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OFICINA PEDAGÓGICA
A MORADIA, A PRODUÇÃO DO ESPAÇO E O ENSINO DE GEOGRAFIA
Sandra de Castro de Azevedo, Tiago Marini Ribeiro, Felipe Moretto Moura e Thais de Cássia
Silva Lemos
Objetivo Análise da produção do espaço por meio da moradia, compreendendo o processo e
os agentes envolvidos, criando estratégias para que os alunos se entendam enquanto agentes
produtores do espaço, fazendo uso da linguagem cartográfica.
Ementa A Geografia Escolar tem por objetivo levar os alunos da educação básica compreender
a produção do espaço para poder agir de forma crítica e ativa sobre ele, a moradia por ser um
elemento necessário a sobrevivência humana e por ser um direito garantido na Constituição
Federal é um ótimo instrumento para se iniciar a discussão sobre a produção do espaço e
análise dos agentes envolvidos. A transformação da paisagem analisada por meio de imagens
de satélites, valoriza a cartografia na educação básica que são procedimentos necessários ao
processo ensino aprendizagem de geografia.
Metodologia Realizar uma breve análise de como os livros didáticos abordam a questão da
Moradia; Usar a linguagem cartográfica com objetivo de discutir como a moradia produz o
espaço; Analisar dados de déficit habitacional, FGTS, Construtoras focando valor de uso e de
troca; Socializar possibilidades de músicas e poesias que podem ser utilizadas nessa temática;
Realizar atividade prática com ênfase na Geografia Escolar.
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OFICINA PEDAGÓGICA
CRIANDO JOGOS DE SIMULAÇÃO PARA ESTIMULAR O
PENSAMENTO ESPACIAL
Thiara Vichiato Breda
Objetivo O objetivo da oficina é apresentar e construir alguns jogos que permitam o
pensamento espacial e o raciocínio geográfico. Pretende-se também orientar aos participantes
quanto ao uso desses materiais em sala de aula.
Ementa Esta oficina traz propostas de jogos para o ensino de Geografia confeccionados com
materiais de baixo custo, em programas computacionais gratuitos tendo como base mapas e
imagens de sensoriamento remoto. Estes materiais incluem: quebra-cabeças, jogo da memória,
jogos de tabuleiros, dominós e caça ao tesouro, todos disponíveis para download em
https://jogos-geograficos.blogspot.com. Os jogos apresentados trabalham com alguns dos
princípios do raciocínio geográfico. Alguns jogos, como o caça ao tesouro, mobilizamos
pensamento espacial e informações geográficas na medida em que os jogadores precisam
compreender a posição de um objeto ou fenômeno. Essa localização é estimulada tanto em
termos absolutos, como uma coordenada geográfica, como a relativa, com informações
topológicas. Já outros jogos, como os dominós, desenvolvemos pensamento espacial ao
trabalhar com diferentes escalas e perspectivas, mobilizando princípios como a analogia e/ou
a diferenciação. O grau de complexidade das questões geográficas e o próprio pensamento
espacial variam de acordo com o tipo de jogo.
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OFICINA PEDAGÓGICA
AMÉRICA LATINA NOS LIVROS DIDÁTICOS DO ENSINO MÉDIO:
UMA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DA GEOGRAFIA POLÍTICA
Claudio Roberto Ribeiro Martins
Objetivos Analisar conceitualmente sob qual perspectiva geopolítica a América Latina é
abordada nos materiais didáticos com a intenção de identificar possíveis estereótipos e
preconceitos presentes nesse material.
Ementa Conceito de território, produção de territorialidades. Conceito de geografia política e
geopolítica. Geografia política crítica. Geografia no ensino médio. América Latina. Movimentos
sociais. Livros Didáticos de geografia.
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OFICINA PEDAGÓGICA
METODOLOGIAS ATIVAS EM SALA DE AULA: AS TECNOLOGIAS
EDUCACIONAIS E O PAPEL DO PROFESSOR NO ENSINO DE
GEOGRAFIA
Maico Diego Machado
Objetivos Esta proposta objetiva experienciar o uso de tecnologias educacionais para o ensino
e Geografia a partir do entendimento conceitual sobre a Escola 3.0 e as Metodologias Ativas.
Ementa O uso de Objetos Digitais de Aprendizagem (ODA) é ponto questionador sobre o
papel do professor em sala de aula. Concomitante ao exposto acima, o material didático
impresso está sendo superado por novas formas de organizar o conhecimento, os Objetos
Digitais de Aprendizagem (ODA), estes compõem a base da visão moderna sobre material
didático, sendo o material didático digital um exemplo disso (ALLAN, 2015). Como uma
ferramenta, este modelo de material é base para as metodologias que conciliem tecnologia da
informação e aprendizagem e passa a ser desenvolvido e adotado por redes de ensino em
todo o pais. Estudos abordam esta temática buscando entender os potenciais, limitações e
desdobramentos do uso de tecnologia digital como instrumento didático para acesso e
desenvolvimento do conhecimento. Nesta visão, até mesmo a autonomia do docente seria
maior, e a vivência dos nativos digitais mais explorada (ALLAN, 2015).
Metodologia O curso será realizado em dois momentos distintos: debate conceitual e prática
ativa. Um conjunto de conceito será apresentado para introduzir o tema e balizar a prática. Na
prática serão utilizados aplicativos e plataformas educacionais gratuitos (kahoot e quizizz).
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