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Prérequisito
-

EMENTA
Percepção e representação do espaço geográfico, linguagem e comunicação gráfica. Alfabetização
e letramento cartográfico. Leitura, construção dos mapas e seus elementos básicos. O ensino de
Geografia através do mapa. Material didático de cartografia. Metodologias e práticas de ensino com
conteúdo de geografia e cartografia no ensino fundamental e médio.

OBJETIVOS
Entender a sequência da aprendizagem das noções espaciais e de suas representações através da
cartografia no ensino, instrumentalizando o aluno/professor a trabalhar a linguagem cartográfica para
o ensino de Geografia e a sua utilização no cotidiano. Conhecer e discutir possibilidades da
cartografia na escola e na representação e interpretação do espaço geográfico.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO


Cartografia escolar, representação e pensamento espacial



Instrumentos/recursos utilizados na cartografia escolar



Espaço geográfico, representação cartográfica e pensamento geográfico

METODOLOGIA






O programa será abordado, em caráter emergencial, através de aulas assíncronas, aulas
síncronas e atendimento individual. Neste caso, de acordo com a necessidade do discente.
As aulas assíncronas serão conduzidas via a disponibilização de material didático (textos,
orientações e atividades) no Portal Didático e acompanhamentos online. As aulas síncronas a
cada quinze dias, em datas agendadas previamente com a turma.
Será disponibilizado o atendimento remoto individual, com horário a ser marcado com
antecedência por meio de e-mail, enviado pelo discente, via portal didático. O atendimento
remoto será entre 19h e 21 h.
Atividades/produções previstas:
1) Leituras e elaboração de resumos referentes ao assuntos que compõem a Unidade
Curricular, descrita neste plano de ensino.
2) Seminários para socialização e discussão das leituras e demais trabalhos produzidos pelos
discentes na presente unidade Curricular
3) Atividades específicas a serem indicadas pela professora

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
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Cem pontos serão distribuídos entre as atividades previstas, que deverão ser
encaminhadas para o professor.
As atividades assíncronos serão utilizados como controle de frequência, devendo o discente
realizar o mínimo de 75% das atividades propostas para ser considerado “frequente”, de
acordo com a Resolução Conep no. 007, de 03 de agosto de 2020. Além de frequência
mínima nas atividades síncronas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA


BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2017.



Ensino de geografia e representação do espaço geográfico / organização [de] Christian Nunes
da Silva, Vivianne Nunes da Silva Caetano, Adolfo Oliveira Neto. 1. ed. - Belém:
GAPTA/UFPA, 2013.



ENSINO DE GEOGRAFIA, ESPAÇO E LINGUAGEM CARTOGRÁFICA. Prof. Dr. Denis
Richter. Fátima Aparecida Dias Gomes Marin; Mônica Modesta Santos Decanini. Mercator volume 9, número 20, 2010: set./dez. p. 163 a 178.



V. 7 N. 13 (2017): REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EM GEOGRAFIA - DOSSIÊ
"CARTOGRAFIA ESCOLAR"
http://www.revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedugeo/issue/view/17 - Aceso em
22/10/2020.



Cartografia escolar. https://www.youtube.com/watch?v=Mb84SKpIV6o - Acesso em 22.10.2020



A cartografia escolar e os desafios das geotecnologias no ensino fundamental e médio.
https://www.youtube.com/watch?v=z3CijsrrCM4 - Acesso em: 23.10.2020

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR


A Cartografia Escolar e o Pensamento (Geo)Espacial.
https://www.youtube.com/watch?v=2gkW0i7enZc - Acesso em: 23.10.2020



ALMEIDA, R. V. Cartographic education for school teachers and children: current and future
challenges. Disponível:
https://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2009/html/nonref/29_6.pdf. Acesso em
15.12. 2020.



Cartografia escolar. https://www.youtube.com/watch?v=Mb84SKpIV6o - Acesso em 22.10.2020



Outros artigos a serem levantados pelos discentes e docente na internet
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