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1 EMENTA
O pensamento geográfico com suas respectivas correntes e a prática docente no ensino fundamental e
médio. As categorias geográficas (espaço, território, região, lugar e paisagem) no processo ensinoaprendizagem e na capacitação crítica dos(as) educadores(as) e dos(as) educandos(as). A avaliação
no/do processo ensino-aprendizagem de Geografia. Os Programas e os Planos de aula no ensino de
Geografia ampliando novas dimensões pedagógicas.

2 OBJETIVOS
2.1 Geral:
Compreender as práticas pedagógicas no ensino de geografia na Escola Básica por meio dos
paradigmas geográficos e suas respectivas categorias como os docentes trabalham em sala de
aula como processo de aprendizagens a partir de uma visão crítica da ciência geográfica em
relação à organização sócio-espacial.

2.2 Específicos:
- Identificar o o processo de ensino de geografia a partir das categorias geográficas na escola
básica;
- Analisar o projeto político pedagógico da Escola, as suas virtudes no contexto da interação
entre a escola-comunidade-escola;
- Analisar o processo avaliativo e as práticas pedagógicas em sala de aula na perspectiva da
construção das aprendizagens;

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O diálogo como prática de liberdade
A geografia como ciência da sociedade e da natureza
Por que ensinar e aprender geografia
O que significa ensinar geografia
Como ministrar uma excelente aula de geografia
O professor e sua prática: as pedras no nosso caminho
A escola e os novos tempos
A escola e o ensino de geografia (uma teia de relações)
As categorias geográficas no ensino
Planejamento escolar e o projeto político pedagógico
O planejamento e a didática da afetividade
Os livros didáticos e currículos de geografia
Avaliação no processo aprender

4 METODOLOGIA
1 Ensino: A metodologia se constitui por meio de aulas expositivas e dialogadas, atividades em
sala, dinâmica pedagógica em relação as práticas de ensino na escola básica

2 Avaliação:
A avaliação será contínua com atividades em sala, apresentação de seminários e colóquios,
papers;
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