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-Compreender os processos de ensino-aprendizagem, bem como os conteúdos de Geografia para a 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

-Analisar os pressupostos teórico-metodológicos que norteiam o ensino da Geografia nos diferentes 

níveis de ensino. 

 -Articular a pesquisa e a reflexão sobre métodos e experiências didáticas de diferentes níveis e as 

realidades educacionais; 

- Analisar as propostas curriculares de Geografia em ação na Educação Infantil e Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. 

- Refletir sobre a política de produção, os pressupostos teórico-metodológicos e os conteúdos dos 

livros didáticos de Geografia;  

- Debater e produzir propostas metodológicas e materiais pedagógicos que possam contribuir com o 

avanço das pesquisas e com a construção de práticas comprometidas com a formação de sujeitos 

conscientes do fazer e do saber geográfico. 

- Articular o conteúdo com a temática do Ciclo: multiculturalismo e o respeito pelo diverso. 

 
 

 

 

Concepções de Geografia recorrentes no ensino na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental. O papel dessa disciplina no currículo escolar. Diagnóstico e crítica da atual realidade 

do ensino e das pesquisas na área de Geografia. Experiências e propostas metodológicas em debate e 

implementação. Temas recorrentes na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. 

Incorporação de diferentes fontes e linguagens no ensino de Geografia. Elaboração de materiais 

didáticos. 

 

FICHA DE DISCIPLINA 

OBJETIVOS  

EMENTA 



 

 

Unidade I. Os Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Geografia  

O ensino da Geografia na história da educação brasileira 

Noções básicas para a construção do conhecimento geográfico 

Diferentes abordagens da Geografia: gênese, Geografia Tradicional, Geografia Crítica 

 

Unidade II. Diagnóstico e Análise crítica da atual realidade do ensino de Geografia. 

A nova  LDB e os PCNs - Parâmetros Curriculares Nacionais 

Enfoques teórico-metodológicos dos livros didáticos e paradidáticos 

Metodologias de ensino e problemas recorrentes na prática escolar 

Planejamento, metodologias de ensino e avaliações na prática docente 

 

Unidade III.  Experiências e propostas metodológicas para o Ensino de Geografia  

A tematização dos conhecimentos prévios e das vivências dos alunos  

O desenvolvimento de projetos interdisciplinares no ensino de Geografia 

O desenvolvimento dos conceitos de tempo, espaço, território e sociedade 

A pesquisa e a produção do conhecimento pelas crianças 

O Estudo do meio: trabalho de campo e excursões pedagógicas 

Alfabetização cartográfica: construção de representações espaciais 

Diferentes fontes e linguagens no ensino de Geografia 
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