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EMENTA*: 
Capacidade de analisar a natureza numa perspectiva sistêmica e transformar os conteúdos em elementos 
adequados ao trabalho nos níveis fundamental e médio. Capacidade de elaborar materiais didático-pedagógicos 
e avaliar aqueles já existentes. 

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
O LEG se propõe a criar, repensar, exercitar e, fundamentalmente, com base nesse exercício, praticar o 
planejamento, execução e avaliação de atividades pedagógicas para o ensino fundamental e médio. No LEG os 
temas considerados fundamentais para a Geografia escolar serão abordados através do trabalho interdisciplinar 
que contará com a participação de professores das diferentes áreas temáticas e professores da área pedagógica 
e de metodologia do ensino de geografia. 

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR: 
1. A ciência geográfica e a construção da geografia na escola. 
1.1 A geografia escolar: possibilidades e perspectivas. 
1.2 A produção do saber geográfico escolar. 
2. O planejamento do trabalho com o tema natureza no contexto da geografia escolar. 
2.1 Os objetivos 
2.2 Os conteúdos 
2.3 Os procedimentos/técnicas 
2.4 Os recursos 
2.5 A avaliação 
3. A teoria geral dos sistemas, a geografia física e a abordagem dessa temática no Ensino Fundamental e Médio. 
4. Os Parâmetros Curriculares nacionais e a abordagem sobre a natureza. 
5. Elementos para análise de livros didáticos que abordem o tema natureza. 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS: 
• O desenvolvimento da aptidão para pensar geograficamente, isto é, integrar num contexto espacial os vários 
elementos do lugar, região, Mundo; 
• A curiosidade por descobrir e conhecer territórios e paisagens diversas valorizando a sua diversidade como uma 
riqueza natural e cultural que é preciso preservar; 
• A compreensão de conceitos geográficos para descrever a localização, a distribuição e a inter-relação entre 
espaços; 
• O desenvolvimento de processos de pesquisa, organização, análise, tratamento, apresentação e comunicação 
da informação relativa a problemas geográficos; 
• A utilização correta do vocabulário geográfico para explicar os padrões de distribuição dos fenómenos 
geográficos, as suas alterações e inter-relações: 
• A utilização correta das técnicas gráficas e cartográficas de representação espacial para compreender e explicar 
a distribuição dos fenómenos geográficos; 
• A análise de problemas concretos do Mundo para refletir sobre possíveis soluções; 
• O reconhecimento da diferenciação entre os espaços geográficos como resultado de uma interação entre o 
Homem e o Ambiente; 
• O reconhecimento da desigual repartição dos recursos pela população mundial e a solidariedade com os que 
sofrem de escassez desses recursos; 
• A consciencialização dos problemas provocados pela intervenção do Homem no Ambiente e a predispos ição 
favorável para a sua conservação e defesa e a participação em ações que conduzam a um desenvolvimento 
sustentável; 
• A predisposição para estar informado geograficamente e ter uma atitude crítica face à informação veiculada pelos 
veículos de massa; 
• A reflexão sobre a sua experiência individual e a sua percepção da realidade para compreender a relatividade 
do conhecimento geográfico do mundo real; 
• A relativização da importância do lugar onde vive o indivíduo em relação ao Mundo para desenvolver a 
consciência de cidadão do mundo. 

OBJETIVOS GERAL: 
Os LEG’s são componentes curriculares que objetivam uma aproximação direta entre teoria e prática, ou seja, 
entre as habilidades desenvolvidas e os conteúdos apreendidos no contexto da universidade e a efetivação de 



atividades para o ensino fundamental e médio, caracterizando-se como espaço de desenvolvimento e reflexão 
sobre as práticas educativas ou práticas pedagógicas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Desenvolver a capacidade de analisar a natureza numa perspectiva sistêmica e transformar os conteúdos em 
elementos adequados ao trabalho nos níveis fundamental e médio; 
- Operacionalizar práticas que viabilizem a elaboração de materiais didático-pedagógicos e avaliar aqueles já 
existentes; 
- Discutir o processo de produção do saber geográfico escolar sobre a natureza; 
- Analisar livros didáticos no que se refere à abordagem sobre natureza; 
- Simular aulas teóricas e práticas destinadas à instrumentalização didático-pedagógica para um fazer geográfico 
mais holístico e significativo; 
- Elaborar propostas didático-pedagógicas com objetivos relacionados à temática natureza. 

METODOLOGIA: 
Buscar-se-á um fazer pedagógico teórico-prático, pautado na significância, contextualização e utilidade social do 
ensino do conhecimento científico e no protagonismo e autonomia da aprendizagem. Para tanto, considerar-se-á 
a aprendizagem como processo de construção coletiva, no qual partindo-se dos saberes prévios dos estudantes, 
o professor assume um fundamental papel de mediação, idealizando estratégias de ensino de maneira a 
oportunizar a articulação entre o conhecimento do senso comum e o conhecimento científico. Nessa proposta, o 
estudante é direcionado a desenvolver suas percepções e convicções acerca dos processos naturais/ambientais 
e sociais do espaço geográfico, construindo-se como pessoas e profissionais com responsabilidade ética, técnica 
e política em todos os contextos de atuação na sociedade. 

PROCEDIMENTOS: 
Aulas expositivas e participativas sobre as bases teóricas e metodológicas da ciência geográfica, especialmente 
em seus conteúdos relacionados à natureza e suas interações com a sociedade; 
Atividades práticas destinadas ao desenvolvimento de recursos e matérias didáticos destinados à facilitação e 
qualificação do processo ensino-aprendizagem da geografia escolar. 

AVALIAÇÃO: 
O processo avaliativo dar-se-á de forma processual, tendo-se por base o desenvolvimento gradual e qualitativo 
dos conhecimentos, habilidades e atitudes acerca da Prática de Ensino da Geografia no que se refere ao estudo 
da natureza na educação básica. 
1ª Nota: Atividades desenvolvidas em grupo ao longo do semestre. 
2ª Nota: Análise Crítica de Recurso Didático, especialmente livros utilizados na escolarização geográfica da 
educação básica; 
3ª Nota: Elaboração de Proposta Pedagógica e Sequência Didática simuladas; 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 
As atividades teóricas e práticas serão desenvolvidas e operacionalizadas durante a carga horária disponibilizada 
para a Disciplina no semestre letivo. 
As avaliações acima propostas serão efetivadas, em suas modalidades teóricas e práticas, de acordo com o 
desenvolvimento das supracitadas atividades e em consonância com o diagnóstico de preparação conceitual, 
metodológica e técnica dos estudantes para realiza-las satisfatoriamente. 
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