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 OBJETIVOS  

Capacitar o aluno com os elementos necessários para discutir o ensino cognitivo e metodológico do mapa, e 
elaborar recursos cartográficos para o ensino de Geografia nos níveis fundamental e médio. 

 EMENTA  

O desenvolvimento do conceito espacial pela criança, os PCN de Geografia, técnicas de geração de mapas, 
materiais didáticos de cartografia, o uso dos produtos cartográficos nas diferentes faixas etárias para o ensino de 
geografia. 

 
 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
1 Introdução  (16 horas em sala) 

1.1 O lugar da Cartografia na Geografia. 
1.2 A cartografia que se ensina na universidade e a cartografia do ensino fundamental e do ensino médio: 

o saber ensinado. 
1.3 Reflexões sobre a escola inclusiva: aluno, disciplina e seu ensino, e o professor. 
1.4 Análise dos PCN de Geografia: a Cartografia no ensino de Geografia  
1.5 O desenvolvimento do conceito espacial pela criança: 

1.4.1 O espaço vivido, o percebido e o concebido. 
1.4.2 Relações Espaciais Topológicas  Elementares 
1.4.3 Relações Espaciais Euclidianas e Projetivas 

 
2 Cartografia no Ensino de Geografia nos níveis Fundamental e Médio  (8 horas) 

3.1 O uso dos produtos cartográficos nas diferentes faixas etárias 
       3.1.1 Relembrando a Linguagem Cartográfica - Escala, Projeções e coordenadas, Representação  

3.1.2 A alfabetização cartográfica: da 1ª a 5ªsérie 
3.1.3 O uso de mapas para análise, localização, correlação e síntese: 6ª série ao Ensino Médio 
 

3 Recursos cartográficos para o ensino de Geografia   (20 horas em sala) 

2.1 Os croquis de campo e mapas mentais 
2.2 As maquetes geográficas 
2.3 O atlas, o globo, e os mapas de parede 
2.4 Os mapas e maquetes táteis / baixa-visão 
2.6 A bússola 
2.7 O relógio solar 
3.8 Prática:  Elaboração e aplicação de propostas de alfabetização cartográfica  (1 a 5 ano) 

 
4 O uso de geotecnologias e internet na sala de aula – principais conceitos e práticas (16 horas sala) 

4.1 Levantamento de dados: GPS,  Aerofotos, Imagens de Sensores Orbitais 
4.2 Os produtos cartográficos da Internet 

       4.3 Prática:  Elaboração  e aplicação de propostas  para o uso de mapas e  imagens, internet, GPS, no 
ensino de Geografia do 6 ano ao ensino médio.  

 
5 Produtos Cartográficos na Escola (8 horas em sala) 

5.1 Armazenamento dos Produtos Cartográficos na Escola  
5.2 Escolha de produtos cartográficos para o ensino de Geografia 
5.3 Os mapas e gráficos táteis. 



 
5.4 O computador e produtos disponíveis para o ensino da cartografia 
5.5 O lugar dos mapas produzidos pelas crianças 
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 METODOLOGIA  

 

A disciplina será ministrada através de aulas teóricas do conteúdo programático, e realização de seminários. Nas aulas teóricas serão 

apresentados os conceitos, métodos e técnicas inerentes à disciplina, utilizando textos obtidos na bibliografia, datashow com 

exemplos e uma discussão do grupo como um todo na segunda parte da aula.  

A primeira parte será objeto de dois relatórios dos alunos, de dois conteúdos a serem definidos. 

A segunda e terceira partes, também terão cada uma, dois relatórios circunstanciados dos alunos que abrangem todos os conteúdos. 

As práticas na forma de aulas serão efetuadas em equipe, pois se está visando a consolidação da parte teórica.  

Possivelmente estas práticas de aulas serão efetuadas com as alunas do curso de Pedagogia e efetuadas no horário da tarde, como 

sendo um curso a ser ministrado na forma de extensão universitária no mês de Maio. 



 

 

 ATIVIDADES EXTRA-CLASSE  

Estão previstas duas horas de atividades extra–classe por semana. Espera-se que essas horas sejam para realização de 

estudos bibliográficos, os relatórios e as práticas na forma de aulas para o curso de pedagogia da UFSC. 

 

 AVALIAÇÃO  

A Avaliação será conduzida pela turma toda em cada atividade realizada em equipe e também pelo professor e o próprio 

aluno. 

Constará da nota dos relatórios das unidades 1, 2, 3  = 10 

Das aulas práticas ministradas, considerando o plano de aula e a ministração da aula = 10  

Das atividades efetuadas na sala (leituras, participação nas discussões, pontualidade e assiduidade) = para arredondar a 

média e vale de 0,1 a 1 ponto. 

 

 CRONOGRAMA  

 

O cronograma da disciplina para 2011.1 está definido da seguinte forma: 
 

ATIVIDADE 
SEMANAS 

 
I II III IV V VI VII 

VII

I 
IX X XI XII 

XII

I 
XIV XV XVI XVII XVIII 

 março abril maio junho jul 

 20 27 03 10 17 24  08 15 22 29 5 12 19 26 03 10 17 

Unidade  1 

  
 

 
                

Unidade 2 

 
                  

Unidade 3 

 
                  

Unidade 4 

 
                  

Unidade 5 

 
                  

 

 

Relatórios circunstanciados das unidades 1 e 2 e 3 

Equipe de 3 alunos 

 

Os alunos deverão pesquisar nos livros citados na bibliografia e outros, em anais de congressos, na 

internet, em periódicos, em dissertações etc... os temas da primeira,  segunda e terceira unidades. 

Deverão conceituar e sempre que possível exemplificar.  

O trabalho escrito deve ter: 

1. Introdução 

2. Referencial teórico 

3. Exemplos e análise desses a partir da teoria (conseguir na bibliografia ou experiências de colegas 

professores!) 

4. Conclusão 

5. Referências  

O trabalho deverá ser entregue impresso e também enviado ao professor utilizando e-mail ou  o 

Moodle. 

 

Aulas práticas para o curso de pedagogia? em maio 

As equipes de três alunos devem escolher o tema junto com o professor, fazer o plano de aula e 

antes de dar a aula apresentar o plano ao professor (Tema, objetivos, metodologia e bibliografia). 

Se as aulas forem com power point deve ser anexado ao plano. 

Os exercícios efetuados com os alunos devem ser também anexados. 


