
 

Projeto EDP/ Geografia 

 

 

Campo Limpo Paulista – 1º Sem/2017 



 

 

Projeto: Milton Santos: A Globalização Vista Pelo Lado 

de Cá 

Curso: Geografia 

Disciplina: Geografia da Produção e Circulação 

Professor Responsável: Patrícia Martineli 

 

 

Missão / Justificava 

A grandeza e relevância das contribuições do geógrafo Milton Santos, em boa parte pode ser 

atribuída à sua interpretação acerca da realidade social brasileira e levou os países periféricos 

a se identificarem no jogo global de relações de produção, circulação e acumulação do capital. 

O reconhecimento de sua obra pode ser medido ao ganhar o Prêmio Vautrin Lud, em 1994, o 

equivalente ao Prêmio Nobel na Geografia.  

 

Objetivos 

Possibilitar o conhecimento de aspectos da produção intelectual, relacionados à leitura da 

realidade social brasileira e sua inserção na globalização a partir de um intelectual brasileiro, 

outsider afrodescendente, mundialmente conhecido.  

 

Duração e Local 

O Projeto EDP neste primeiro semestre letivo de 2017 foi desenvolvido para explorar os 

recursos do AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem e concomitantemente permitir fomento e 

subsídios aos diálogos propostos na disciplina de Geografia da produção e circulação. Haverá 

dois momentos de dedicação ao contato com os materiais audiovisuais disponíveis no AVA, e 

resgate destes em sala de aula ao longo do semestre, à medida que os temas forem sendo 

abordados. 

 

Público / Turmas Envolvidas 

4º e 5º semestre de Geografia. 



 
Metodologia 

Fazer um pequeno resumo da atuação social e profissional do intelectual, bem como conhecer 

sua produção, áreas de estudo, principais obras e trabalhos. Aprofundar o levantamento com 

recurso audiovisual produzido por Silvio Tendler, “A Globalização vista pelo lado de cá” com o 

pensador Milton Santos. Fomentar uma leitura crítica dos conteúdos de disciplina pelas 

contribuições de Milton Santos.  

Os alunos utilizarão o horário de EDP para desenvolvimento do projeto. 

Apresentação em sala. 

 

Referências 

LABRE, J. A linguagem audiovisual em sala de aula como possibilidade interdisciplinar para o 

ensino de Geografia. Khora, Revv trnasdiciplinar, v.2, n 3. 2015. 24p. 

TENDLER, S. Globalização Milton Santos – O mundo visto pelo lado de cá. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=-UUB5DW_mnM 

SILVEIRA, O BRASIL: território e sociedade no início do século 21 – a história de um livro, 

ACTA Geográfica, 2011, pp 151-153 Disponível em: 

http://www.dpi.inpe.br/Miguel/AnaPaulaDAlasta/Acta_Geografica_CidadesAmazonicas_Edicao

Especial_2011/MariaLauraSilveira_HistoriaLivro_Acta_Geografica_2011.pdf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-UUB5DW_mnM
http://www.dpi.inpe.br/Miguel/AnaPaulaDAlasta/Acta_Geografica_CidadesAmazonicas_EdicaoEspecial_2011/MariaLauraSilveira_HistoriaLivro_Acta_Geografica_2011.pdf
http://www.dpi.inpe.br/Miguel/AnaPaulaDAlasta/Acta_Geografica_CidadesAmazonicas_EdicaoEspecial_2011/MariaLauraSilveira_HistoriaLivro_Acta_Geografica_2011.pdf


 

 

Projeto: Os filmes no ensino da Geografia Agrária 

Curso: Geografia 

Disciplina: Geografia Agrária e Rural 

Professor Responsável: Rosane C. C. Vicente 

 

 

Missão / Justificava 

O uso de filmes ou documentários no ensino pode aguçar a curiosidade do aluno e tornar um 

pouco concreto aquilo que é extremamente subjetivo nos conteúdos presentes nos livros 

didáticos. Utilizado de maneira correta, este material alternativo pode nos ajudar no processo 

de desconstrução de visões de mundo tendenciosas, que acabam sendo naturalizadas pelos 

educandos. 

 

Objetivo Geral 

Utilizar filmes ou documentários como um material de apoio e/ou alternativo no processo de 

ensino aprendizagem. 

 

Objetivo Específico 

Usar filmes para descrever e interpretar diferentes características da agricultura, pecuária, 

relação de trabalho no campo, e seu reflexo na caracterização da sociedade. 

 

Duração e Local 

 

1º semestre de 2017. 

Os alunos utilizarão o horário de EDP para desenvolvimento do projeto. 

Apresentação em sala. 

 

Público / Turmas Envolvidas 

5º Semestre  



 
Metodologia 

1) Procurar filmes e ou documentários referentes aos tópicos:   

 Reforma Agrária;  

 MST; 

 Êxodo rural;  

 Agronegócio; 

 Transgênicos; 

 Degradação do solo; 

 Agricultura familiar; 

 Outros. 

2) Criar um catálogo com esses filmes, com breve resumo sobre o que ele retrata. (No 

mínimo 3). 

3) Escolher um filme para apresentar “partes” para a sala explicando o que ele retrata, 

qual a relação com o conteúdo estudado, caracterizando espaço e tempo. 

4) Entregar trabalho em um DVD com o filme e o catálogo.  

5) Grupos de até 5 alunos. 

6) Apresentação em sala de aula. 

 

Referências 

ABRAMOVAY, R. Paradigmas do capitalismo agrário em questão. SP:                                      

Hucitec,1992.  

KAUTSKY, K. A questão agrária. SP: Nova Cultural, 1986. 

Sites da internet, referentes ao tema. 

 

 

 

 

 



 

 

Projeto: A água que me abastece 

Curso: Geografia  

Disciplina: Geografia dos Recursos Hídricos 

Professor Responsável: Patrícia Martineli 

 

 

Missão / Justificava 

Os diálogos e aprendizagens tornam-se mais significativos quando são trazidos para a 

realidade do aluno. Ainda que as ações sejam voltadas para a formação do professor de 

Geografia, vivenciar essa experiência aproxima do discente o olhar sobre a relevância de trazer 

para a escala regional e local, questões que são problemáticas mundialmente encontradas. A 

água que me abastece permitirá uma visão das condições de acesso a água urbana na região 

onde os alunos estão inseridos. 

Durante o semestre a disciplina de Geografia dos recursos hídricos problematizou questões de 

gerenciamento, acesso e mercantilização da água em diversas partes do mundo e no Brasil. 

Para aproximar essas discussões da realidade dos discentes,  

 

Objetivos 

Desenvolver estudo comparativo do custo de água na região onde está inserida a IES, 

fomentando olhares sobre custos de água, mercantilização, acesso desigual em qualidade e 

quantidade, secundariamente comparar padrões de consumo per capita entre a amostra da 

pesquisa entre os discentes. 

 

Duração e Local 

O Projeto EDP neste primeiro semestre letivo de 2017 está sendo proposto para explorar a 

potencialidade do AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem como canal de disponibilização de 

espaço para fóruns, materiais de consulta, vídeos, associado a retomada, orientação e 

discussão das proposições em sala de aula.  

Os alunos utilizarão o horário de EDP para desenvolvimento do projeto 

 



 
 

Público / Turmas Envolvidas 

4º e 5º semestre de Geografia. 

 

Metodologia  

Os alunos serão instigados a leituras sobre o tema de água e direitos humanos. Posteriormente 

será proposto que escolham uma unidade residencial na região onde a instituição está 

localizada e levantem dados sobre consumo de água nestas unidades. Um conjunto de 

orientações sobre leitura de conta de água, dados de qualidade, localização dos mananciais 

regionais será realizado. Numa última etapa serão feitas comparações entre custos de água 

por volume e discutidos padrões de qualidade e condições de pressão sobre os mananciais.  

 

Referências 

ZIGLIO, L. Geografia Política da água. Ambiente e sociedade, vol11, nº2, Campinas 2008. 

(resenha) Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

753X2008000200017 

ONU. O direito Humano à água e Saneamento. Programa Década da Água da ONU. Disponível 

em: 

http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_p

or.pdf Acesso em 12 de fevereiro de 2017.  

BRASIL. ANA. Agência Nacional das Águas. Atlas Brasil. Abastecimento de Água Urbano. 

2010, Disponível em: http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/Atlas.aspx, acesso em 10 de fevereiro 

de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2008000200017
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2008000200017
http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_por.pdf
http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_por.pdf
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/Atlas.aspx


 

 

Projeto: Direitos Humanos no Mundo da Língua 

Portuguesa 

Curso: Geografia 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Professor Responsável: Sílvia Aparecida Fortunato Santos 

 

 

Missão / Justificava 

 

Se todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, conforme 

apresentado no Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, cabe a nós 

professores e alunos da ISECAMP, trabalharmos um projeto que possa favorecer discussões 

em torno da diversidade cultural, social, religiosa, étnica, sexual, linguística, existente em nosso 

país, a fim de que essa diversidade seja valorizada e respeitada. 

“O que acontece no mundo seja no meu país, na minha cidade ou no meu bairro acontece 

comigo, então eu preciso participar das decisões que interferem na minha vida. Um cidadão 

com um sentimento ético forte e consciente da cidadania não deixa passar nada, não abre mão 

desse poder de participação.” (BETINHO). 

 

Objetivo Geral 

Levar o educando a utilizar o seu "capital do saber" para redimensionar a dura realidade que 

lhe é apresentada, desenvolvendo nele a capacidade de criticidade, criatividade e 

principalmente corresponsabilidade. 

. 

Duração e Local 

Os alunos utilizarão o horário de EDP para desenvolvimento do projeto. 

Fevereiro e a segunda quinzena de março – entrega da metodologia1. 

Março e abril - entrega da metodologia 2. 

Abril e maio – preparação para a metodologia 3. 



 
Junho – apresentação da prática, em sala de aula. 

 

Turmas envolvidas 

Turmas de Geografia 

. 

Metodologia 

Os alunos tiveram três momentos de prática: 

1. Pesquisa de uma das diversidades apresentadas no projeto ou outra que o grupo 

queira trabalhar. (Cada qual contribuirá conforme o curso que gradua, ou seja, dar 

preferência a um tema da área que estuda). 

2. Conhecer o assunto escolhido, liberando-se dos tabus, pré-conceitos existentes e 

desenvolver a capacidade de um olhar crítico e responsável sobre o tema. (utilizar de 

material científico para o estudo). 

3. Produções: dramatização, histórias ilustradas, canções, poemas, danças, seminário ou 

qualquer outra prática decidida pelo grupo. 

 

Referências  

 

Compreender os Direitos Humanos: Manual de Educação para os Direitos Humanos. Ius 

Gentium Conimbrigae Centro de Direitos Humanos Human Rights Centre. Com o apoio de: 

Comunidade dos países de Língua Portuguesa, 2013. Disponível em: 

http://www.fd.uc.pt/igc/manual/capitulos.html.  Acesso em: 08-02-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fd.uc.pt/igc/manual/capitulos.html


 

 

Projeto: Estudos de Cartografia 

Curso: Geografia 

Disciplina: Cartografia 

Professor Responsável: Eliana V. Micheletto 

 

 

Missão / Justificava 

Pesquisar e estudar desde os mapas antigos aos mapas digitais e obter as noções básicas da 

Cartografia. 

 

Objetivo Geral 

Compreender, analisar, identificar os conceitos básicos da Cartografia; observar os diferentes 

mapas, desde os mapas antigos aos mapas digitais. 

Saber localizar qualquer ponto do planeta utilizando as coordenadas geográficas, escalas e 

legendas. 

. 

Objetivo Específico 

Desenvolver debates, pesquisas e exercícios, visando a compreensão dos elementos da 

cartografia como projeções cartográficas, escalas e legendas. 

 

Duração e Local 

Os alunos utilizarão o horário de EDP para desenvolvimento do projeto. 

Apresentação em sala de aula. 

 

Público / Turmas Envolvidas 

Turmas de Geografia de 1º e 6º semestres, do curso. 

 

 



 
Metodologia 

Utilizar diferentes metodologias como aulas dialogadas, Data show, atlas, trena, folhas 

quadriculadas, em sala de aula. 

 

Referências 

 ALMEIDA, Rosângela Doin de. Do desenho ao mapa: iniciação cartográfica na escola. SP: 

Contexto, 2010.  

JOLY, Fernando. A Cartografia. Campinas: Papirus, 2007.  

MENEZES, Paulo M. L de; FERNANDES, Manoel do C. Roteiro de cartografia. SP: Oficina de 

Textos, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Projeto: Ensino de Solos na Escola 

Curso: Geografia 

Disciplina: Pedologia 

Professor Responsável: Patrícia Martineli 

 

Missão / Justificava 

O solo como recurso fundamental para prover matéria prima para maior parte das atividades e 

demandas das sociedades vem se esgotando de forma avassaladora. Sua formação demanda 

milhares de anos, contudo a falta de entendimento sobre sua importância, processo de 

formação, características e manejo sustentável, levam ao esgotamento e perda sistemática 

deste recurso ambiental. 

 

Objetivos 

Capacitar discentes da Geografia a utilizar atividades experimentais como recurso didático para 

ensino de solos nas escolas, com possibilidade de utilização das técnicas de baixo custo e alta 

eficiência para fomentar interesse pelos conteúdos de ensino de solo. 

 

Duração e Local 

O Projeto EDP neste primeiro semestre letivo de 2017 é desenvolvido para ser realizado com 

apoio do AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem. As orientações e discussões dos temas, bem 

como alguns dos experimentos serão replicados em sala de aula ao longo do semestre letivo, à 

medida que os conteúdos forem sendo abordados.  

Os alunos utilizarão o horário de EDP para desenvolvimento do projeto. 

Apresentação em sala de aula. 

 

Público / Turmas Envolvidas 

2º, 3º e 4º semestres de Geografia 

 

 



 
 

Metodologia 

No AVA serão fomentados questionamentos que permitam aos discentes fazer uma leitura 

crítica do material didático como recurso. Serão disponibilizados aos alunos conteúdos de 

áudio visual que permitam reproduzir e avaliar experimentos de solo que abarquem conceitos 

tais como densidade, porosidade, textura, coloração, consistência, infiltração, erosão, entre 

outros temas. Em sala de aula os conteúdos e experimentos serão reproduzidos e analisados à 

medida que sejam abordados em sala. 

 

Referências 

FALCONI, S. Produção de material didático para o Ensino de solos. Dissertação de Mestrado 

elaborada junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia Área de Concentração em 

Organização do Espaço, RIO CLARO (SP), 2004  

COSTA, A.A; MESQUITA, N.L. Solos e ensino: a proposta dos livros didáticos de Geografia e 

os parâmetros curriculares nacionais, ANAIS XVI ENG, Porto Alegre, 2010. 10p. Disponível em: 

www.agb.org.br/evento/download.php?idTrabalho=2941  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Experimentoteca de Solos. Programa solo na 

Escola. Disponível em:  http://www.escola.agrarias.ufpr.br/index_arquivos/experimentoteca.htm 

acesso em 10 de fevereiro de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agb.org.br/evento/download.php?idTrabalho=2941
http://www.escola.agrarias.ufpr.br/index_arquivos/experimentoteca.htm


 

 

Projeto: A educação das relações étnico-raciais, 

cultura afro brasileira, africana e indígena; políticas de 

educação ambiental e direitos humanos. 

Curso: Geografia 

Disciplina: Introdução aos Estudos Geográficos 

Professor Responsável: Me Juliano Ricardo Marques 

 

 

Missão / Justificava 

Refletir sobre as questões relacionadas educação das relações étnico-raciais, cultura afro 

brasileira, africana e indígena; políticas de educação ambiental e direitos humanos. 

 

Objetivo Geral 

Promover o debate sobre educação das relações étnico-raciais, cultura afro brasileira, africana 

e indígena; políticas de educação ambiental e Direitos humanos, com a finalidade de promover 

a educação para a mudança e a transformação social, fundamentada nos seguintes princípios: 

igualdade nas relações étnico-raciais, cultura afro-brasileira, africana e indígena na dignidade 

humana; igualdade de direitos; reconhecimento e valorização das diferenças e das 

diversidades; laicidade do Estado; democracia na educação; transversalidade, vivência e 

globalidade e sustentabilidade socioambiental. 

 

Objetivo Específico 

Promover igualdade nas relações étnico-raciais, cultura afro-brasileira, africana e indígena na 

dignidade humana; igualdade de direitos; reconhecimento e valorização das diferenças e das 

diversidades; laicidade do Estado; democracia na educação; transversalidade, vivência e 

globalidade e sustentabilidade socioambiental. 

 

Duração e Local 



 
Analisar a partir das perspectivas das Escolas do Pensamento Geográfico capítulos de livro 

didáticos de Geografia do Ensino Fundamental (6º ao 9º Anos) ou Ensino Médio relacionados a 

relações étnico-raciais, cultura afro brasileira, africana e indígena; políticas de educação 

ambiental e direitos humanos. 

Dia 17/04 à 28/04/2017 – 1º Semestre 

Dia 18/04 à 25/04/2017 – 2º Semestre 

Dia 10/04 à 17/04/2017 – 3º Semestre 

Dia 11/04 à 02/05/2017 – 4º Semestre 

 

Público / Turmas Envolvidas 

1º, 2º e 6º Semestres – Curso de Licenciatura em Geografia. 

 

Metodologia 

Os alunos utilizarão o horário de EDP para desenvolvimento do projeto. 

Apresentação em sala de aula. 

 

Referências 

CASTELLAR, Sônia e VILHENA Jerusa. Um breve referencial teórico e a educação geográfica 

in Ensino de Geografia. Coleção Idéias em Ação. Ed. Cengage Learning. São Paulo. 2010. 

MOREIRA, Ruy. O pensamento geográfico brasileiro. As matrizes clássicas originárias. Vol. 1. 

Ed. Contexto. São Paulo. 2008. 

MOREIRA, Ruy. O pensamento geográfico brasileiro. As matrizes da renovação. Vol. 2. Ed. 

Contexto. São Paulo. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projeto: Brasil e seus Biomas 

Curso: Geografia 

Disciplina: Biogeografia 

Professor Responsável: Rosane C. C. Vicente 

 

 

Missão / Justificava 

O Brasil apresenta uma grande diversidade de climas e consequentemente de paisagens. 

Dessa forma e fundamental entender a relação entre clima e vegetação, perceber as 

singularidades e as diferenças entre os espaços brasileiros. Os biomas são importantes para 

esse entendimento.  

. 

Objetivo Geral 

Estudar os diferentes biomas brasileiros. 

 

Objetivo Específico 

Entender a importância dos biomas; 

Caracterizar os biomas; 

Entender a formação dos biomas e sua relação com o ambiente. 

 

Duração e Local 

 

1º semestre de 2017  

Os alunos utilizarão o horário de EDP para desenvolvimento do projeto. 

Apresentação em sala.   

 

 



 
Público / Turmas Envolvidas 

4º e 5º semestre de Geografia. 

 

Metodologia 

1) Os alunos formarão grupos de pesquisa; 

2) Deverão utilizar o horário de EDPs online; 

3) Após pesquisa, montar slides para apresentação; 

4) Apresentação em classe. 

 

Referências 

Livros e site do IBGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projeto: Escrever um texto científico, em Geografia. 

Curso: Geografia 

Disciplina: Orientação a Pesquisa em Geografia 

Professor Responsável: Eliana V. Micheletto 

 

 

Missão / Justificava 

Fazer com que os alunos realizem uma pesquisa, em Geografia e escrevam um texto científico. 

 

Objetivo Geral 

Analisar e estudar as teorias, os conceitos, tipos de pesquisas, em Geografia; introduzir à 

pesquisa científica, no campo da Geografia.  

Observar as etapas de uma pesquisa científica: projeto de pesquisa, coleta de dados, análise 

dos dados e elaborar um texto científico, da pesquisa realizada. 

 

Objetivo Específico 

Desenvolver debates e pesquisas, visando a compreensão das teorias geográficas e suas 

metodologias, finalizando com a escrita de um texto científico. 

 

Duração e Local 

Os alunos utilizarão o horário de EDP para desenvolvimento do projeto. 

Apresentação em sala. 

 

Público / Turmas Envolvidas 

Turmas de Geografia de 4º e 5º semestres, do curso. 



 
. 

Metodologia 

Utilizar as diferentes teorias e metodologias geográficas discutidas em sala de aula, para 

realizar um texto científico. 

 

Referências 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de A. Fundamentos da metodologia científica. 6.ed.- 

SP: Atlas, 2008. 

LUNA, Sérgio Vasconcelos de. Planejamento de pesquisa: uma introdução. 2.ed.- SP: Educ, 

2011. 

SEVERINO, Antonio Joaquim.  Metodologia do trabalho científico.23.ed.-SP: Cortez, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Projeto: Práticas escolares de Geografia 

Curso: Geografia 

Disciplina: Prática de Ensino em Geografia 

Professor Responsável: Eliana V. Micheletto 

 

 

Missão / Justificava 

Desenvolver atividades e práticas que auxiliem, no ensino da Geografia. 

 

Objetivo Geral 

Pesquisar, estudar e desenvolver várias praticas e atividades que poderão ser utilizadas, em 

sala de aula de Geografia. Realizar as atividades e práticas e posteriormente fazer um Portfólio 

com as práticas observadas. 

 

Objetivo Específico 

Desenvolver atividades práticas com os alunos, no ensino da Geografia. 

 

Duração e Local 

Os alunos utilizarão o horário de EDP para desenvolvimento do projeto. 

Apresentação em sala. 

 

Público / Turmas Envolvidas 

Turmas de Geografia de 5º semestres, do curso. 

 



 
Metodologia 

Utilizar as competências e habilidades, os pilares da Educação e as inteligências múltiplas, 

para realizar diferentes atividades, para serem aplicadas nas aulas de Geografia do Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio. 

 

Referências 

CARLOS, Ana Fani Alessandri.  Novos caminhos da geografia. SP: Contexto, 2001. 

CASTELLAR, Sonia. Educação geográfica: teorias e práticas docentes. SP: Contexto, 2007. 

PASSINI, Elza Yasuko. Prática de ensino de geografia e estágio supervisionado. SP: Contexto, 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projeto: Cultura brasileira e suas manifestações. 

Curso: Geografia 

Disciplina: Cultura Brasileira e Cidadania 

Professor Responsável: Rosane C. C. Vicente 

 

 

Missão / Justificava 

O Brasil é riquíssimo em manifestações culturais, ligadas à presença do negro, do índio, do 

europeu na sua formação étnica. Durante essa miscigenação humana, a cultura também se 

miscigenou, e com isso uma infinidade de eventos e movimentos, que caracterizam a nossa 

cultura.  É um país de grande diversidade cultural, e é importante entender e conhecer essas 

manifestações. 

 

Objetivo Geral 

Entender a importância da cultura e de suas manifestações para a formação da sociedade 

brasileira. 

 

Objetivos Específicos 

Relacionar a manifestação cultural com a sua formação social; 

Perceber a importância da manifestação cultural para o grupo; 

Analisar as transformações da manifestação durante os anos. 

 

Duração e Local 

Os alunos utilizarão o horário de EDP para desenvolvimento do projeto. 

Apresentação em sala. 

 

 



 
Público / Turmas Envolvidas 

1º 2º e 3º semestre de Geografia. 

 

Metodologia 

 

1) Escolher uma manifestação cultural brasileira. 

2) Pesquisar sobre sua origem, transformações durante os anos.  

3) Montar uma apresentação, que retrate a manifestação. 

4) Apresentar para os alunos e professora na classe. 

5)  Entregar trabalho em um DVD.  

6) Grupos de até 5 alunos. 

 

Referências 

 

 

BOSI, Alfredo. Cultura brasileira: temas e situações. SP: Ática, 2004.  

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. RJ: Zahar, 2013.  

MEC/SECAD. Plano nacional de implementação das diretrizes curriculares nacionais para a 

educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e 

africana. DF: MEC/SECADI, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projeto: Paulo Freire a pedagogia da autonomia 

Curso: Geografia 

Disciplina: Sociologia da Educação 

Professor Responsável: Thaís Battibugli 

 

 

Missão / Justificava 

A disciplina de Sociologia da Educação tem como missão o estudo do processo de 

socialização; as relações entre cultura, trabalho e educação; a origem da Sociologia no 

contexto das revoluções. Dessa forma, justifica-se o projeto sobre Paulo Freire e a pedagogia 

da autonomia, por ter olhar crítico sobre as formas tradicionais de ensino. 

 

Objetivo Geral 

Estudo da pedagogia da autonomia de Paulo Freire para que os alunos tenham visão crítica 

das formas tradicionais e conservadoras de ensino que veem o aluno apenas como sujeito 

passivo do processo de aprendizado.  

 

Objetivo Específico 

Será feita análise da proposta de pedagogia de Paulo Freire, que coloca o aluno como sujeito 

ativo do processo de conhecimento. 

 

Duração e Local 

20 de abril a 09 de maio de 2017. Modalidade EAD. 

Os alunos utilizarão o horário de EDP para desenvolvimento do projeto. 

Apresentação em sala. 

 



 
Público / Turmas Envolvidas 

Curso de Graduação: Licenciatura em Geografia 

 Disciplina de Sociologia da Educação – turmas do 1º e 6º semestres. 

. 

Metodologia 

Aulas expositivas sobre o método Paulo Freire e sobre o livro Pedagogia da Autonomia. 

Exibição de documentário sobre Paulo Freire. 

 

Referências 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 


