
 

 

Projeto EDP/GEOGRAFIA 

 

Campo Limpo Paulista – 2º Sem/2017 



 
 

Projeto: FAZENDO A DIFERENÇA COM METODOLOGIA 

DIFERENCIADA 

Curso: Geografia 

Professor Responsável: Sílvia Aparecida Fortunato Santos 

Disciplina: Comunicação e Expressão 

 

Introdução  

“Dentro de pouco tempo quase tudo aquilo que lhes foi aparentemente ensinado terá sido 

esquecido. Não por burrice. Mas por inteligência. O corpo não suporta carregar o peso de um 

conhecimento morto que ele não consegue integrar com a vida.” Rubem Alves) 

 

Objetivos 

Levar aos educandos dos cursos de Licenciaturas, formas diferenciadas de trabalhar em sala 

de aula. 

Contribuir com o processo de valorização da teoria à prática. 

Incentivar a escrita de artigos para publicações na revista WEA – FACCAMP. 

 

Justificativa 

Para tornar a disciplina condizente com a nomenclatura que recebe, nada melhor do que  levar 

o meu aluno, o mais próximo possível da realidade da sala de aula. Sendo assim, criamos o 

projeto para alcançar este objetivo. 

Segundo Carraher (1986), o modelo de educação convencional trata o conhecimento como um 

conjunto de informações que são simplesmente passadas dos professores para os alunos, o 

que nem sempre resulta em um aprendizado significativo. Neste sentido, afirma-se que as 

aulas práticas podem ser situações de ensino-aprendizagem muito valiosas aos estudantes, 

pois trazem inovações às aulas e provocam dinâmicas em que os alunos deixa apenas de ser 

um ouvinte e passa a ser um integrador do seu ensino-aprendizagem. 

 

Público / Turmas Envolvidas 



 
Alunos do curso de Geografia dos 1ºs e 2ºs semestres. 

 

Metodologia 

Os alunos terão quatro momentos de prática: 

1. Pesquisa de um projeto implantado em sala de aula que foi bem sucedido. 

2. Leitura de artigos acadêmicos. Tema: aulas diferenciadas. 

3. Socialização do projeto citado na metodologia 1 com a sala. 

4. Produção de um artigo científico sobre o projeto investigado. 

 

Cronograma 

Agosto – pesquisa e investigação. 

Agosto, setembro, outubro e novembro – leitura de obras sobre aulas diferenciadas. 

Novembro – Socialização do projeto investigado.  

Final de novembro – Entrega do artigo produzido. 

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

Apresentação em sala. 

 

Referências 

CARRAHER, D. W. et all. Caminhos e descaminhos no ensino de Ciências. Ciência e Cultura. 

São Paulo, junho de 1985. 

ROSA, Alice B. de. Aulas diferenciadas e seus efeitos na aprendizagem dos alunos: o que os 

professores de Biologia têm a dizer sobre isso? Disponível em: 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/72356/000872151.pdf?sequence=1.Acesso 

em: 28.11.2015.  

VIGOTSKY, Lev Semynovich. Psicologia Pedagógica: edição comentada. Porto Alegre: Artmed, 

2003.311p. 

 

“As reações emocionais exercem uma influência essencial e absoluta em todas as formas de 

nosso comportamento e em todos os momentos do processo educativo. Se quisermos que os 

alunos recordem melhor ou exercitem mais seu pensamento, devemos fazer com que essas 

atividades sejam emocionalmente estimuladas. A experiência e a pesquisa têm demonstrado 

que um fato impregnado de emoção é recordado de forma mais sólida, firme e prolongada que 

um feito diferente”. (VYGOTSKI, 2003, p. 121). 

 

 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/72356/000872151.pdf?sequence=1.Acesso


 

 

Projeto: Escola: lugar de sentimentos 

Curso: Geografia 

Professor Responsável: Profa. Patrícia Martinelli 

Disciplina: Geografia Cultural 

 

Introdução  

Tanto o Projeto pedagógico institucional da ISECAMP, quanto o projeto pedagógico de curso 

da Geografia possuem a preocupação de garantir aos discentes elementos e adoção de 

referenciais pedagógicos que fomentem a possibilidade de ser sujeito do próprio processo 

educacional. Assim, o presente projeto, alinhado com as diretrizes institucionais e de curso 

buscam incentivar os alunos a romper a postura passiva do processo de ensinagem, 

incentivando ações de ensino-pesquisa, estimulando deste modo a construção do perfil de 

professor pesquisador.  

 

Objetivos 

Estimular uma postura de professor pesquisador; explorar conceitos de topofilia e topofobia no 

ambiente escolar a partir da percepção dos jovens estudantes. Secundariamente associar os 

resultados exploratórios da percepção do ambiente escolar com o IDEB – Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica.  

 

Justificativa 

A Geografia Cultural e humanista permite à Geografia ampliar suas perspectivas teórico-

metodológicas para além do ambiente físico, construído, contribuindo assim com uma leitura 

dos aspectos da percepção e construção imaterial do espaço.  

Sendo a escola um ambiente institucional onde grande parte dos jovens dedicam parte 

significativa de suas rotinas, constroem seus deslocamentos e, considerando ainda o ambiente 

escolar como lugar da construção do conhecimento institucionalizado, torna-se fundamental 

reconhecer as relações de afeto com o espaço vivido por esses estudantes é imprescindível 

para tornar a construção destes espaços mais democrática e atrativa. 

As avaliações institucionais relacionadas ao IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica- não abarcam questões de topofilia e topofobia. Tais informações são fundamentais 



 
para que gestores e professores possam buscar juntamente com os alunos a construção de 

espaços mais afetivos que permitam melhoria dos processos de ensino e aprendizagem.  

 

Público / Turmas Envolvidas 

Estarão envolvidos no presente projeto Turmas de 5 e 6º períodos de Licenciatura em 

Geografia. 

 

Metodologia 

O projeto possui abordagem quali-quantitativa, com reconhecimento de referenciais teóricos 

relacionados ao tema (topofobia, topofilia e lugar), aplicação de questionários, análise e 

comparação dos resultados nas diferentes escolas, consolidação de relatório de pesquisa para 

diálogos e retorno às escolas envolvidas no projeto. 

 

Cronograma 

 

Agosto Leitura e discussão de textos e elaboração questionário e formas de 

abordagem do conteúdo Topofilia e Topofobia. 

 

Setembro/Outubro Levantamento de instituições escolares que permitam contato e ação 

com alunos do ensino fundamental e aplicação da atividade. 

 

Outubro/Novembro Aplicação da atividade e análise dos dados à luz da bibliografia 

indicada. 

 

Dezembro Apresentação, diálogos coletivos sobre resultados do Projeto e 

apresentação de relatórios com resultados para as escolas. 

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

Apresentação em sala. 

 

 

Referências 

TUAN, Yi Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. PR: 

Eduel, 2012.pp 111-161 



 
 

ARCHELA,R.S; GRATAO.L.H; TROSTDORF, M.S. O lugar dos mapas mentais na 

representação do lugar, 127-141, Geografia, Londrina, v.13. n 01, 2004 disponível em: 

http://www.uel.br/revistas/geografia/v13n1eletronica/7.pdf Acesso em 04 de Agosto de 2017 

MENDES,T.M; CIGOLINI, A. “Topofilia” o elo afetivo na escola e a relação com o índice IDEB, 

SEE/UFPR, 2010 Disponível em: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2010/201

0_ufpr_geo_artigo_tais_maria_mendes.pdf 

DAYRELL, J. Juventude, grupos culturais e sociabilidade. Disponível em 

www.fae.ufmg.br:8080/objuventude/acervo/textos%5caba2004.html - Acessado em 04 de 

agosto de 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uel.br/revistas/geografia/v13n1eletronica/7.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2010/2010_ufpr_geo_artigo_tais_maria_mendes.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2010/2010_ufpr_geo_artigo_tais_maria_mendes.pdf


 

 

Projeto: A questão histórica/geográfica e territorial da 

população indígena no Estado de são Paulo 

Curso: Geografia 

Professor Responsável: Prof. Me. Juliano Ricardo Marques 

Disciplina(s): Geografia Política e Geografia do Estado de São 

Paulo 

 

Introdução  

Ao longo do 2º Semestre de 2017 os alunos do 5º e 6º Semestres do Curso de Licenciatura em 

Geografia desenvolverão o Projeto de Estudos Dirigidos e Prática (EDP) das disciplinas 

Geografia Política e Geografia do Estado de São Paulo na forma de monografia sobre: “A 

questão histórica geográfica e territorial dos indígenas no Estado de São Paulo”. As orientações 

e o roteiro de será postado no portal do aluno constando todas as orientações sobre o tema e 

as orientações técnicas de como realizar a monografia seguindo princípios da norma ABNT 

para realização da monografia. Os grupos de alunos terão até o dia 06 de Dezembro de 2017 

para postarem no portal do aluno a monografia.  

 

Objetivos 

Promover a Educação em Direitos Humanos, com a finalidade de promover a educação para a 

mudança e a transformação social, fundamentada nos seguintes princípios: 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. 

 

Justificativa 

Refletir sobre as questões relacionadas aos diretos humanos com enfoque na questão do 

reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades e na história indígena 

brasileira. 

 

Público / Turmas Envolvidas 



 
 

Para os 5º e 6º Semestres do Curso de Licenciatura em Geografia: disciplinas: Geografia do 

Estado de São Paulo e Geografia Política 

 

Metodologia 

Os alunos serão divididos em grupos e desenvolverão uma pesquisa no formato de monografia 

sobre: “A questão histórica geográfica e territorial dos indígenas no Estado de São Paulo”. 

Roteiro de será postado no portal do aluno constando toda a orientação sobre o tema e as 

orientações técnicas de como realizar a monografia seguindo princípios da norma ABNT para 

realização da monografia. O Projeto será desenvolvido ao longo do 2º semestre de 2017 e os 

grupos de alunos terão até o dia 06 de Dezembro de 2017 para postarem no portal do aluno a 

monografia.  

 

Cronograma 

De 16 de agosto à 06 de dezembro de 2017. 

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

Apresentação em sala. 

 

Referências 

ANDRADE, M. C. O. – “Geopolítica do Brasil”. Campinas SP. Ed. Papiros. 2001. 

CÁCERES, F. – “História da América”. São Paulo. Ed. Moderna.1980. 

ODALIA, Nilo & CALDEIRA, João R. C. (orgs.) “História do estado de São Paulo: a formação da 

unidade paulista”. 1ª ed. Volumes 1, 2 e 3. Editora UNESP / Imprensa Oficial / Arquivo Público 

do Estado. São Paulo. 2010. 

OLIC, N. B. – Geopolítica da América Latina. São Paulo: Moderna, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projeto: Um olhar sobre a cidade, ontem e hoje 

Curso: Geografia 

Professor Responsável: Rosane C. C. Vicente 

Disciplina: Geografia Urbana 

 

Introdução  

As atividades complementares fazem parte da articulação entre a teoria e a prática por isso são 

de extrema importância. As atividades acadêmicas previstas pela ISECAMP buscam unir teoria 

e prática, fundamental para o professor em sala de aula. Os EDPs favorecem essa junção, pois 

permitem que o aluno desenvolva durante o semestre, atividades variadas que complementam 

sua aprendizagem. Com essa atividade, o aluno/professor busca perceber a cidade, entendê-

la, conseguindo ir além dos conceitos e das teorias aprendidas em sala de aula.  

  

Objetivos 

Olhar a cidade como algo dinâmico, capaz de relatar os diferentes processos de ocupação do 

espaço pelo homem, em diferentes momentos.   

Perceber as transformações ocorridas na cidade. 

Comparar a mesma paisagem urbana em dois ou mais momentos. 

Interpretar o espaço urbano e perceber suas permanências e transformações. 

Analisar sua situação espacial. 

 

Justificativa 

Por serem criações humanas, as cidades estão em constante dinamismo. São espaços em 

construção, e nos levam a diferentes reflexões a cerca de seu surgimento e crescimento. 

Um olhar mais atento sobre a cidade nos permite perceber suas permanências e 

transformações, comparando seu passado e presente como forma de definir o interesse do 

homem sobre o espaço. 

Sua interpretação é a chave de diferentes análises: sociais, econômicas, políticas de poder de 

exclusão. “Olhar” a cidade é perceber e entender um pouco o homem.   

 

Público / Turmas Envolvidas 



 
 

Para os 1º, 2º, 3º e 4º Semestres. 

 

Metodologia 

O aluno deverá escolher uma cidade, a partir dai levantar uma bibliografia sobre seu 

surgimento. A seguir escolher locais e comparar através de fotos antigas e atuais, as 

transformações ocorridas.  

Analisar e descrever essas transformações. Para finalização do trabalho, deverá trazer para 

pessoa da comunidade que deverá conversar com os demais alunos sobre seu olhar em 

relação à cidade. 

 

Cronograma 

 

Agosto/ Setembro Pesquisa bibliográfica e levantamento de fotografias. 

 

Outubro Entrega de texto inicial para conferência e análise. 

 

Outubro/Novembro Finalização do trabalho. 

 

Novembro/Dezembro Apresentação do trabalho. Organização para receber os visitantes da 

comunidade. 

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

Apresentação em sala. 

 

 

 

Referências 

CARLOS, Ana Fani Alessandri. A cidade. SP: Contexto, 2013. 

SOUZA, Marcelo Lopes. A produção do espaço urbano: agentes e processos, escalas e 

desafios. SP: Contexto, 2013. 

CORRÊA, Roberto Lobato. O espaço urbano. SP: Ática, 2005.. 

ROLNIK, Raquel. O que é cidade. SP: Brasiliense, 2012. 

SANTOS, M. A. A urbanização brasileira, São Paulo, Hucitec, 2005. 

SANTOS, Milton. Manual de geografia urbana. 3.ed.- SP: EDUSP, 2008. 

 



 

 

Projeto: Temas atuais de Geografia do Brasil 

Curso: Geografia 

Professor Responsável: Eliana Micheletto 

 Disciplina: Geografia do Brasil 

 

Introdução  

Pensando em desenvolver e aprofundar temas atuais relacionados ao Brasil, pretende-se 

realizar atividades e análises de temas atuais da Geografia do Brasil. 

 

Objetivos 

Estudar, pesquisar, analisar e apresentar para a classe e professora, temas atuais da 

Geografia Brasil, com um Portfólio e os estudos realizados. 

 

Justificativa 

Aprofundar temas atuais que envolvem a Geografia do Brasil. 

 

Público / Turmas Envolvidas 

Para os 3º e 4º Semestres. 

 

Metodologia 

A sala será dividida em pequenos grupos, que escolherão as temáticas atuais que envolvam a 

Geografia do Brasil. 

Posteriormente será realizado pesquisas, coleta de dados, análises e montagem de seminários 

e Portfólios que serão apresentados, analisados e discutidos, com a sala de aula e a 

professora. 

 

Cronograma 



 
Será realizado da seguinte forma: 

Meses Atividades. 
 

Agosto Pesquisa e Coleta de Dados. 
 

Setembro Montagem do Seminário e Portfólios. 

Outubro Apresentação dos Seminários 
Os alunos utilizarão o horário de EDP para 

desenvolvimento do projeto. 

Apresentação em sala. 

 

 

Referências 

ROSS, Jurandyr L. Sanches( org.) .Geografia do Brasil. 4 ed. São Paulo, 2002 – editora Edusp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projeto: OS INDÍGENAS NO BRASIL OU DO BRASIL? 

Curso: Geografia 

Professor Responsável: Paula Maria de Assis 

Disciplina: História do Brasil I 

 

Introdução e Justificativa 

A temática indígena está presente no currículo escolar a muito tempo. Faz parte da memória de 

muitos adultos que passaram pela escola a data comemorativa do Dia do Índio, dia no qual as 

crianças cantam canções que falam sobre o indiozinho na sua oca e as crianças pintadas e 

com cocares na cabeça, reforçando uma visão estereotipada e simplista, desconsiderando toda 

a diversidade de povos.  

As primeiras mudanças nessas práticas são propostas nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

em 1996. Além de inserir a cultura indígena nos referenciais curriculares nas áreas de História 

e Estudos Sociais, a temática também está nos Temas Transversais. De acordo com o PCN: 

Tratar da presença indígena, desde tempos imemoriais em território 

nacional, é valorizar sua presença e reafirmar seus direitos como 

povos nativos, como tratado na Constituição de 1988. É preciso 

explicitar sua ampla e variada diversidade, de forma a corrigir uma 

visão deturpada que homogeneíza as sociedades indígenas como se 

fossem de um único grupo, pela justaposição aleatória de traços 

retirados de diversas etnias. Nesse sentido, a valorização dos povos 

indígenas faz-se tanto pela via da inclusão nos currículos de 

conteúdos que informem sobre a riqueza de suas culturas e a 

influência delas sobre a sociedade como um todo, quanto pela 

consolidação das escolas indígenas que destacam, nos termos da 

Constituição, a pedagogia que lhes é própria. (MEC/PCNs – Temas 

Transnversais – Pluralidade Cultural e Orientação Sexual  pgs 25 e 

31) 

O que estava presente nos Parâmetros como orientação, em 2008 se torna lei (Lei 11.645/08), 

que inclui a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” nos 

currículos oficiais. Conforme a lei: 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 

médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena. 

§ 1º. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá 



 
diversos aspectos da História e da Cultura que caracterizam a 

formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, 

tais como o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos 

negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena 

brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, 

resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e 

política pertinentes à História do Brasil. 

§ 2º. Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira e 

dos Povos Indígenas Brasileiros serão ministrados no âmbito de todo 

o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de 

Literatura e História Brasileiras.  

Entretanto, só a lei não é suficiente para garantir mudanças. Os debates são amplos para a 

implantação da mesma, pois, afinal, por que estudar História e Cultura Afro-brasileira e 

Indígena? A inclusão desse conteúdo não pressupões apenas a contribuição do negro e do 

indígena na formação da sociedade brasileira, mas, pressupõe o reconhecimento do negro e do 

indígena como sujeitos históricos.  

De acordo com o Dossiê da Cultura Indígena: 

No âmbito de todo currículo escolar, reconhecer o índio como sujeito 

histórico significa reconhecer a diversidade cultural, étnica, histórica, 

linguística e antropológica dos povos indígenas no Brasil, atribuindo-

lhes as especificidades que os particularizam. Não se trata, portanto, 

do estudo dos “povos da floresta”. Trata-se do estudo da História e 

Cultura de cada um dos povos indígenas, Aikanã, Ajuru, Akunsu, 

Amanayé, Amondawa, Anambé, Amondawa, dentre muitos muitos 

outros. O reconhecimento do índio como sujeito histórico pressupõe  

a superação de estereótipos comumente associados aos indígenas. 

Em uma rápida visita aos livros didáticos prevalece a imagem de que os indígenas estão 

ligados ao passado colonial, tratados como coadjuvantes no processo e existe o predomínio de 

uma visão estereotipada que está presente em todos os níveis de ensino, não por menos 

relatos como Eunícia Fernandes é o mais comum: 

“Diante de um homem parado na plataforma de uma estação de 

metrô em plena São Paulo, duas senhoras se mostram curiosas. Uma 

desconfia que o home seja um índio, e a outra, mais descrente, 

argumenta: “Não viu que ele usa calça jeans? Não é possível que ele 

seja índio usando roupa de branco. Acho que ele não é índio de 

verdade” (7) 

É preciso, portanto, reconstruir visões e propostas de trabalho. 

 

 



 
Objetivos 

Esperamos desconstruir a visão estereotipada do indígena e que ainda hoje se reforça em 

eventos escolares ou em expectativas midiáticas que pouco se relaciona com a realidade 

desses povos. 

Pretende-se que os alunos venham a conhecer a diversidade cultural dos grupos indígenas do 

Brasil, analisar o pensamento mítico indígena e problematizar a noção de pertencimento dos 

grupos indígenas que habitam o território brasileiro. 

 

Público / Turmas Envolvidas 

Turmas: 3º, 4º e 5º semestre. 

 

Metodologia 

Atividades EAD desenvolvidas em ambiente virtual. 

O trabalho será realizado em grupo de no mínimo 5 alunos e máximo de 6 alunos. Os materiais 

de pesquisa serão indicados na bibliografia e podem e devem ser acrescentados de outras 

fontes acadêmicas confiáveis. 

 

Cronograma 

A definir com 5 atividades sequenciais. 

 

Referências 

Ainda na Selva: http://www.revistadehistoria.com.br/secao/educacao/ainda-na-selva 

Café História O bravo Guerreiro Ajuricaba do Povo Indígena Manaós: 

http://cafehistoria.ning.com/profiles/blogs/o-bravo-guerreiro-ajuricaba-do-povo-ind-gena-mana-s 

Dossiê da Cultura Indígena:  http://www.neteducacao.com.br/experiencias-

educativas/dossie/Dossie%20Questoes%20Indigena.  

Povos Indígenas no Brasil: http://pib.socioambiental.org/pt 

 

 

 

 

 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/educacao/ainda-na-selva
http://cafehistoria.ning.com/profiles/blogs/o-bravo-guerreiro-ajuricaba-do-povo-ind-gena-mana-s
http://www.neteducacao.com.br/experiencias-educativas/dossie/Dossie%20Questoes%20Indigena
http://www.neteducacao.com.br/experiencias-educativas/dossie/Dossie%20Questoes%20Indigena
http://pib.socioambiental.org/pt


 

 

Projeto: A Prática na Educação 

Curso: Geografia 

Professor Responsável: Eliana Micheletto 

Disciplina: Prática de Ensino de Geografia e Supervisão de 

Estágios - I e II 

 

Introdução  

Dentro de uma educação crítica onde se discute o como e o que ensinar aos alunos, pretende-

se ensinar Geografia numa perspectiva que estimule a interpretação e análise das diferentes 

paisagens; a leitura crítica dos acontecimentos nos diversos lugares e realizar atividades 

práticas e exercícios de pesquisa que envolvam os conteúdos da Geografia, no Ensino 

Fundamental II e no Ensino Médio. 

  

Objetivos 

Estudar, pesquisar, analisar e apresentar para a classe e professora, práticas interessantes, 

instigantes sobre os conteúdos trabalhados em Geografia, no Ensino Fundamental II e no 

Ensino Médio. 

 

Justificativa 

Buscar novas formas, dinâmicas de trabalhar os conteúdos que envolvam a Geografia, nas 

escolas.  

 

Público / Turmas Envolvidas 

Para os 5º e 6º Semestres do Curso de Licenciatura em Geografia. 

 

Metodologia 



 
A sala será dividida em pequenos grupos que buscarão atividades, textos, gráficos, poemas, 

letras de músicas, mapas, maquetes que levem os alunos a melhor compreensão e 

entendimento da Geografia, ensinada nas escolas. 

Posteriormente será realizado a montagem de seminários e Portfólios que serão apresentados, 

analisados e discutidos, com a sala de aula e a professora. 

  

 

Cronograma 

Será realizado da seguinte forma: 

Meses Atividades. 
 

Agosto Pesquisa e Coleta de Dados. 
 

Setembro Montagem do Seminário e Portfólios. 

Outubro Apresentação dos Seminários 
Os alunos utilizarão o horário de EDP para 

desenvolvimento do projeto. 

Apresentação em sala. 

 

 

 

Referências 

PASSINI, Elza Yasuko. Prática de Ensino de Geografia e estágio supervisionado. São Paulo, Ed. 

Contexto, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projeto: Hortas nas escolas 

Curso: Geografia 

Professor Responsável: Fernanda Lobo 

Disciplina: Educação Ambiental 

 

Introdução  

O projeto visa desenvolver nos alunos o senso de proteção ambiental e também da 

alimentação sustentável, sem o uso de agrotóxicos, através do paisagismo e implantação de 

hortas comunitárias destinadas aos alunos e professores. 

A educação ambiental é muito importante para a proteção do meio ambiente e, 

consequentemente, para melhorar a qualidade de vida da população, aqui incluindo os fatores 

estéticos, que contribuem para o desenvolvimento tanto social quanto psicológico das crianças 

e adolescentes. 

A política de educação ambiental (Lei 9.795/99) já coloca o tema como obrigatório em todos os 

níveis educacionais, de forma integrada e interdisciplinar, ou seja, o tema é abordado em todas 

as disciplinas. 

Os Programas Curriculares Nacionais (PCNs) indicam que os conteúdos referentes à educação 

ambiental e alimentação saudável sejam discutidos dentro dos temas transversais de modo 

interdisciplinar na educação formal, deste modo, recomenda as temáticas ambientais e de 

saúde devem englobar assuntos e orientações didáticas em todas as disciplinas formais. Deste 

modo, indica-se que as questões ambientais e de saúde permeiem as didáticas nas disciplinas, 

não sendo, necessariamente, para o objetivo das aulas (ZUCCHI, 2002). O autor ainda afirma 

ser necessária a atribuição três qualidades a um tema transversal:  

 Adaptação à realidade local dos alunos; 

 Adequável a faixa etária da criança;  

 Instigue a participação do corpo discente fora do âmbito escolar 

Um ambiente ecologicamente equilibrado é fator determinante para o bem estar dos seres 

humanos, pois contribuem para amenizar a carga do estresse mental, e auxiliam na 

concentração dos trabalhadores, aumentando sua eficiência nas tarefas desenvolvidas. 

(FISCHER, 1989). 

A participação dos alunos em ações como a tarefa de decidir sobre a localização das plantas 

na escola. “Pensar a proposta de educação escolar na perspectiva que esse pensar é de todos, 

envolve os segmentos que constituem a comunidade escolar – alunos, pais e responsáveis 

pelo aluno/a, servidores administrativos e professores - é instituir uma política plural no pensar 



 
o processo educativo, é criar um espaço compartilhado por todos na prática social da escola, é 

possibilitar a vivência do democratizar a democracia. (...)” (JARDIM, 2015, p. 01) 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Implantação de projeto paisagístico e de horta nas Instituições de Ensino Municipais. 

 

Objetivos específicos: 

 Proporcionar aos alunos contato com a natureza; 

 Incentivar o trabalho em equipe; 

 Desenvolver o sentido de zelo e a responsabilidade dos alunos com os jardins 

e hortas; 

 Desenvolver a interação entre os estudantes; 

 Utilização, quando possível, de materiais recicláveis nas atividades; 

 Expor os cuidados básicos com os jardins e hortas nos locais; 

 Proporcionar aos alunos formas concretas de desenvolver suas habilidades na 

execução dos trabalhos realizados. 

 

Justificativa 

O desenvolvimento do projeto irá desenvolver a prática de múltiplas atividades pedagógicas 

relacionadas à educação ambiental, cuidados alimentares, qualidade de vida e cidadania, pois 

irá auxiliando no processo de aprendizagem, permitindo a ação de trabalho coletivo entre o 

corpo docente e discente.  

 

Público / Turmas Envolvidas 

5° e 6º semestres do curso de Geografia. 

 

Metodologia 

O projeto iniciará a partir de apresentação para o corpo discente e docente da instituição. A 

palestra abordará a importância e os conceitos básicos sobre horta urbana, incluindo questões 

sociais, ambientais e de saúde humana. Em seguida, os alunos serão capacitados para as 

ações de plantio e manutenção das hortas, sempre acompanhado de um professor da 

instituição.  

Em seguida realizou-se a capacitação dos estudantes por meio de palestras sobre:  



 
a) O meio ambiente; 

b) Os alimentos e o seu valor nutricional; 

c) O solo; 

d) As hortaliças: conhecendo o material e técnicas de manejo. 

O projeto deve ser realizado de maneira que os alunos acompanhem todas as etapas, desde o 

cultivo até a colheita. Os alunos serão familiarizados com o material utilizado para o manejo da 

horta, compreendendo sua função e os manejando de forma segura. Devem-se envolver os 

alunos em atividades lúdicas, deste modo, haverá maior facilidade na compreensão e 

entusiasmo com as atividades que serão exercidas.  

 

Cronograma 

Durante o 2º semestre de 2017. 

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

 

Referências 

EDUCAÇÃO, Revista. O Meio pela Metade. Edição 62. São Paulo: Editora Segmento, 2002. 

FERNANDES, M. C. de A. A Horta Escolar como Eixo Gerador de Dinâmicas Comunitárias, 

Educação Ambiental e Alimentação Saudável e Sustentável. Brasília, 2005. Projeto 

PCT/BRA/3003 – FAO e FNDE/MEC. Disponível em: 

http://www.fnde.gov.br/home/alimentacao_escolar/encontrosnacionais/10_a_horta 

_escolar_como_eixo_gerador_de_dinamicas_comunitarias.pdf. Acesso em: 10 Abr 2005, 

12:32:45 

 


