticos, Agricultura, 
Pecuária, 
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica está relacionada às contribuições do ensino 
de Geografia no 7º ano, porque os conteúdos curriculares de Geografia nesse ano estão 
predominantemente voltados ao meio rural como: agricultura, pecuária, bacias hidrográficas, 
erosão, economia agrícola, ou seja, temas voltados à realidade dos alunos do campo. Nesse 
sentido, busca-se verificar como o conteúdo da agropecuária do 7º ano, se relaciona com a vida e 
com a formação dos alunos da escola do campo. Para tanto, serão desenvolvidas atividades 
pedagógicas que visam levar os alunos a perceber e estabelecer relações entre o conteúdo, sua 
vivência e o meio ao qual pertencem. Assim, serão produzidos material didático-pedagógico 
como: atlas, apostilas, textos, entre outros, que comporá um banco de dados a ser utilizado pelos 
professores de Geografia interessados que trabalham em escolas de campo. Ainda, pretendem-
se realizar palestras, estudos, aulas no laboratório de informática para a coleta de informações, 
assistir vídeos, elaborar mapas e realizar aula de campo. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: OZÉLIA CALDAS DE TOLEDO 
Orientador: GLAUCO NONOSE NEGRÃO - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Uso racional da água: ações interdisciplinares no Colégio Vereador Heitor Rocha Kramer, 
município de Guarapuava, PR 
Tema: Fundamentos Teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Água, ambiente, educação, sustentabilidade 
Resumo: Resumo: A temática água, trabalhada de maneira interdisciplinar, tem fundamental 
importância para superar o senso comum em relação às temáticas ambientais, aprofundando a 
análise e a reflexão, estabelecendo uma conexão com os conteúdos curriculares, para que, façam 
maior sentido para os alunos. Para atingir os objetivos propostos, este artigo proporcionou 
condições para que os alunos percebessem, por intermédio da observação, leitura do cotidiano e 
atuação na comunidade, de que maneira a sociedade se posiciona diante da problemática 
ambiental e aos recursos hídricos. Nesta perspectiva, buscou-se desenvolver atividades 
diversificadas relacionadas ao Uso racional da água: ações interdisciplinares com os alunos do 9º 
ano do Ensino Fundamental, interdisciplinar com a participação dos professores das disciplinas de 
Arte, Ciências, Matemática e com a Instituição Sanepar. Por meio dessas ações, potencializou-se 
aos alunos ampliar o cuidado com o ambiente e a responsabilidade do uso racional da água e, a 
partir disso, ocorrer uma sensibilização dos educandos, disseminando ao meio social o que foi 
aprendido, incluindo práticas que contribuam para a preservação ambiental, principalmente ao 
uso racional da água, contemplando a atual e as futuras gerações. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: OZÉLIA CALDAS DE TOLEDO 
Orientador: GLAUCO NONOSE NEGRÃO - IES: UNICENTRO 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Uso racional da água: ações interdisciplinares no Colégio Vereador Heitor Rocha Kramer, 
município de Guarapuava, PR 
Tema: Fundamentos Teórico-Metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Água, ambiente, educação, sustentabilidade 
Resumo: Esta Unidade Didática permite criar condições para que os alunos percebam, por 
intermédio da observação, leitura do cotidiano e atuação na comunidade, de que maneira a 
sociedade se posiciona diante da problemática ambiental e aos recursos hídricos. Nesta 
perspectiva, buscar-se-á desenvolver atividades relacionadas ao Uso racional da água: ações 
interdisciplinares no Colégio Estadual Vereador Heitor Rocha Kramer com os alunos do 9º ano A 
do Ensino Fundamental, interdisciplinar com a participação dos professores das disciplinas de 
Arte, Ciências, Língua Portuguesa, Matemática e também com a Instituição Sanepar. Por meio 
dessas ações, pretende-se ampliar o cuidado com o ambiente, e a responsabilidade do uso 
racional da água principalmente sensibilizando e mobilizando a comunidade escolar. A 
metodologia será desenvolvida através da apresentação da Produção Didático-Pedagógica e 
diagnóstico dos alunos sobre a temática água, avaliado por meio de questionário, visita técnica a 
Sanepar e o rio Cascavelzinho, atividades culturais através de (teatros, palestras e paródias), e 
oficinas com as atividades realizadas durante a implementação do projeto para integração de toda 
a comunidade escolar. A intervenção dessas estratégias de ação poderão ser desenvolvidas com 
textos, leis, mapas, tabelas, vídeos, músicas, pesquisas na internet, palestras e outros 
instrumentos que permitam um melhor entendimento. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: PAULO SÉRGIO FILIPIM 
Orientador: Edilaine Valéria Destefani Cunha - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: USO DA ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO ESTADUAL SÃO CARLOS DO IVAÍ 
- EFM: DO DESPERDÍCIO AO USO RACIONAL 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Recursos Hídricos, Educação, Conscientização, Atitude 
Resumo: A água é uma substância fundamental para a sobrevivência de todas as espécies vivas 
do nosso planeta, pois ela mantem o equilíbrio ecológico dos diferentes ecossistemas. Diante 
disso, sentimos a necessidade de proteger este recurso natural que a cada dia se torna mais 
escassa e menos potável. Refletindo nesta problemática a solução perpassa pela tomada de 
atitudes corretas que estão vinculadas a um processo educativo e de conscientização. Este artigo 
apresenta os resultados de um Projeto de Intervenção Pedagógica realizado no Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), aplicado junto aos alunos do 1º ano do Ensino Médio do 
Colégio Estadual São Carlos do Ivaí - EFM, município de São Carlos do Ivaí - Paraná. O principal 
objetivo foi sensibilizar a comunidade escolar quanto ao desperdício de água potável, bem como, 
a necessidade de racionalizá-la, usando-a com responsabilidade. Assim, este artigo assumiu 
caráter de pesquisa-ação onde o pesquisador não permanece só em nível de levantamento de 
problemas, mas procurou desencadear ações e avaliá-las em conjunto com os sujeitos 
envolvidos. A metodologia incorporou métodos quanti-qualitativos com procedimentos de 
identificação e diagnósticos de problemas relacionados ao uso da água potável nas dependências 
do colégio. Percebeu-se ao longo desse processo a aquisição de conhecimentos relacionados ao 
desperdício de água potável nos jovens participantes, os quais compreenderam a necessidade de 
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preservar a água potável evitando o desperdício, como também a necessidade de proteger os 
corpos d água. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: PAULO SÉRGIO FILIPIM 
Orientador: Edilaine Valéria Destefani Cunha - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras do Paraná. 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ÁGUA: Do Desperdício ao Uso Racional no Colégio Estadual São Carlos do Ivaí - EFM 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Recursos hídricos, Educação, Conscientização, Atitudes, 
Resumo: A água é uma substância fundamental para a sobrevivência de todas as espécies vivas 
do nosso planeta, pois ela mantem o equilíbrio ecológico dos diferentes ecossistemas. Diante 
disso, sentimos a necessidade de proteger este recurso natural que a cada dia está se tornando 
cada vez mais escasso. Refletindo nesta problemática a solução perpassa pela tomada de 
atitudes corretas que estão vinculadas a um processo educativo e de conscientização. O Colégio 
Estadual São Carlos do Ivaí - EFM apresenta em sua estrutura e ambiente físicos inconvenientes 
com relação ao mau uso da água. O principal objetivo deste projeto é sensibilizar a comunidade 
escolar quanto ao desperdício de água potável bem como a necessidade de racionalizá-la 
usando-a com responsabilidade. Assim, esta pesquisa assume caráter de pesquisa-ação onde o 
pesquisador não permanece só em nível de levantamento de problemas, mas procura 
desencadear ações e avaliá-las em conjunto com os sujeitos envolvidos. A metodologia 
incorporará métodos quanti-qualitativos com procedimentos de identificação e diagnósticos de 
problemas relacionados ao uso da água potável nas dependências do colégio e nas residências 
dos educandos do 1º Ano do Ensino Médio, os quais são os sujeitos envolvidos diretamente no 
desenvolvimento do projeto. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: RAQUEL OLIVO 
Orientador: Eloá Soares Dutra Kastelic - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GEOGRAFIA: O CINEMA DE ANIMAÇÃO COMO 
ESTRATÉGIA DIDÁTICA NO ÂMBITO DAS DISCUSSÕES ACERCA DAS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS 
Tema: As Tecnologias e suas Linguagens 
Palavras-chave: Ensino da Geografia, Cinema, Educação Ambiental, Aquecimento Global, 
Resumo: Esse artigo relata as práticas desenvolvidas na implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional, PDE/2016, sob o título 
de Educação ambiental na Geografia: o cinema de animação como estratégia didática no âmbito 
das discussões acerca das mudanças climáticas. O Projeto se insere na linha de pesquisa As 
Tecnologias e suas Linguagens no Ensino da Geografia e teve como objetivo averiguar no Ensino 
Médio quais são os avanços educacionais relacionados às atitudes e valores tratados na 
Educação Ambiental (EA) com foco nas mudanças climáticas. O cenário de pesquisa constitui-se 
pelo Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos, CEEBJA, na cidade de 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_geo_unespar-paranavai_paulosergiofilipim.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_geo_unioeste_raquelolivo.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_geo_unioeste_raquelolivo.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_geo_unioeste_raquelolivo.pdf


Medianeira, Estado do Paraná, e os sujeitos participantes foram os alunos do referido nível e 
modalidade de ensino. No contexto das práticas docentes, buscou-se problematizar a questão-
chave e o emprego de diferentes estratégias metodológicas, dentre as quais se privilegiou o uso 
do cinema como recurso didático-pedagógico para sensibilizar os sujeitos acerca da preservação 
do planeta Terra. Na implementação do Projeto ora relatado foi possível estabelecer articulações 
importantes entre conteúdos curriculares e possibilidades de gerar atitudes, comportamentos 
concretos e permanentes sobre proteção ambiental e combate ao aquecimento global. Espera-se 
que o relato das práticas pedagógicas realizadas com sucesso sensibilize outros educadores e 
educandos a desenvolver e aguçar o senso crítico, a responsabilidade individual e coletiva do 
homem em sua interação com o ambiente. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: RAQUEL OLIVO 
Orientador: Eloá Soares Dutra Kastelic - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Educação ambiental na Geografia: o cinema de animação como estratégia didática no 
âmbito das discussões acerca das mudanças climáticas 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no Ensino da Geografia 
Palavras-chave: Ensino da Geografia, Cinema, Educação Ambiental, Aquecimento Global, 
Resumo: Esta Produção Didática Pedagógica (PDP), parte integrante do PDE/2016, intitulada  
Educação ambiental na Geografia: o cinema de animação como estratégia didática no âmbito das 
discussões acerca das mudanças climáticas, será desenvolvida com os alunos do Ensino Médio 
do CEEBJA de Medianeira-PR. O objetivo é promover avanços em relação às atitudes e valores 
na Educação Ambiental, através da utilização didática do cinema de animação no contexto de 
sala de aula no Ensino de Geografia, tendo como abordagem primordial a questão do 
aquecimento global, por meio do estudo das mudanças climáticas. Diante da problemática, é 
pertinente que os educadores estejam atualizados quanto à questão, buscando estratégias 
metodológicas para sensibilizar os alunos acerca das questões ambientais. A presente PDP 
elenca atividades voltadas às questões do aquecimento global com a utilização de desenhos 
animados, a partir da problematização do contexto social e histórico, os valores presentes nas 
práticas e relações sociais em relação ao aquecimento global do planeta. Espera-se assim 
contribuir para o senso crítico dos alunos com ênfase para as responsabilidades individuais e 
coletivas em relação à forma como estes interagem no meio ambiente. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: RAQUEL PEREIRA DIAS 
Orientador: Sueli de Castro Gomes - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CINEMA: PERCEPÇÕES, DESAFIOS E POSSIBILIDADES NO ENSINO DE GEOGRAFIA 
Tema: tecnologias e suas linguagens no ensino de geografia 
Palavras-chave: Escola, Geografia, Ensino de Geografia, Recurso didático, linguagem 
audiovisual, 
Resumo: Este artigo é o resultado de um curso de extensão ministrado durante a implementação 
do PDE intitulado  Metodologias para o uso de cinema no ensino de Geografia, que tem como 
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proposta didático-pedagógica a linguagem audiovisual fílmica. Tendo como público-alvo 
professores e pedagogos da disciplina de Geografia do Ensino Fundamental e Médio, o curso 
proporcionou aos mesmos novos caminhos para a exibição e encaminhamentos metodológicos 
de filmes em sala de aula. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: RAQUEL PEREIRA DIAS 
Orientador: Sueli de Castro Gomes - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: CINEMA: PERCEPÇÕES, DESAFIOS E POSSIBILIDADES NO ENSINO DE GEOGRAFIA 
Tema: tecnologias e suas linguagens no ensino de geografia 
Palavras-chave: GEOGRAFIA, RECURSO DIDÁTICO, FORMAÇÃO CONTINUADA, 
LINGUAGEM AUDIOVISUAL 
Resumo: Pretendem-se, ao escolher a linha de estudo tecnologias e suas linguagens no ensino 
de Geografia, trabalhar com docentes desta disciplina a fim de capacitá-los e empoderá-los na 
utilização de recursos didáticos previamente sequenciados e reeditados. Propõe-se desta forma, 
trabalhar dentro da pedagogia histórico-crítica, oferecendo aos demais docentes desta disciplina, 
um recurso didático tecnológico do tipo audiovisual capaz de fazer este professor, uma vez já 
envolvido e comprometido com o processo ensino-aprendizagem de seus discentes, protagonista 
de suas aulas no sentido transformador de si mesmo e de domínio dos conteúdos que ensina. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: REGINALDO TERRA 
Orientador: Waldiney Gomes de Aguiar - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Música como instrumento motivador na aprendizagem dos conteúdos de Geografia 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Música, Motivação, Aprendizagem, Geografia, 
Resumo: O presente artigo trata do uso da música como instrumento motivador para a 
aprendizagem dos conteúdos de geografia. A música é reconhecidamente um instrumento que 
desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporcionando um estado agradável de bem-
estar, facilitando a concentração e o desenvolvimento do raciocínio, em especial em questões 
reflexivas voltadas para o pensamento filosófico, podendo ser então um valioso recurso didático 
de aprendizagem. Assim, seu uso pode contribuir para a contextualização dos conteúdos, 
relacionando a realidade vivida pelo aluno, e principalmente, situá-lo historicamente nos mais 
diversos acontecimentos e escalas possíveis, com possibilidades de questionamentos e 
participação dos mesmos para que a compreensão dos conteúdos e à aprendizagem critica 
aconteça, podendo assim a Geografia contribuir para a formação de um sujeito capaz de interferir 
na realidade de maneira consciente e critica. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: REGINALDO TERRA 
Orientador: Waldiney Gomes de Aguiar - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A música como instrumento motivador na aprendizagem dos conteúdos de Geografia 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Música, Motivação, Aprendizagem, Geografia 
Resumo: Este Projeto de Intervenção Pedagógica tem como objetivo usar a Música como 
instrumento motivador para a aprendizagem dos conteúdos da disciplina de Geografia. Devido ao 
desinteresse e a desmotivação verificada com alunos de Ensino Médio do Colégio Estadual 
Herímia Lupion - EFMN de Ribeirão do Pinhal-Pr, pretendemos reverter esse quadro com a 
utilização da música, instrumento pedagógico que faz parte de quase todas as atividades de 
jovens e adolescentes. A música está presente em nossas vidas das mais variadas formas e 
ritmos e podemos usá-las em atividades diversas como forma de ampliar conhecimentos e 
proporcionar momentos de reflexão a cerca de temas atuais e que permitam o desenvolvimento 
pleno da aprendizagem dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ROSA MARIA ÁVILES QUINTANILHA GONGORA 
Orientador: Waldiney Gomes de Aguiar - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O gênero textual charge no ensino da Geografia urbana 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Geografia 
Palavras-chave: Aprendizagem, Gênero textual, Geografia Urbana 
Resumo: A Geografia é a disciplina que trata do ambiente em toda sua estrutura e processos 
capazes de ser modificados ou produzidos pelo ser humano. O conhecimento geográfico é 
determinante para entender todo andamento dessas mudanças. Entretanto, nota-se, na escola, 
uma postura de ensino dessa disciplina, de certa forma, longe da realidade do aluno e o professor 
considerado como um agenciador de conhecimento. Essa realidade evidencia, de algum modo, o 
desinteresse dos alunos pelos conteúdos dos livros didáticos e demanda metodologias capazes 
de desenvolver uma aprendizagem efetiva que leve o aluno a construir, criticamente, os conceitos 
de mundo e compreender o contexto social e histórico de suas origens. Assim, na Produção 
Didático-Pedagógica foram abordados conteúdos de Geografia relacionados aos problemas 
sociais e ambientais, contextualizado com a realidade e interesses desses alunos. Como 
estratégia utilizou-se da forma caricata do gênero textual charge visando motivar a aprendizagem 
e estimular o censo crítico, articulado com as mais diversas fontes de cultura e fatores 
socioeconômicos atuais. Desse modo, a charge como recurso didático no ensino da Geografia, 
desenvolvido com os alunos do 7° ano de um Colégio Estadual de Santa Mariana - PR foi o meio 
lúdico e motivador para a participação dos alunos, assim como a dos cursistas. O produto 
resultante somou conhecimentos e contribuiu para que os alunos, a partir desse gênero, analisem 
os conteúdos propostos nos livros didáticos e associá-los a um fato ou acontecimento ambiental 
ou social regionalizado. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ROSA MARIA ÁVILES QUINTANILHA GONGORA 
Orientador: Waldiney Gomes de Aguiar - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A charge como recurso didático no ensino da Geografia 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Geografia 
Palavras-chave: Aprendizagem, Charges, Recursos visuais 
Resumo: A desmotivação do aluno pelos conteúdos da disciplina de Geografia demanda análise 
de metodologias capazes de desenvolver uma aprendizagem efetiva para que ele possa construir, 
de forma crítica os conceitos de mundo, compreender de o contexto social e histórico de suas 
origens e por meio do conhecimento adquirido exercer seu papel em uma sociedade 
transformadora. Assim, o objetivo desse Projeto de Implementação Pedagógica é abordar 
conteúdos relacionados à problemática social urbana, contextualizado com a realidade e 
interesses dos alunos utilizando a charge como recurso didático, pois entende-se que os 
conteúdos escolares devem ser tratados de forma lúdica para motivar a aprendizagem. Desse 
modo, pretende-se utilizar essa ferramenta pedagógica, uma vez que, a forma caricata da charge 
pode ser um meio estimulador do censo crítico, no ensino da Geografia, articulado com as mais 
diversas fontes de cultura e fatores socioeconômicos atuais. Por essa razão, justifica-se a escolha 
do tema  A charge como recurso didático no ensino da Geografia. As atividades serão variadas e 
desenvolvidas com os sétimo ano do Ensino Fundamental do colégio Estadual Joaquim Maria 
Machado de Assis de Santa Mariana - PR, público alvo dessa intervenção. A prática docente será 
realizada de acordo com os fundamentos teórico-metodológicos discutidos, buscando atender a 
proposta das DCE. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ROSÂNGELA APARECIDA MENDONÇA 
Orientador: Luís Lopes Diniz Filho - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AVALIAÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA GEOGRAFIA A PARTIR DE ANÁLISE 
DE TRABALHOS ACADÊMICOS (DISSERTAÇÕES E TESES) DAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS DO ESTADO DO PARANÁ - UMA INICIATIVA A SER PENSADA 
Tema: fundamentos da educação 
Palavras-chave: Geografia, ensino aprendizagem, metodologia/didáticas, jogo, 
Resumo: O presente trabalho buscou pesquisar novas metodologias para o ensino de geografia, 
para isso, analisou se os bancos de dados online das universidades publicas do Paraná, que 
disponibilizam do curso de strictu sensu ( teses e dissertações) na geografia. Este projeto teve 
como objetivo principal simplificar o caminho de pesquisa em relação às novas metodologias de 
ensino para a disciplina de geografia. Foram então catalogadas quinze propostas de didáticas 
metodológicas para o ensino de geografia. Dessas quinze, o projeto propõe se em trabalhar uma 
delas com o intuito de avaliá-la, para que a mesma possa se tornar uma pratica utilizada dentro 
do contexto escolar da realidade das escolas publica do Paraná. A escolha dessa metodologia se 
deu por ser a mais próxima à realidade das escolas de aplicação do projeto e também por 
apresentar um conteúdo pouco trabalhado no sentido de se dimensionar ao estado do Paraná, 
sendo esse abordado em forma de um jogo. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ROSÂNGELA APARECIDA MENDONÇA 
Orientador: Luís Lopes Diniz Filho - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O USO DO JOGO COMO FERRAMENTA DE ENSINO APRENDIZAGEM NO ENSINO DE 
GEOGRAFIA 
Tema: fundamentos da educação 
Palavras-chave: Geografia, didáticas, metodologias, jogo, ensino aprendizagem 
Resumo: A presente produção didática, constituiu se, de uma pesquisa nos bancos de dados das 
universidades publicas do PR, nos cursos de stricto sensu, da qual tinha se como objetivo reunir 
teses e dissertações que tratassem de novas propostas metodológicas no ensino de geografia. Ao 
todo catalogamos quinze propostas didáticas metodológicas para o ensino de geografia e, 
juntamente com a gestão escolar, foi escolhida uma que será aplicada nos 7º anos do Ensino 
Fundamental. A escolha foi feita em virtude de sua proximidade com a realidade escolar de 
implementação do projeto e, por apresentar um conteúdo ainda pouco trabalhado neste contexto 
escolar e que buscará enfatizar o jogo (o lúdico), abordando o conteúdo da geografia regional do 
Paraná. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ROSELI FURMAN 
Orientador: Cecília Hauresko - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A MÚSICA NAS AULAS DE GEOGRAFIA: cantando sobre a agricultura familiar e a 
segurança alimentar e nutricional 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Geografia, agricultura familiar, segurança alimentar e nutricional, música, 
Resumo: Este artigo é resultado das ações desenvolvidas no Projeto de Intervenção Pedagógica, 
do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/ PR, turma 2016/2017, no Colégio Estadual 
do Campo Lageado Bonito, município de Quedas do Iguaçu-PR, juntamente com os alunos do 2º 
ano do Ensino Médio. O objetivo foi desenvolver ações na escola utilizando a linguagem musical 
para assim levar os alunos a (re) conhecerem a importância da temática Soberania Alimentar e 
Nutricional e compreenderem o papel da agricultura familiar nesse processo. As ações foram 
realizadas através da leitura e discussão de textos sobre os temas relativos à agricultura familiar, 
a produção de alimentos, má distribuição, desperdício de alimentos e fome. Também foram 
exibidos vídeos e trabalhadas músicas que abordavam as temáticas. A apresentação dos vídeos 
e das músicas relacionados ao tema em estudo foi importante para melhor compreensão e 
envolvimento dos alunos na discussão das temáticas propostas. O projeto foi desenvolvido em um 
total de 32 horas de curso e permitiu, ao longo desse tempo, o debate e as reflexões sobre o 
tema. Durante a aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica os alunos tiveram a 
oportunidade de pesquisar e conhecer mais sobre a agricultura familiar e temas correlatos, 
através da música/linguagem musical. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ROSELÍ FURMAN 
Orientador: Cecília Hauresko - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A MÚSICA NAS AULAS DE GEOGRAFIA: cantando sobre a agricultura familiar e a 
segurança alimentar e nutricional 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Música, Geografia, agricultura familiar, Segurança Alimentar e nutricional 
Resumo: Este Projeto de Pesquisa tem como tema a música no ensino de Geografia, com o 
título: A Música nas aulas de Geografia: cantando sobre a agricultura familiar e a segurança 
alimentar e nutricional. Justifica-se como meio de buscar a valorização do campo e a função da 
agricultura familiar no desenvolvimento da Segurança Alimentar Nutricional, que se refere ao 
direito de todos a ter uma alimentação de qualidade e em quantidade suficiente, por meio de um 
controle de produção de alimentos que ofereçam saúde e estejam de acordo com normas de 
sustentabilidade tanto no aspecto ambiental, social ou econômico. Tendo-se como objetivo geral: 
desenvolver ações na escola utilizando a linguagem musical com o intuito de levar os alunos a 
(re) conhecerem a importância da temática Soberania Alimentar e Nutricional e compreenderem o 
papel da agricultura familiar nesse processo. E como objetivos específicos: desenvolver ações 
que enfatizem a importância do meio agrícola e a produção de alimentos; utilizar a música e 
outras linguagens para tratar das temáticas: agricultura familiar, soberania e segurança alimentar 
e nutricional; levar os alunos a produzirem músicas com base nos conteúdos discutidos durante 
as aulas; socializar a produção musical desenvolvida pelos alunos, para demais alunos do colégio 
para compartilhar conhecimentos por meio de um plano de ação a ser aplicado para os alunos do 
Ensino médio do Colégio Estadual do Campo Lageado Bonito em Quedas do Iguaçu-Pr. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ROSÉLIA MARIA SOARES LOCH 
Orientador: Luís Lopes Diniz Filho - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: USO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DE 
GEOGRAFIA DOS SOLOS 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Solos, geografia, experimentos, ensino, educação, 
Resumo: O presente artigo relata os resultados do Projeto de Implementação Pedagógica 
realizado como conclusão do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, da Secretaria de 
Educação do Estado do Paraná - SEED/PR no biênio 2016/2017, realizado com uma turma de 1º 
ano do Ensino Médio, na disciplina de Geografia do Colégio Estadual Guido Arzua, Município de 
Curitiba, Núcleo Regional de Educação de Curitiba. Tendo em vista a abordagem reduzida da 
Geografia dos Solos nos livros didáticos e sua consequente didática superficial em sala de aula, 
esse trabalho teve como objetivo verificar a aplicabilidade de atividades experimentais como 
estratégia de ensino de Geografia envolvendo o estudo pedológico. Para efetivação destas 
atividades foi elaborado um Caderno Pedagógico com vários encaminhamentos e estratégias, 
como o uso de vídeos, maquetes, questionários, visita técnica e debates. A metodologia utilizada 
permitiu associar a teoria com a prática uma vez que os experimentos exigiam a participação e a 
interação dos estudantes. Proporcionou-se assim o seu entendimento de maneira integrada, 
como sendo o solo um elemento natural que compõe a paisagem e nela mantém relação com os 
seus componentes. Após a aplicação da metodologia proposta, observou-se uma melhora 
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significativa na aprendizagem dos alunos em relação ao conteúdo abordado, além de maior 
interesse pelas aulas e autonomia no desenvolvimento das atividades. Por fim, as atividades 
experimentais empregadas acabaram contribuindo de forma satisfatória para o aprendizado dos 
alunos. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ROSÉLIA MARIA SOARES LOCH 
Orientador: Luís Lopes Diniz Filho - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: PROPOSTA PARA O ENSINO DE SOLOS EM GEOGRAFIA ATRAVÉS DE ATIVIDADES 
EXPERIMENTAIS 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Solos, Geografia, Experimentos, Ensino, Educação 
Resumo: Atualmente os recursos naturais vêm sendo explorados de forma abusiva e 
inconsequente, dentre estes recursos está o solo que é um recurso importante para a 
preservação da vida terrestre e do seu ambiente. Pretende-se com esta Produção Didático-
Pedagógica, propor o uso de atividades experimentais como recurso didático na disciplina de 
geografia, levando os alunos a compreensão de que o solo é um recurso esgotável, e passível de 
degradação. A finalidade é demonstrar que a atividade experimental pode proporcionar situações 
práticas e lúdicas de aprendizagem. A metodologia adotada será a pesquisa-ação, pois ela 
permite associar a prática de modo inovador possibilitando a processo de ensino aprendizagem. 
Visto que os livros didáticos abordam o tema geralmente de forma superficial e associado às 
atividades agrícolas; sendo incompleta a visão que o aluno tem das inúmeras funções que o solo 
possui; faz-se necessário conhecer, aprofundar e desenvolver mudanças para que aconteça a 
preservação deste recurso. As discussões serão iniciadas a partir do que ocorre no espaço de 
vivência do aluno. O material didático a ser elaborado se constituirá em um  Caderno Pedagógico  

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ROSENY GOMES NUNES 
Orientador: Fábio Rodrigues da Costa - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O LUGAR COMO ESPAÇO VIVIDO: ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ 
Tema: Fundamentos teóricos - metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Espaço Geográfico, Lugar, Vínculos afetivos 
Resumo: O objetivo principal da pesquisa foi estudar o conceito geográfico de lugar, tendo como 
ponto de partida o lugar vivido, investigando a história do município onde os estudantes moram, 
as transformações ocorridas e os vínculos afetivos. No transcorrer da pesquisa foi ressaltada a 
importância do conceito de lugar para que o estudante seja capaz de compreender o espaço 
geográfico e o seu processo de construção e reconstrução, estabelecendo relações com outros 
lugares e com os fatos históricos. Com base no exposto, a pesquisa estabeleceu como objeto de 
estudo o município de Goioerê, localizado na mesorregião Centro Ocidental Paranaense. Os 
resultados atingidos foram relevantes, pois os alunos foram capazes de compreender e 
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desenvolver as atividades propostas demonstrando bom desempenho e aprendizagem dos 
conteúdos ministrados. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ROSENY GOMES NUNES 
Orientador: Fábio Rodrigues da Costa - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O lugar como espaço vivido: Estudo de caso no município de Goioerê 
Tema: Os conceitos Geográficos como ferramenta de construção da realidade científica 
Palavras-chave: Espaço Geográfico, Lugar, Vínculos afetivos, 
Resumo: O projeto de intervenção pedagógica será desenvolvido no Colégio Estadual Ribeiro de 
Campos Ensino Fundamental, localizado no município de Goioerê na mesorregião Centro 
Ocidental Paranaense, tendo como foco principal os alunos do 6º ano. Pretende-se trabalhar o 
conceito geográfico de lugar como ferramenta de construção da realidade científica, tendo como 
ponto de partida o lugar vivido, investigando a história do lugar onde os estudantes moram, as 
transformações ocorridas e os vínculos afetivos. Ressalta-se a importância e entendimento do 
meio onde vive, o aluno deverá ser capaz de compreender o espaço geográfico e o seu processo 
de construção e reconstrução, estabelecendo relações com outros lugares e os fatos históricos 
que outrora tem sido alvo de grandes desafios e desenvolvimento do município onde vive. O 
projeto de intervenção pedagógica inclui elaboração da produção didática, GTR, e elaboração do 
artigo final. A pesquisa será de natureza qualitativa baseado na pedagogia histórico critica com 
diversas metodologias didáticas como: mapas, questionário, leitura de textos, tarefas específicos, 
pesquisa, relatórios, trabalhos individuais e em grupo, exposição de cartazes, confecção de 
mapas mentais, desenhos, análise de fatos, imagens e outros que possibilitem a comparação e 
correlação. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ROSETE INEZ CECATO 
Orientador: Leila Limberger - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: MÚSICA BRASILEIRA: REFLEXÕES SOBRE AS MIGRAÇÕES INTERNAS NO BRASIL A 
PARTIR DA DÉCADA DE 40 
Tema: Tecnologias e suas Linguagens no Ensino da geografia 
Palavras-chave: Geografia, Recurso Tecnológico Musical, Ensino, Migração 
Resumo: Este trabalho foi Implementado com os alunos do 7º ano, que contempla a Geografia do 
Brasil, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais e Estaduais. Teve como enfoque, o estudo 
dos movimentos migratórios no país, desde 1940 a 2000, com o uso do recurso musical. Foi 
trabalhado sobre a mobilidade da população brasileira em seus aspectos socioeconômicos e 
espaciais. Foram usadas cinco músicas brasileiras como instrumentos de ensino, viabilizando os 
conhecimentos geográficos para a compreensão dos processos migratórios, suas motivações e 
impactos socioeconômicos e culturais. Os temas trabalhados foram intercalados aos recursos 
musicais, por meio de reflexões com atividades escritas e artísticas; produções textuais e 
entrevistas. No presente trabalho estão descritas as ações metodológicas desenvolvidas, os 
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resultados, as discussões e considerações finais, que poderão favorecer novos experimentos no 
ensino quanto às migrações internas, com o uso de músicas na sala de aula. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ROSETE INEZ CECATO 
Orientador: Leila Limberger - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: MÚSICA BRASILEIRA: REFLEXÕES SOBRE AS MIGRAÇÕES INTERNAS NO BRASIL A 
PARTIR DA DÉCADA DE 40 
Tema: Tecnologias e suas Linguagens no Ensino da Geografia 
Palavras-chave: Ensino, Geografia, Música: Migração 
Resumo: Este trabalho tem como enfoque, o estudo dos movimentos migratórios no país. O 
mesmo vem propor uma metodologia de ensino para a Geografia brasileira com alunos do 7º ano, 
sobre a mobilidade da população brasileira e seus aspectos socioeconômicos e espaciais. Serão 
usadas, músicas brasileiras como instrumento de ensino, viabilizando os conhecimentos 
geográficos, e por elas, compreender os processos de deslocamentos populacionais internos do 
país, suas motivações e seus impactos socioeconômicos e culturais. Espera-se que a música 
facilite o enfrentamento da rotina das aulas, como forma sensibilizadora, facilitadora e 
mobilizadora do ensino aprendizagem. As músicas serão: A Vida do Viajante, Meu Reino 
Encantado, Triste Partida, Abrigo de Vagabundo e Sobradinho. Os temas serão trabalhados 
intercalando o recurso musical e com ela encontrar significados e sua relação com a Geografia 
populacional brasileira, quanto aos movimentos migratórios internos, considerando a realidade da 
história migratória de brasileiros e dos próprios alunos, para que se sintam parte dos fatos 
geográficos. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ROSIMEIRE CRISTINA GUSSÃO LETENSKI 
Orientador: Sandra Terezinha Malysz - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: BLOG: UMA FERRAMENTA EDUCACIONAL 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Tecnologia, Blog, Conhecimento, Ensino de Geografia, Ambiente Colaborativo, 
Resumo: Cada vez mais o ambiente virtual faz parte do dia a dia dos adolescentes, mas como 
utilizar esse ambiente de forma positiva na escola? O objetivo deste trabalho visou a construção 
de um Blog como ferramenta educacional e analise de sua utilização, aproximando o ambiente 
virtual vivenciado pelo aluno no aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem de 
Geografia. A abordagem dos dados foi de natureza qualitativa, do tipo Pesquisa-ação, com a 
implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica com alunos do Ensino Médio, do Colégio 
Estadual Marechal Rondon, na cidade de Campo Mourão/PR. Os alunos, após conhecerem as 
ferramentas do espaço virtual disponíveis para potencializar a aprendizagem, realizaram aulas de 
campo e pesquisas que envolveram levantamentos bibliográficos e seleção de informações 
enfatizando as transformações da paisagem nas dimensões econômicas, culturais, demográficas, 
políticas e socioambientais. Em seguida produziram textos, vídeos documentários, imagens e 
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clipes musicais. Toda a produção foi socializada no Blog Geografia Rondon, um espaço destinado 
para compartilhar as experiências, fazer os comentários e avaliar a dinâmica do processo. 
Constatou-se que a diversificação das linguagens associadas aos recursos tecnológicos 
intermediados por meio do Blog, favoreceu o processo de ensino e aprendizagem e a apreensão 
do conhecimento geográfico. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: ROSIMEIRE CRISTINA GUSSÃO LETENSKI 
Orientador: Sandra Terezinha Malysz - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: BLOG - UMA FERRAMENTA TECNOLÓGICA EDUCACIONAL 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Tecnologia, Blog, Aula de Campo, Ensino de Geografia, Ambiente Colaborativo, 
Resumo: Cada vez mais o ambiente virtual faz parte do dia a dia dos adolescentes, mas como 
utilizar esse ambiente de forma positiva na escola? Com este projeto visamos construir um Blog, 
como ferramenta educacional, e analisar a sua utilização, aproximando o ambiente virtual 
vivenciado pelo aluno em seu cotidiano, no aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem 
de Geografia e apreensão do conhecimento. A abordagem dos dados será de natureza 
qualitativa, do tipo Pesquisa-ação, com a implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica 
com alunos do Ensino Médio, do Colégio Estadual Marechal Rondon, na cidade de Campo 
Mourão/PR. Os alunos, após conhecerem as ferramentas do espaço virtual disponíveis para 
potencializar a aprendizagem, realizarão pesquisas, que envolvam levantamentos bibliográficos e 
seleção de informações, produzirão textos, vídeos documentários, imagens e charges. Toda a 
produção será socializada no Blog da turma, sendo este um espaço para compartilhar as 
experiências, fazer os comentários e avaliar a dinâmica do processo, sendo esta ferramenta o 
instrumento principal para a coleta de dados. Espera-se com este projeto tornar o aprendizado 
interativo e motivador. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: SANDRA DALSASSO 
Orientador: Pierre Alves Costa - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A INFLUÊNCIA DA INTERNET NA PESQUISA ESCOLAR POR WEBQUEST 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Geografia, Educação, Tecnologia, WebQuest, Conhecimento, 
Resumo: Este artigo apresenta o projeto de intervenção pedagógica sobre o uso de tecnologias 
em sala de aula aplicado a alunos do 1º ano do Ensino Médio considerando a necessidade de se 
repensar as estratégias de ensino e estimular o uso de tecnologias para trabalhar os conteúdos 
de Geografia com uma proposta baseada na pesquisa escolar WebQuest. A proposta do estudo 
questionou de que forma uma nova metodologia de ensino pedagógico na escola com utilização 
da pesquisa escolar WebQuest pode ser implementada no ensino da Geografia. Na intervenção 
pedagógica, em 32 aulas, analisou a pesquisa escolar na internet utilizando WebQuest como uma 
possibilidade de aprofundar o conhecimento de conteúdos na disciplina de Geografia, identificou o 
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entendimento dos alunos sobre pesquisa escolar na internet por meio de WebQuest, averiguou o 
papel da WebQuest como organizadora no processo de pesquisa na internet por alunos e 
contextualizou informações do livro didático com dados atualizados na internet. As considerações 
sobre o estudo indicam experiências relevantes no contexto da aprendizagem, interação com os 
aspectos que a Geografia comporta acesso ao conhecimento acerca das migrações do mundo e 
sobre assuntos selecionados, como a xenofobia e alguns de seus aspectos inerentes, cultura, 
economia e qualidade de vida. A conclusão é de que a Geografia como ciência pode ser 
aprendida pelos alunos por meio das informações disponibilizadas pelos meios de comunicação e 
tecnológicos, utilizando do WebQuest para este aprendizado. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: SANDRA DALSASSO 
Orientador: Pierre Alves Costa - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A influência da internet na pesquisa escolar por WebQuest 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da geografia 
Palavras-chave: Educação, pesquisa tecnologia em sala de aula, webquest 
Resumo: Esta Unidade Didática tem como assunto principal a educação, com relação ao uso de 
tecnologias em sala de aula, especificamente para aulas de ensino da Geografia. A proposta é 
oferecer uma alternativa para que os profissionais da educação, ao considerar a vivência 
contemporânea em um mundo tecnológico, possam repensar as estratégias de ensino e estimular 
o uso de tecnologias como a internet, vídeos, e projetores para trabalhar os conteúdos de 
Geografia com uma proposta baseada na pesquisa escolar WebQuest em diferentes fontes 
online, leitura e interpretação de textos, onde seja possível a produção de novos conhecimentos 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: SANDRA FREITAS DE CARVALHO 
Orientador: Oséias da Silva Martinuci - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A cartografia como instrumento na aproximação do espaço de vivência do aluno 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da geografia 
Palavras-chave: Cartografia, Espaço geográfico, Lugar, Vivência, 
Resumo: O presente artigo teve como finalidade apresentar os resultados de uma intervenção 
pedagógica, realizada através do Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do 
Paraná. Buscou-se trabalhar nas aulas de geografia com a linguagem cartográfica como 
instrumento de aproximação do espaço de vivência dos alunos. Como eixo desse processo de 
investigação elegeu-se o lugar para se estabelecer as relações de vivência e tornar o aprendizado 
mais significativo para o aluno. A metodologia baseou-se na observação, análise e representação 
do espaço vivido, levando os alunos a entenderem seu lugar no mundo, sua localização e como a 
linguagem cartográfica pode ser útil ao cidadão no seu cotidiano, através da reconstrução e 
compreensão da sua realidade. O objetivo foi levar o aluno a um entendimento da dimensão 
espacial da sociedade como um todo, considerando sempre seu espaço vivido utilizando-se da 
linguagem cartográfica, uma vez que é relevante que ele entenda sua própria realidade. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: SANDRA FREITAS DE CARVALHO 
Orientador: Oséias da Silva Martinuci - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A cartografia como instrumento na aproximação do espaço de vivência do aluno 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da geografia 
Palavras-chave: Espaço geográfico, cartografia, lugar 
Resumo: Esta produção didática é parte integrante do Programa de Desenvolvimento 
Educacional PDE, tem como objetivo, proporcionar material de apoio aos alunos do sexto ano, 
utilizando a linguagem cartográfica como possibilidade para que o aluno possa compreender 
melhor o espaço em que vive e agir reflexivamente sobre ele. A metodologia está baseada na 
observação, análise e representação do espaço vivido dos alunos. Sendo articulado o espaço 
local com o global, ressaltando aos alunos as diferentes dimensões espaciais e que esta mantem 
relações entre si. Serão utilizados recursos variados para problematização dos conteúdos, tais 
como: textos, literatura, poesia, tirinhas, fotos, vídeos, imagens, certidão de nascimento, mapas e 
internet. 
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Professor PDE: SHIRLEI BUENO DE OLIVEIRA 
Orientador: Waldiney Gomes de Aguiar - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Paisagem do entorno da escola 
Tema: Fundamentos Teóricos Metodológicos do Ensino da Geografia 
Palavras-chave: Paisagem, Transformações, Espaço Geográfico 
Resumo: Este artigo se justifica pela necessidade de promover o aprimoramento do ensino da 
Geografia em relação às transformações da paisagem. Fazer com que os alunos observem e 
aumentem sua percepção em relação à paisagem entorno da sua escola, como também 
promover a valorização da mesma enquanto ambiente de convívio social. Segundo CALLAI 
(2000, p. 84) estudar e compreender o lugar, em geografia, significa entender o que acontece no 
espaço onde se vive para além das suas condições naturais e humanas.  Compreender o lugar 
em que vive permite ao sujeito conhecer a sua história e conseguir entender as coisas que ali 
acontecem. Ver os elementos da paisagem de maneira estática é trabalhar impropriamente a 
percepção do aluno, excluindo uma peça fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Na 
obra Metamorfoses do Espaço Habitado o autor já defendia a percepção como uma parte 
essencial para o desenvolvimento do aparelho cognitivo tendo extrema relevância na apreensão 
da paisagem (SANTOS, 2008, p. 21). O aperfeiçoamento cognitivo, auxilia de maneira ampla a 
aprendizagem do aluno. O conceito de paisagem geográfica vem sendo muito trabalhado nas 
últimas décadas, isto se deve a importância deste conceito para a Geografia. De certa forma, 
pode-se destacar que a categoria paisagem, porém, tem um caráter específico para a geografia, 
distinto daquele utilizado pelo senso comum ou por outros campos do conhecimento.  É definida 
como sendo uma unidade visível do território, que possui identidade visual, caracterizada por 
fatores de ordem social, cultural e natural, contendo espaços e tempos distintos; o passado e o 
presente. (BRASIL, 1998, p. 11). 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: SHIRLEI BUENO DE OLIVEIRA 
Orientador: Waldiney Gomes de Aguiar - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Paisagem no Entorno da Escola 
Tema: Fundamentos Teóricos Metodológicos do Ensino da Geografia 
Palavras-chave: Paisagem, Transformações, Espaço Geográfico 
Resumo: Essa pesquisa se justifica pela necessidade de promover o aprimoramento do ensino 
da Geografia em relação às transformações da paisagem. Fazer com que os alunos observem e 
aumentem sua percepção em relação à paisagem entorno da sua escola, como também 
promover a valorização da mesma enquanto ambiente de convívio social. Segundo CALLAI 
(2000, p. 84) estudar e compreender o lugar, em geografia, significa entender o que acontece no 
espaço onde se vive para além das suas condições naturais e humanas.  Compreender o lugar 
em que vive permite ao sujeito conhecer a sua história e conseguir entender as coisas que ali 
acontecem. Ver os elementos da paisagem de maneira estática é trabalhar impropriamente a 
percepção do aluno, excluindo uma peça fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Na 
obra Metamorfoses do Espaço Habitado o autor já defendia a percepção como uma parte 
essencial para o desenvolvimento do aparelho cognitivo tendo extrema relevância na apreensão 
da paisagem (SANTOS, 2008, p. 21). O aperfeiçoamento cognitivo auxilia de maneira ampla a 
aprendizagem do aluno. O conceito de paisagem geográfica vem sendo muito trabalhado nas 
últimas décadas, isto se deve a importância deste conceito para a Geografia. De certa forma, 
pode-se destacar que a categoria paisagem, porém, tem um caráter específico para a geografia, 
distinto daquele utilizado pelo senso comum ou por outros campos do conhecimento.  É definida 
como sendo uma unidade visível do território, que possui identidade visual, caracterizada por 
fatores de ordem social, cultural e natural, contendo espaços e tempos distintos; o passado e o 
presente. (BRASIL, 1998, p. 11). 
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Professor PDE: SÍLVIA ZAMBONI MARIA 
Orientador: Roseli Alves dos Santos - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Horta escolar agroecológica: reflexão a partir das aulas de Geografia com novos olhares 
para as questões ambientais 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Agroecologia, horta escolar, agricultura familiar 
Resumo: O presente artigo é o resultado obtido a partir de estudos no Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE, realizado no Colégio Estadual Bom Jesus, com os 
estudantes dos sétimos anos, sobre o tema: Horta escolar agroecológica, cuja proposta foi 
articular e aprofundar com os educandos o debate acerca da horta agroecológica, do resgate e do 
diálogo da ciência com os saberes tradicionais, sensibilizando-os sobre a ideia de que todas as 
pessoas podem contribuir para o aprimoramento de práticas voltadas a uma alimentação 
saudável e um ambiente sustentável. A metodologia utilizada foram as leituras, debates, rodas de 
conversa e atividades práticas na horta agroecológica, a qual teve participação efetiva dos 
estudantes. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: SÍLVIA ZAMBONI MARIA 
Orientador: Roseli Alves dos Santos - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Horta escolar agroecológica: debatendo o sujeito como responsável pela qualidade do 
alimento que consome contribuindo para melhorar o ambiente onde vive 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Agroecologia, conhecimentos tradicionais, horta escolar, 
Resumo: O desenvolvimento do trabalho tem por finalidade articular com os educandos o debate 
acerca da possibilidade de uma produção agroecológica de alimentos, sensibilizando-os para a 
ideia de que todas as pessoas podem contribuir para o aprimoramento de práticas voltadas a um 
ambiente sustentável, pautadas no resgate e diálogo da ciência com os conhecimentos 
tradicionais que primam pela adoção de técnicas limpas de produção. Na atualidade percebemos 
a utilização indiscriminada de produtos químicos em todas as atividades agrícolas. No entanto, ao 
recorrermos à história das práticas agrícolas identificamos que, por muito tempo, a humanidade 
produziu alimentos com o conhecimento da natureza e respeitando seus ciclos e recursos. Assim, 
pretendemos demostrar que é viável a adoção de técnicas que rompam com a ideologia do uso 
indiscriminado de venenos e outros produtos químicos na produção agrícola, a partir do exemplo 
de uma horta escolar. Para isso, discutiremos, apresentaremos e nos embasaremos nos 
princípios da agroecologia, que tem apontado para a possibilidade de produção sem dependência 
de insumos externos, valorizando os conhecimentos tradicionais e o resgate de técnicas utilizadas 
pelos antepassados, aliando-os aos conhecimentos trazidos pelas pesquisas científicas atuais. A 
metodologia por nós adotada será leitura, pesquisa, conversa com os avós, experiências práticas 
na horta, e também buscaremos mostrar a importância do trabalho coletivo, em termos de 
interdisciplinaridade (estudos) e de ajuda mútua entre as pessoas. Assim, buscaremos estimular 
nos alunos o cultivo/consumo de alimentos saudáveis e a reflexão de como nossas práticas 
influenciam na qualidade do ambiente que vivemos. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Estudo do Lugar: Um roteiro de aprendizagem no espaço urbano de Curitiba 
Tema: Tecnologia e suas Linguagens no ensino de geografia 
Palavras-chave: Geografia, Lugar, Cartografia, saída a campo 
Resumo: O presente artigo apresenta o resultado das experiências vivenciadas na 
implementação do projeto intitulado: Estudo do lugar: um roteiro de aprendizagem no espaço 
urbano de Curitiba, desenvolvido para o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE - 
2016/2017, do Estado do Paraná, implementado no Colégio Estadual Barão do Rio Branco - 
Ensino Fundamental e Médio, no município de Curitiba. O referido projeto teve como objetivo 
promover atividades, como: análise de vídeos, observação direta do espaço geográfico, 
construção de mapa mental, passeio virtual através do Google Earth, realização de aula de 
campo, construção de linha do tempo, entre outras, para que o aluno do ensino fundamental 
investigue e compreenda o lugar em que vive e circula, permitindo a ele entender a ligação que 
cada um tem com o mundo vivido, se reconhecendo como sujeito de sua vida e de sua história. 
Como resultado verificou-se a importância do ensino da geografia para o estudo do lugar como 
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um importante aliado na construção e elaboração de conhecimentos significativos, contribuindo 
para a formação cidadã dos alunos. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Estudo do lugar: Um roteiro de aprendizagem no espaço urbano de Curitiba 
Tema: Tecnologias e suas Linguagens no ensino de Geografia 
Palavras-chave: Geografia, Lugar, Cartografia, Saída a Campo 
Resumo: Esta unidade pretende promover a compreensão do lugar de vivência e circulação dos 
alunos por meio da análise dos usos do espaço ao longo de um período de tempo. A metodologia 
utilizada será a saída a campo guiada por um roteiro pré-definido para estudo da paisagem, 
contemplando seus fluxos e fixos. A cartografia será utilizada como linguagem de apoio para o 
estudo e sua configuração também será tema de estudo. Os alunos observarão a paisagem, 
visitarão um museu e imóveis e neste percurso realizarão registros cartográficos e fotográficos. 
Todo o material produzido por alunos e professora PDE, será utilizado como fonte de estudos que 
ocorrerão em sala de aula em um total de 32 horas /aulas de atividades a serem desenvolvidas no 
primeiro semestre de 2017. Os espaços que dizem respeito à vida dos alunos são importantes 
temas de estudo por oportunizarem um aprendizado significativo, permitindo a eles fortalecerem 
sua identidade com o lugar, que está repleto de relações históricas e de vínculos afetivos que 
precisam ser reconhecidos. 
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Título: ALFABETIZAÇÃO E LEITURA DE MAPAS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO 
JOÃO PAULO II 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Cartografia, localização, leitura de mapas, 
Resumo: O assunto deste trabalho é a educação e o tema de enfoque consistiu na tecnologia e 
suas linguagens no ensino da Geografia, com delimitação às especificidades que a Geografia 
contém e da sua importância para o exercício da cidadania. Questiona, acerca do ensino da 
cartografia, como trabalhar com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, de forma atrativa, 
lúdica e eficiente. Na aplicação do projeto de intervenção pedagógica proporcionou aos 25 alunos 
do 6º Ano A do Colégio João Paulo II, de Francisco Beltrão, Paraná, a compreensão dos 
principais elementos dos mapas, mediante realização de objetivos que permitiram aos alunos 
reconhecer a importância dos mapas, a relação e o domínio da linguagem cartográfica; conhecer 
os principais instrumentos de localização e orientação; enumerar as formas de orientação e 
localização existentes; utilizar sistemas de coordenadas geográficas; identificar os elementos do 
mapa; distinguir a diferença entre escala gráfica e numérica; desenvolver a capacidade de ler e 
interpretar mapas; e compreender que o espaço geográfico é parte integrante da vida humana e o 
homem é sujeito do espaço. Foram utilizados materiais como a bússola e jogos, realizadas 
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brincadeiras, leitura de textos e pesquisas sobre os mapas, desenvolvidas pesquisas em 
ambientes virtuais para que os alunos conheçam e utilizem as tecnologias. Concluiu-se sobre o 
aprendizado da cartografia por parte dos alunos, com aquisição da capacidade para a leitura e 
interpretação de mapas, destacando a importância da prática pedagógica que inclui a teoria e a 
prática na realização de atividades para a descoberta e o conhecimento. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ALFABETIZAÇÃO E LEITURA DE MAPAS NO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Cartografia, alfabetização cartográfica, leitura, mapas, interpretação 
Resumo: As unidades didáticas desenvolvidas tiveram como objetivos o reconhecimento à 
importância dos mapas, a relação e o domínio da linguagem cartográfica, para isso foram 
desenvolvidos conteúdos que levassem os alunos a conhecer os principais instrumentos de 
localização e orientação, enumerando as várias formas de orientação e localização existentes, 
além disso, utilizaram-se os sistemas de coordenadas geográficas em plantas, cartas e mapas 
para localizar pessoas, objetos e lugares na superfície da Terra, foram elaboradas atividades que 
contribuem para identificar os elementos do mapa como título, escala legenda, orientação e fonte 
e a diferença entre escala gráfica e escala numérica, todo o material elaborado procurou 
desenvolver a capacidade de ler e interpretar mapas e compreender que o espaço geográfico é 
parte integrante da vida humana e o homem é sujeito do espaço. Foram elaboradas três unidades 
didáticas com textos, imagens, sugestões de vídeos, atividades de fixação e curiosidades. No 
final, para as atividades de avaliação de conteúdo foi elaborado um jogo nos moldes do Jogo 
Imagem & Ação, visando a participação de todos os alunos, sendo que é uma interação da 
equipe. Espera-se com isso contribuir para a diminuição das dificuldades enfrentada pelos alunos 
no que tange a cartografia e a localização espaço-temporal. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Tecnologia na escola - Explorando o celular nas aulas de Geografia 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Aprendizagem, Celular, Geografia, Internet, Tecnologia, 
Resumo: Esse artigo tem por objetivo debater as potencialidades do uso do aparelho celular nas 
aulas de Geografia. Trata-se de uma reflexão oriunda de práticas de pesquisa e ensino 
desenvolvidas no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) no Colégio Estadual 
Presidente Kennedy na cidade Ponta Grossa-PR com os alunos do 2º ano do Ensino Médio. 
Foram efetuadas atividades com o enfoque da legislação em relação ao uso do aparelho celular e 
da internet de forma consciente, enquete entre professor e aluno referente ao uso do aparelho 
celular em sala de aula, a utilização do celular em pesquisas na internet em sites como do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
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Educacionais (INEP) e Prefeitura de Ponta Grossa. Também foram explorados a Bússola, Global 
Positioning System (GPS), como meio de orientação e produção de mapas, o google maps, email, 
facebook e a câmera para fotografar o bairro e a escola, aplicativos como o Kahoot PM Quiz, Qr 
Code, e o cerne das atividades resultou num documentário da escola tendo por base as fotos 
feitas pelos alunos dos diversos departamentos do Colégio. Tudo isso originou vídeos, 
apresentações em PowerPoint, cartazes, mapas do local onde os alunos residem, textos 
reflexivos sobre as realidades concretas nas quais eles se encontram Tudo isso originou vídeos, 
apresentações em PowerPoint, cartazes, mapas do local onde os alunos residem, textos 
reflexivos sobre as realidades concretas nas quais eles se encontram. Neste projeto destacamos 
o envolvimento dos discentes e a conscientização no uso adequado do celular. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Tecnologia na escola - Explorando o celular nas aulas de Geografia 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: aprendizagem, celular, internet, pesquisa, tecnologia 
Resumo: A tecnologia tem implicado de forma intensa e diversificada no cotidiano da sociedade, 
invadindo nossas casas, trabalho, lazer e afetando as relações sociais. Com base nesta 
perspectiva pode-se inferir a fundamentada exigência do uso dos recursos tecnológicos na 
educação, para dinamizar as aulas e contribuir de forma significativa na construção de 
conhecimentos. Deparamos com os aparelhos celulares na esfera educacional, o qual grande 
parte dos alunos possuem acesso, porém os devem ser orientados para que os mesmos se 
transformem em meios de produção de conhecimento. Há a necessidade de conscientizar os 
alunos na utilização do celular com fins pedagógicos visando o processo de aprendizagem, 
evitando assim o uso inapropriado. Este projeto tem como objetivo principal a utilização do celular 
e a internet nas aulas de Geografia como recurso pedagógico para pesquisa e construção de 
conhecimentos geográficos. A intervenção pedagógica será realizada em três etapas, sendo a 
primeira voltada à conscientização dos alunos quanto às regras de uso do celular em sala de 
aula, crimes na internet e problemas motores e psicológicos em relação ao uso exagerado do 
celular. Em segundo momento, práticas pedagógicas com o celular, como utilização da bússola, 
GPS e a internet e finalizando com a produção de um documentário da Escola. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A importância da fotografia para ensinar Geografia do Lugar de vivência do sujeito 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Tecnologia, paisagem, imagem, fotografia, espaço temporal 
Resumo: As tecnologias da Informação na Educação para a produção do conhecimento são uma 
realidade, sendo o professor um mecanismo fundamental nesse processo. A fotografia é uma 
representação que possibilita registrar, ver o seu espaço no mundo e também interpretar. É um 
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instrumento de conhecimento tecnológico dos alunos e pode fornecer informações sobre os 
objetos, lugares e pessoas, em formas visuais tão diversas e preservá-las no tempo pela sua 
representação. Apresentarei aos alunos o conceito de imagens fotográficas, tornando esse 
trabalho diferenciado e interessante, pois eles analisarão num contexto histórico as fotos antigas 
da cidade e as imagens produzidas por eles, a partir da percepção que tem no meio em que se 
vivem. Gostaria de ampliar o campo de visão em relação a nossa cidade, através da observação 
do simples caminhar do seu percurso cotidiano. Fotografando o espaço geográfico, poderá fazer 
desse conjunto de imagens ou produção que proporcione a eles a reflexão sobre eles próprios e o 
meio em que vivem. As fotos antigas oportunizam ver um passado para compreender um 
presente. Porem a imagem fotográfica para ser compreendido, preciso estar relacionado ao seu 
contexto histórico, conhecer previamente a história da comunidade. A análise da imagem é uma 
tarefa que exige tempo e dedicação e eleva a um processo comunicativo das obras. Acredito que 
estas fotografias tiradas pelos próprios alunos irão estimular a curiosidade deles, aguçando o 
sentido da observação e o olhar. Aumenta o conhecimento e, desse modo permite captar mais 
informações na recepção espontânea das imagens digitais. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A importância da fotografia para ensinar Geografia do Lugar de vivência do sujeito 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia 
Palavras-chave: Tecnologia, paisagem, imagem, fotografia, espaço temporal 
Resumo: As tecnologias da Informação na Educação para a produção do conhecimento são uma 
realidade, sendo o professor um mecanismo fundamental nesse processo. A fotografia é uma 
representação que possibilita registrar, ver o seu espaço no mundo e também interpretar. É um 
instrumento de conhecimento tecnológico dos alunos e pode fornecer informações sobre os 
objetos, lugares e pessoas, em formas visuais tão diversas e preservá-las no tempo pela sua 
representação. Apresentarei aos alunos o  conceito de imagens fotográficas, tornando esse 
trabalho diferenciado e interessante, pois eles analisarão num contexto histórico as fotos antigas 
da cidade e as imagens produzidas por eles, a partir da percepção que tem no meio em que se 
vivem. Gostaria de ampliar o campo de visão em relação a nossa cidade, através da observação 
do simples caminhar do seu percurso cotidiano. Fotografando o espaço geográfico, poderá fazer 
desse conjunto de imagens ou produção que proporcione a eles a reflexão sobre eles próprios e o 
meio em que vivem. As fotos antigas oportunizam ver um passado para compreender um 
presente. Porem a imagem fotográfica para ser compreendido, preciso estar relacionado ao seu 
contexto histórico, conhecer previamente a história da comunidade. A análise da imagem é uma 
tarefa que exige tempo e dedicação e eleva a um processo comunicativo das obras. Acredito que 
estas fotografias tiradas pelos próprios alunos irão estimular a curiosidade deles, aguçando o 
sentido da observação e o olhar. Aumenta o conhecimento e, desse modo permite captar mais 
informações na recepção espontânea das imagens digitais 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O PAPEL DO LÚDICO NO ENSINO DE GEOGRAFIA: A ARTE DE ENSINAR E 
APRENDER À LUZ DA TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Geografia, Observar, Percebam, Ensino aprendizagem, Lúdico, 
Resumo: O propósito desse artigo é analisar o trabalho desenvolvido com alunos no processo de 
ensino aprendizagem com o uso do lúdico na aprendizagem significativa. Oportunizar novos 
meios de ver e aprender a geografia, levando-os a refletir a importância dessa matéria na 
construção e nas transformações da sociedade e do meio ambiente. O objetivo desse projeto foi 
levar com que o aluno se interessasse por esse assunto e compreendesse a sua importância. 
Como metodologia de ensino foram utilizados, em sala de aula, mapas, textos, vídeos, TV 
pendrive, retroprojetores, grupos de whatsap, celulares e, a partir daí, a proposta se pautou na 
elaboração de aulas expositivas e na observação do ambiente escolar, mas também além dos 
muros da escola, levando o aluno a se encontrar naquele conteúdo aprendido, o fazendo parte do 
processo. Como resultado, espera-se que os alunos alcem novos rumos para melhorar o seu 
conhecimento, busquem novas formas de aprender e ensinar a geografia, e acima de tudo se 
percebam como agentes transformadores de sua realidade. 
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Título: O PAPEL DO LÚDICO NO ENSINO DE GEOGRAFIA: A ARTE DE ENSINAR E 
APRENDER À LUZ DA TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Ensino de Geografia, Aprendizagem Significativa, Lúdico, Paisagem Natural e 
Modificada, 
Resumo: Para diminuir a distância entre a escola e a vida cotidiana do aluno, é fundamental que 
o professor seja mediador na construção de saberes escolares, na formação de raciocínios e 
significados, levando o aluno a fazer as interligações do que conhece com conceitos científicos 
por meio da prática pedagógica direcionada ao lúdico que propicia ao aluno participar de forma 
efetiva da apropriação do espaço geográfico, preparando-o para o entendimento de sua vivência. 
Desta forma, o presente projeto terá como público alvo os alunos do 1° ano de Formação de 
Docentes, a fim de instrumentalizar os estudantes para o exercício da ação docente ancorada na 
linha teórica David Ausubel e a aprendizagem significativa onde o conhecimento prévio do aluno é 
a chave para a aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: SUELY PEREIRA DE BRITO MADEIRO 
Orientador: Jéfferson de Queiróz Crispim - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O cultivo de plantas alimentícias no espaço de vivência 
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Tema: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA GEOGRAFIA 
Palavras-chave: Alimentos, Espaços de vivência, Agroecologia, Saúde, 
Resumo: O presente artigo tem a finalidade de socializar a pesquisa desenvolvida no PDE, 
(Programa de Desenvolvimento Educacional), oferecido aos professores da Rede Pública do 
Estado do Paraná, como forma de formação continuada. O projeto intitulado: O cultivo de plantas 
alimentícias no espaço de vivência, sob o tema Semear e plantar, formas de inovar foi aplicado 
aos alunos do oitavo ano A, do Colégio Estadual Padre Manuel da Nóbrega, na cidade de 
Umuarama - Paraná. Vivemos hoje em espaços cada vez mais modernizados pela revolução 
tecnológica, científica e informacional que apresentam espaços em conexão com a mídia e os 
humanos. Muitos desses espaços, nem sempre são óbvios e visíveis à nossa percepção e muitas 
vezes desfavoráveis devido às suas consequências que em sua maioria são irreversíveis, como a 
produção e o consumo de alimentos químicos e uso excessivo de fertilizantes químicos e 
agrotóxicos, além da transgenia que vem gerando uma infinidade de doenças físicas e 
psicológicas. Essa realidade também vivida por nossos alunos pode ser melhorada por meio de 
técnicas agroecológicas, que propõe uma atividade agrícola sem o uso de agrotóxicos, sem 
poluição de rios e de solos, recuperando os valores da agricultura tradicional e familiar, pois não 
agride o meio ambiente, proporcionando a sustentabilidade. Assim, a proposta do projeto foi 
elaborar práticas educacionais com alunos, despertando em nossos educandos a riqueza do 
trabalho agrário sustentável, pelas práticas agroecológicas que favorecem a compreensão e o 
conhecimento de técnicas de cultivo de plantas alimentícias. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: SUELY PEREIRA DE BRITO MADEIRO 
Orientador: Jéfferson de Queiróz Crispim - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O cultivo de plantas alimentícias no espaço de vivência 
Tema: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA GEOGRAFIA 
Palavras-chave: Agroecologia, Espaços saudáveis, Cultivo, Alimentos 
Resumo: Vivemos hoje em espaços cada vez mais modernizados pela revolução tecnológica, 
científica e informacional onde há locais favoráveis e desfavoráveis para nós seres humanos. Um 
dos aspectos negativos, considerado desfavorável são a produção e o consumo de alimentos que 
são em sua maioria produzidos com o uso excessivo de fertilizantes químicos, agrotóxicos além 
da transgenia, e do alto consumo de alimentos industrializados que vem gerando uma infinidade 
de doenças físicas e psicológicas. Essa realidade vivida também por nossos alunos pode ser 
melhorada por meio da agroecologia que propõe uma atividade agrícola sem o uso de 
agrotóxicos, sem poluição de rios e de solos, recuperando os valores da agricultura tradicional e 
familiar, pois não agride o meio ambiente. Assim o projeto propõe algumas práticas educacionais 
despertando em nossos educandos a riqueza do trabalho agrário, onde irão desenvolver práticas 
agroecológicas que permitam a compreensão e o conhecimento de técnicas de cultivo de plantas 
alimentícias, que poderão ser cultivadas por eles mesmos em seus espaços de vivência (casa e 
escola). Aprenderão na teoria e na prática como realizar o estilo de agricultura sustentável pelas 
bases científicas e metodológicas da agroecologia comprometida com o ser humano e com o 
meio ambiente. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: TÂNIA MARA TIZOT 
Orientador: Paulo Nobukuni - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Geografia do Brasil através da música 
Tema: Fundamentos Teóricos - metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Ensino, Música, Geografia, Aprendizagem, Informática, 
Resumo: O presente trabalho é resultado do processo de Implementação do Projeto 
desenvolvido durante o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, do Estado do Paraná, 
que tem o intuito de proporcionar a formação continuada de educadores e educadoras. Este artigo 
é a quarta etapa do PDE, sendo a primeira a produção do Projeto de Intervenção, a segunda a 
produção da Unidade Didática e a terceira a implementação na Escola. Sendo assim, este 
trabalho surgiu da tentativa de melhorar a aprendizagem nas aulas de Geografia, sendo que para 
tanto, utilizaram-se da música e da informática como recursos. Justificou-se utilizar músicas, pois 
foi mais uma possibilidade para que os alunos desenvolvessem sua autonomia, bem como uma 
aprendizagem significativa. Neste contexto, o objetivo geral nesta quarta fase, foi relatar sobre os 
trabalhos desenvolvidos com os discentes do 7º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual 
D. Pedro I, do Município de Pitanga. De forma mais específica, os objetivos foram: 1) Avaliar o 
uso dos materiais, equipamentos e softwares livres, bem como os encaminhamentos 
metodológicos propostos; 2) Analisar os resultados obtidos com a utilização da música e dos 
sofwtares livres nas aulas de Geografia; 3) Verificar se os encaminhamentos metodológicos 
contribuíram para uma melhor aprendizagem dos alunos; 4) Sistematizar os dados obtidos. Os 
resultados foram satisfatórios, pois a musicalidade e os aplicativos de informática propiciaram um 
processo educacional mais intenso e significativo. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: TÂNIA MARA TIZOT 
Orientador: Paulo Nobukuni - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Geografia do Brasil através da música 
Tema: Fundamentos Teóricos - metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Geografia, música, aprendizagem, Brasil, 
Resumo: Nas aulas de Geografia muitas vezes percebe-se a falta de interesse da maioria dos 
alunos, bem como, a dificuldade de realizar certas atividades e aprender determinados conteúdos. 
Sendo assim, esta unidade didática surge na tentativa de minimizar estes problemas e melhorar a 
aprendizagem nas aulas de Geografia. Para tanto, utilizar-se-ão a música e a informática como 
recursos pedagógicos. Ressalta-se que esta Unidade Didática faz parte do Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE, do Estado do Paraná. As atividades propostas nesta 
produção serão desenvolvidas durante a implementação do projeto na escola com o título A 
Geografia do Brasil através da música. Justifica-se utilizar músicas em sala de aula, pois estas 
possibilitam que os alunos e alunas melhorem o aprendizado dos conteúdos trabalhados. Com a 
utilização da música, o objetivo geral é proporcionar aos educandos e educandas uma melhor 
compreensão dos conteúdos atinentes à Geografia. Neste caso, eles referem-se à organização 
territorial brasileira, e a implementação acontecerá com alunos do 7º ano - EF, sendo a Unidade 
composta por 09 encontros. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: TÂNIA SURAIA HAKIM COSTA GONÇALVES 
Orientador: Ângela Massumi Katuta - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso e ocupação do solo urbano nos bairros Rebouças e Parolin na cidade de 
Curitiba/PR e seus desdobramentos no cotidiano da população que neles habitam 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia (uso de mídias: impressas, rádio, 
televisão, internet, redes sociais entre outros). 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Terra de Direitos, Expansão Urbana, 
Resumo: O projeto abrangerá o processo de expansão e ocupação do solo urbano na cidade de 
Curitiba dos bairros Rebouças e Parolin, buscando compreender o processo de urbanização, 
considerando as áreas de segregação, os espaços de consumo, a ação dos movimentos sociais 
pela luta por direito ao transporte, moradia, saneamento, saúde, lazer. Através de estudo deste 
conteúdo o aluno deve compreender o espaço que habita e as relações que nele se estabelecem 
Com o crescimento urbano, torna-se necessário rever alguns aspectos da cidade de Curitiba 
fazendo uma readequação, mudanças são necessárias, algumas extremamente positivas e 
urgentes e outras nem tanto, que apenas beneficiam interesses particulares e não a população de 
modo geral, os problemas são os mais diversos, com relação a questões de abastecimento de 
água, saneamento básico, rede elétrica, pavimentação, coleta do lixo, transporte, moradia, meio 
ambiente, desemprego, criminalidade e outros. Aqui serão discutidos os problemas da cidade e 
mais especificamente do bairro onde se localiza a escola e aquele onde a maioria dos alunos que 
o frequentam moram, e como o envolvimento da população pode contribuir para melhoria do bem 
comum. 
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Professor PDE: TÂNIA SURAIA HAKIM COSTA GONÇALVES 
Orientador: Ângela Massumi Katuta - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso e ocupação do solo urbano nos bairros Rebouças e Parolin na cidade de 
Curitiba/PR e seus desdobramentos no cotidiano da população que neles habitam 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia (uso de mídias: impressas, rádio, 
televisão, internet, redes sociais entre outros)  
Palavras-chave: Gestão Democrática, Terra de Direitos, Expansão Urbana 
Resumo: O projeto abrangerá o processo de expansão e ocupação do solo urbano na cidade de 
Curitiba dos bairros Rebouças e Parolin, buscando compreender o processo de urbanização, 
considerando as áreas de segregação, os espaços de consumo, a ação dos movimentos sociais 
pela luta por direito ao transporte, moradia, saneamento, saúde, lazer. Através de estudo deste 
conteúdo o aluno deve compreender o espaço que habita e as relações que nele se estabelecem 
Com o crescimento urbano, torna-se necessário rever alguns aspectos da cidade de Curitiba 
fazendo uma readequação, mudanças são necessárias, algumas extremamente positivas e 
urgentes e outras nem tanto, que apenas beneficiam interesses particulares e não a população de 
modo geral, os problemas são os mais diversos, com relação a questões de abastecimento de 
água, saneamento básico, rede elétrica, pavimentação, coleta do lixo, transporte, moradia, meio 
ambiente, desemprego, criminalidade e outros. Aqui serão discutidos os problemas da cidade e 
mais especificamente do bairro onde se localiza a escola e aquele onde a maioria dos alunos que 
o frequentam moram, e como o envolvimento da população pode contribuir para melhoria do bem 
comum. 
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Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: VÁGNER MARCOS VIOLA 
Orientador: JEANI DELGADO PASCHOAL MOURA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Arborização Viária: Uma colaboração à qualidade de vida dos alunos do Colégio Estadual 
Maestro Andrea Nuzzi - CEMAN 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Arborização Urbana, Arborização Viária, Educação Ambiental, Plantio, Árvores 
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. Devido a essa adversidade, 
como também no intuito de poder contribuir com a melhora da qualidade ambiental na cidade de 
Cambé e/ou mais especificamente dos alunos do Colégio Estadual Maestro Andrea Nuzzi, é que 
propomos discutir a importância da arborização urbana, evidenciando o equilíbrio entre o meio 
ambiente e o espaço modificado. Pretende-se com este projeto, que os alunos fossem 
sensibilizados a pensar e questionar sobre suas ações com relação a estes recursos. Para tal, 
foram realizadas atividades como: leituras e discussões de textos, questionários à comunidade, 
análises de vídeos abordando as temáticas citadas, aula de campo na região, etc.. No 
encerramento do projeto foi realizado o plantio de mudas de Ipê Branco na via pública de fronte 
ao nosso colégio em que os alunos participaram efetivamente. Como resultado obteve-se a 
participação efetiva dos alunos na sensibilização socioambiental, através da produção de mudas 
de Araucária e palmito que será replantado no fundo de vale próximo a escola, apontando para a 
eficácia do projeto para a melhoria da qualidade de vida da comunidade escolar e seu entorno. 
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Professor PDE: VÁGNER MARCOS VIOLA 
Orientador: JEANI DELGADO PASCHOAL MOURA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Arborização Viária: Uma colaboração à qualidade de vida dos alunos do Colégio Estadual 
Maestro Andrea Nuzzi - CEMAN 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Arborização, Educação Ambiental, Urbano, Rural 
Resumo: Tema: Arborização Urbana; Justificativa: Devido a essa adversidade, como também no 
intuito de poder contribuir com a melhora da qualidade ambiental na cidade de Cambé e/ou mais 
especificamente dos alunos do Colégio Estadual Maestro Andrea Nuzzi, é que propomos discutir 
a importância da arborização urbana, evidenciando o equilíbrio entre o meio ambiente e o espaço 
modificado. Objetivos: Reconhecer a importância da arborização urbana para a população de 
Cambé. Compreender a importância da arborização urbana como qualidade de vida para a 
população de Cambé; Desenvolver a sensibilidade socioambiental dos alunos do Colégio estadual 
Maestro Andrea Nuzzi; Promover a compreensão integrada do meio ambiente envolvendo 
aspectos ecológicos, psicológicos, sociais, culturais e econômicos. Metodologias: A principal ação 
que embasa esta proposta consiste em desenvolver atividades voltadas para o planejamento, 
para as práticas de ensino de Geografia e avaliação. No início do período letivo será feito o 
levantamento junto aos alunos do 1° ano do ensino médio para a verificação da sensibilização 
dos alunos de Geografia referente ao tema do Trabalho. Resultados esperados: Ao desenvolver 
um estudo abordando a Educação Ambiental, esperamos desenvolver uma sensibilização 
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socioambiental, por meio de análise e de reflexões das alterações ambientais e das formas de 
ocupação e organização do espaço geográfico urbano. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: VALDECI CARLOS BUDZILO 
Orientador: Antônio Liccardo - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PROBLEMAS AMBIENTAIS NO NÚCLEO URBANO DE RESERVA 
Tema: TECNOLOGIAS E SUAS LINGUAGENS 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Geografia, Problemas ambientais, Núcleo urbano de 
Reserva, 
Resumo: A educação ambiental no ensino da Geografia é um tema que deve ser trabalhado com 
os alunos, afinal é de extrema relevância para formação de cidadãos comprometidos e 
responsáveis com o meio em que vivem. Neste sentido, o presente artigo tem como principal 
objetivo apresentar e discorrer sobre os resultados obtidos por meio da implementação do Projeto 
de Intervenção Pedagógica na Escola, que teve como foco principal desenvolver atividades 
teóricas relacionadas aos problemas ambientais existentes na área urbana de Reserva, com os 
alunos dos 6ºs anos, do Colégio Estadual Gregório Szeremeta. Essa atividade faz parte do 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), oferecido pela Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná (SEED) ao professor do Quadro Próprio do Magistério do Estado. A 
metodologia utilizada na implementação do projeto foi a pesquisa qualitativa com levantamento de 
dados, por entender que por meio deste procedimento é possível focalizar no caráter 
transformador da prática pedagógica. Ao utilizar-se dessa metodologia e desse tema procurou-se 
ampliar os conhecimentos dos educandos acerca dos problemas ambientais da área urbana da 
cidade de Reserva e levar os alunos e a comunidade local a perceber e compreender melhor a 
realidade em que vivem, buscando alternativas e soluções para modificá-la. Os resultados obtidos 
pela implementação do projeto foram satisfatórios, pois os alunos que foram o público-alvo das 
atividades se mostraram muito interessados e motivados em adquirir novos conhecimentos sobre 
a preservação do meio ambiente, principalmente porque o Projeto partia da sua realidade local. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: VALDECI CARLOS BUDZILO 
Orientador: Antônio Liccardo - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: PROBLEMAS AMBIENTAIS NO NÚCLEO URBANO DE RESERVA 
Tema: TECNOLOGIAS E SUAS LINGUAGENS 
Palavras-chave: Material didático, educação ambiental, problemas ambientais, núcleo urbano, 
geografia, 
Resumo: A educação ambiental no ensino da Geografia é um tema que deve ser trabalhado com 
os alunos, afinal esse tema é de extrema relevância para formação de cidadãos comprometidos e 
responsáveis com o meio em que vivem. Neste sentido, esta Unidade Temática apresenta uma 
alternativa para o desenvolvimento da educação ambiental no ensino da Geografia, por meio de 
temas referentes aos problemas ambientais detectados no núcleo urbano do município de 
Reserva. Dessa forma, este material tem como objetivo principal promover atividades teóricas e 
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práticas com os (as) alunos (as) dos 6ºs anos do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual 
Gregorio Szeremeta, com a finalidade de estimular os alunos a pensarem de forma mais 
consciente a respeito dos problemas ambientais da cidade na qual vivem, bem como gerar um 
mapa de vulnerabilidade ambiental da cidade. A metodologia a ser utilizada na implementação 
dessa Unidade Temática será a pesquisa qualitativa com levantamento de dados, por entender 
que por meio deste procedimento é possível focalizar no caráter transformador da prática 
pedagógica. 

 

 
Disciplina / Área: GEOGRAFIA 
 
Professor PDE: VALÉRIA RIBEIRO DOS SANTOS 
Orientador: Jully Gabriela Retzlaf de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Utilização de jogos com recursos didáticos para o ensino de geografia 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: jogo, recurso didático, aprendizagem, 
Resumo: O presente artigo tem como temática central o jogo como recurso didático nas aulas de 
Geografia e tem por objetivo relatar as atividades realizadas durante a etapa de implementação 
pedagógica, vinculada à participação no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE (turma 
2016/2017). Também busca-se socializar os resultados obtidos junto aos professores cursistas do 
Grupo de Trabalho em rede (GTR). Metodologicamente o trabalho foi organizado da seguinte 
forma: pesquisa bibliográfica sobre o jogo como recurso didático; elaboração da implementação 
pedagógica com escolha das atividades que seriam desenvolvidas com os professores de 
Geografia da Educação Básica; implementação do projeto com os professores de Geografia do 
Colégio Estadual André Seugling, localizado na cidade de Cornélio Procópio - PR, durante os 
meses de março, abril e maio de 2017 e análise dos resultados obtidos. Como resultado destaca-
se que os professores mostraram-se entusiasmados com os jogos confeccionados e a sua 
aplicação em sala de aula, destacando que a utilização deste instrumento propiciou maior 
interesse e motivação dos alunos pelo tema e melhoria na interação dos alunos e no 
relacionamento com o professor, o que consequentemente contribui no geral para melhoria do 
ensino e aprendizagem de Geografia. 
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Título: Utilização de jogos com recursos didáticos para o ensino de geografia 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: jogo, recurso didático, aprendizagem 
Resumo: A principal preocupação dos professores é como ensinar. Hoje, os alunos não se 
sentem atraídos pela escola, sendo ela um modelo defasado de aprendizagem em relação à 
realidade atual. Diante disso, o professor precisa organizar suas metodologias de forma articulada 
e dinâmica. Sendo assim, utilizar-se de diferentes recursos didáticos, como o jogo. O jogo como 
recurso didático é um facilitador de aprendizagem, que ocorre de maneira prazerosa. Estudos 
apontam o jogo como um importante recurso didático, porém, pouco utilizado. Partindo desse 
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contexto, a intencionalidade do projeto é contribuir com o ensino e aprendizagem dos conteúdos 
de Geografia. 
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Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Geografia 
Palavras-chave: Consumismo, identidade e educação geográfica, 
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados do trabalho desenvolvido durante o 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), promovido pela Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná. O estudo é um convite, à discussão sobre o consumismo e a perda de 
identidade do indivíduo. Visto que, fazemos parte de uma sociedade contemporânea, regida pelo 
sistema capitalista que busca, a todo instante, promover a cultura consumista e nos tornar um 
disseminador de suas ideias. Assim, percebe-se o quão alienado estão nossos/as alunos/as, 
numa constante busca do ter em detrimento do ser, afastando-se do mundo real e adentrando ao 
mundo da fantasia o que resulta, muitas vezes, em desencontros e frustrações. Mediante esse 
contexto, objetivou-se por meio das atividades desenvolvidas durante o PDE, trilhar caminhos que 
promovam discussões e que instiguem a desconstrução dessas ideologias capitalistas. Pensando 
nisso, foram selecionados desde textos científicos, entrevistas, documentários, filmes, poemas, 
música além de várias estratégias de atividades voltadas a empoderar e construir, junto aos 
alunos/as, subsídios para um pensamento crítico/reflexivo capaz de despertar resistência e 
mudanças frente à ideologia do consumo e a perda da identidade social. E dentre as atividades 
que subsidiaram esse texto, a que mais se mostrou significativa entre os/as alunos/as, foi à aula 
de campo realizada em Londrina, a qual foi escolhida para ser retratada neste artigo, pois os/as 
estudantes, experienciaram desde as estratégias de persuasão, utilizadas pelo comércio para 
atrair e alienar as pessoas, como à discriminação, constatada, de um mercado criado para 
beneficiar, apenas, uma distinta parcela da sociedade. 
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Título: Dialogando sobre o consumismo: ser ou ter eis a verdadeira questão 
Tema: Fundamentos teórico metodológico da Geografia 
Palavras-chave: Consumismo, Identidade, Educação geográfica 
Resumo: O presente projeto é um convite à discussão sobre o consumismo e a perda de 
identidade do indivíduo. Visto que, fazemos parte de uma sociedade contemporânea, regida pelo 
sistema capitalista que busca, a todo instante, promover a cultura consumista e nos tornar um 
disseminador de suas ideias. Assim, percebe-se o quão alienado estão nossos/as alunos/as, 
numa constante busca do ter em detrimento do ser, afastando-se do mundo real e adentrando ao 
mundo da fantasia o que resulta, muitas vezes, em desencontros e frustrações. Mediante esse 
contexto, buscou-se elaborar uma proposta Didática metodológica que trilhe por caminhos que 
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promovam discussões e que instiguem a desconstrução dessas ideologias capitalistas. E 
pensando nisso, foram selecionados desde textos científicos, entrevistas, documentários, filmes, 
poemas, música além de várias estratégias de atividades voltadas a empoderar e construir, junto 
aos alunos/as, subsídios para um pensamento crítico/reflexivo capaz de despertar resistência e 
mudanças frente à ideologia do consumo e a perda da identidade social. 
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Título: O uso de materiais didáticos para ensino e avaliação de conhecimentos geográficos no 6º 
ano do Ensino Fundamental 
Tema: Avaliação do processo ensino-aprendizagem na disciplina de geografia 
Palavras-chave: Ensino Fundamental, Material Didático, Ensino de Geografia 
Resumo: Os materiais, instrumentos e procedimentos organizados pelo professor, a partir de seu 
conhecimento pedagógico do conteúdo e de seus saberes da experiência, possibilitam práticas 
didáticas mais coerentes com os modos de aprender de seus alunos. Na Geografia os 
professores utilizam diferentes linguagens e instrumentos, que também são usados pelos 
geógrafos no estudo do espaço e podem contribuir com práticas que possibilitam o 
desenvolvimento do raciocínio geográfico. A proposta aqui desenvolvida é trabalhar com 
diferentes materiais didáticos, que auxiliem o aprendizado contextualizado de temas, noções e 
conceitos da Geografia e também permitam que o professor possa avaliar os saberes geográficos 
que os alunos já dominam. O trabalho está organizado no formato de unidade didática, para seu 
desenvolvimento foram confeccionados diferentes materiais didáticos e utilizados alguns já 
existentes. O tema de trabalho está concentrado em três eixos temáticos: Astronomia; Planeta 
Terra e Cartografia e representação do espaço. Constatou-se que, os alunos demonstram grande 
interesse por materiais diferenciados, mesmo as atividades mais simples, a curiosidade de 
montar, jogar e participar enriqueceu as aulas. Um dos grandes problemas presentes em sala de 
aula é em relação aos alunos com dificuldade de aprendizado, e com a utilização dos materiais 
propostos, apresentaram maior rendimento em relação ao conteúdo proposto. Outro fator é em 
relação aos alunos indisciplinados, as atividades propostas chamaram a atenção e estes 
passaram a realizar as atividades e colaborar auxiliando os alunos com maior dificuldade. 
Palavras-chave: Ensino Fundamental. Material Didático. Ensino de Geografia. 
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didáticas mais coerentes com os modos de aprender de seus alunos. Na Geografia os 
professores utilizam diferentes linguagens e instrumentos, que também são usados pelos 
geógrafos no estudo do espaço e podem contribuir com práticas que possibilitam o 
desenvolvimento do raciocínio geográfico. A proposta aqui desenvolvida é trabalhar com 
diferentes materiais didáticos, que auxiliem o aprendizado contextualizado de temas, noções e 
conceitos da Geografia e também permitam que o professor possa avaliar os saberes geográficos 
que os alunos já dominam. O trabalho está organizado no formato unidade didática, para seu 
desenvolvimento foram confeccionados diferentes materiais didáticos e utilizados alguns já 
existentes. O tema de trabalho está concentrado em três eixos temáticos: Astronomia; Planeta 
Terra e Cartografia e representação do espaço. 
 
 

 

 


