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DISCIPLINA
Código Nome

Metodolo ia do Ensino da Geo afia

Carga horária
AT1 AP2 Total
45 15 60

Aula Teórica; Aula Prática)
Ementa

Metodologia de Ensino de Geografia e formação de professores, com ênfase no processo de
ensino-a rendiza em, no conhecimento e nos estudos da lin a em carto áfica.

Ob'etivos
-Discutir a relevância dos conhecimentos geográficos na formação docente para a educação
básica.
-Problematizar o contributo dos docentes para uma correta prática escolar em Geografia.
-Relacionar as mudanças de paradigmas científicos em Geografia com os desafios da
educação geográfica
- Interpretar as sucessivas mudanças de modelo de formação inicial de professores em
Portugal, na sequência do Processo de Bolonha;
. Problematizar o modelo de transposição didática e as perspectivas críticas do mesmo;
. Analisar as escolas francófona e britânica quanto aos seus objetivos de formação política e
cidadã;
. Identificar o modelo de didatização científica dominante em cada uma das mesmas escolas;
. Discutir a abordagem do Brasil nos programas e manuais escolares portugueses;
. Identificar e discutir as principais redes iberoamericanas de Educação;
. Problematizar as perspectivas do ensino da Geografia na Europa e no mundo, também a luz
da atual pandemia.
. Identificar os objetivos do Projeto Nós Propomos! e a metodologia nele adotada, a partir de
exemplos desenvolvidos, em Portugal (IGOT) e na UNIOESTE/Francisco Beltrão;

Conteúdo Programático

Módulo 1.A educação em Portugal: as sucessivas mudanças de paradigma
1.2.Do ensino por competências âs Metas Curriculares e âs Aprendizagens Essenciais.

1.2.1.As preocupações economicistas dos anos 90, a Agenda Europeia de Lisboa (2000)
e o atual modelo de compromisso.
1.2.2.0 currículo por competências ou a reforma curricular por via legislativa.
1.2.3.As Metas Curriculares ou o modelo neoliberal.



1.2.4.As Aprendizagens Essenciais e a confusão de um currículo "em camadas".
1.3.Síntese do Módulo.

Módulo 2. A formação inicial de professores e o Processo de Bolonha
2.1.A formaçâo inicial de professores.
2.1.1.0atual modelo de formaçâo inicial de professores: discursos e práticas.
2.1.2.A tentativa de unificação da formaçâo inicial de professores de História e de Geografia
e a reação (corporativa?)
2.2. Os dilemas da formação inicial e contínua de professores.
2.3. Síntese do Módulo.

Módulo 3.Principais escolas internacionais sobre educação geográfica.
3.1.A Escola Francófona: da construção do estado nação á geopolítica.
3.2. A escola britânica: da responsabilização individual e comunitária a ética cidadã num
cibermundo.
3.3.A construção de redes cooperativas iberoamericanas.
3.4. Síntese do Módulo e do curso.

Módulo 4. Geografia e cidadania —um diálogo sempre atual
4.1.Fundamentos e metodologias do ensino de Geografia.
4.2. 0 saber e o ensino de Geografia na educação básica.
4.3.Metodologia do ensino e aprendizagem de Geografia nos anos iniciais.
4.4 0 Projeto "Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação Geográfica" na
valoriza ão da escala local.

Atividades Práticas —grupo de 30 alunos

Metodolo ia
A disciplina proporcionará discussão sobre as perspectivas e vivências desenvolvidas em
Portugal, no confronto reflexivo com a própria realidade educativa brasileira. Serão
discutidos e comentados de diversos documentos. No final de cada módulo, realiza-se a
respectiva síntese, pelos alunos, a partilhar depois no grupo-turma, também como
instrumento de discussâo e de clarificação conceituai.
Considerando a deliberação do Colegiado pela oferta de aulas remotas síncronas, e as
diretrizes elaboradas pora o desenvolvimento das atividades, fizemos os seguintes ajustes na
metodologia para apresentação e discussão dos conteúdos previstos, a saber:
- aulas remotas síncronas de duas horas diárias com exposição e debates sobre o conteúdo;
- Será reservado 20 minutos finais de cada encontro para tratar de dúvidas sobre o conteúdo
discutido.
- leituras prévias dos textos;
- elaboraçâo de sínteses de aulas e dos textos para encaminhar aos professores. - estudos
dirigidos não presenciais a partir de roteiros de leitura indicados pelos professores;
- aulas e ru o de discussão elo oo le meet link a ser enviado aos matriculados .

Ava lia ção
critérios, mecanismos, instrumentos e eriodicidade

Será efetuada avaliação contínua da participação dos alunos nos encontros (peso 50);
relatório com a síntese e as principais conclusões dos mesmos (peso 50).Média será a soma
dos dois re uisitos mencionados. 0 rocesso de avalia ão, em todo o seu âmbito



compreenderá os seguintes critérios: propriedade na abordagem dos conteúdos discutidos e
na artici a ão nos encontros.
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