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I. IDENTIFICAÇÃO
Disciplina: Ensino de Geografia – Código: 0301029-1
– CH: 75
Pré-Requisitos:
– Código:
- CH:
Curso: Pedagogia
II. EMENTA
A Geografia nas séries iniciais como matéria que contribui no processo de formação do aluno. As
concepções teóricas e os conceitos que servem de base para o ensino de Geografia. As práticas
interdisciplinares onde o espaço é o eixo central ou complemento de outro eixo científico. A
geografia nos currículos escolares.
III. OBJETIVOS
Objetivo geral: fazer uma reflexão sobre a importância do Ensino de Geografia nas séries iniciais
e possibilitar a relação teoria/prática no processo ensino-aprendizagem.
Objetivos específicos:
• Caracterizar a Geografia como área das Ciências humanas e como disciplina escolar;
• Possibilitar a compreensão das implicações da história do pensamento geográfico no ensino de
Geografia;
• Analisar alguns aspectos importantes para a escolha de um livro didático de geografia das séries
iniciais;
• Favorecer o desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas para o ensino de geografia.
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I – Unidade: A Geografia como ciência e como disciplina escolar.
1 Geografia: ciência humana e disciplina escolar.
1.1 A identidade da Geografia como disciplina escolar.
1.2 Alguns reflexos da história do pensamento geográfico na escola.
II – Unidade: O livro didático de geografia nas séries iniciais.
1 Elementos para a escolha do livro didático de geografia.
2 A análise de um livro didático de geografia.

III – Unidade: Temas e Conceitos da Geografia na prática da sala de aula.
1 A alfabetização cartográfica
1.1 Atividades com mapas
2 Conceitos básicos da Geografia
2.1 Espaço, Região, Paisagem, Território e Lugar
IV – Unidade: Recursos didáticos no ensino de geografia
1 O Estudo do Meio no ensino de geografia
2 Recursos alternativos no ensino de geografia
2.1 Música e poemas
2.2 Imagens e matéria de jornal
2.3 Alimentos e rótulos
V. METODOLOGIA
Os conteúdos propostos serão estudados através de aulas expositivas, leituras e discussão de
textos, grupos de estudos, seminários, excursão, oficina pedagógica, utilização de mapas e
recursos audio-visuais (música, vídeos,etc.), além de outros possíveis no decorrer do curso.
VI. AVALIAÇÃO
A avaliação da aprendizagem terá como base a resolução pertinente, no âmbito da UERN, tendo
como instrumentos básicos: a prova individual, os trabalhos em grupo, a participação nos
seminários e relatório das atividades de campo.
REVISÃO DAS AVALIAÇÕES:
1ª
Avaliação

-

Ch.

Data: _____/_____/_____.
2ª
Avaliação

-

Ch.

Data: _____/_____/_____.
3ª
Avaliação

-

Ch.

Data: _____/_____/_____.
4ª
Avaliação

-

Ch.

Data: _____/_____/_____.
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