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Ementa:

Componentes constitutivos do trabalho docente e o ensino de Geografia. Os objetivos de

ensino e aprendizagem de Geografia. Conteúdos do ensino de Geografia: abordagens e

temáticas. As categorias de análise básicas para o ensino de Geografia. O livro didático

de Geografia e o trabalho docente.

Objetivos: 

 – Gerais

- Apresentar os componentes do trabalho docente e situar neste contexto o papel do 

professor de geografia no exercício da docência;

- Específicos

- Identificar e analisar os principais objetivos do ensino de Geografia;

- Debater os conteúdos que devem ser trabalhados em geografia no ensino básico;

- Orientar os alunos para trabalhar no ensino básico os principais conceitos e categorias 

da ciência Geográfica;

- Investigar e analisar o uso do livro didático de Geografia no ensino básico.

Conteúdo Programático:

-  Estrutura do trabalho docente e componentes e dinâmica do processo de ensino;

- O ensino de Geografia;

- A relação conteúdo e objetivos do ensino de Geografia;

- Definição de conteúdos e abordagens no ensino de Geografia;

- Conceitos e categorias geográficas no ensino;

- Análise do livro didático de Geografia no ensino: diretrizes para a análise.

- Metodologia Geografia em canção: trabalhando com a categorias geográficas.



Metodologia:

 

- Aulas expositivas/dialogadas;

- Estudos Dirigidos;

- Seminários;

- Debates;

- Elaboração de textos;

- Elaboração e execução de planos de aula
- Geografia em canção de acordo com as categorias de Geografia. Para essa atividade
será realizado um trabalho de campo na área urbana de Jatai/GO; de acordo com a
disponibilidade de carro da UFG, oferecido pelo Setor de Transporte dessa instituição.

Avaliação:

A avaliação estará centrada na construção de uma aprendizagem significativa, portanto
será processual e deverá considerar:

- Participação nas atividades propostas;

-   provas  escritas;  trabalhos;  seminários;  elaboração  de  textos;  execução  do  projeto
geografia  em  canção,  sendo  que  os  alunos  também  serão  avaliados  nos  demais
aspectos,  como  participação,  envolvimento,  compromisso,  formulação  de  conceitos,
dentre outros. 

- Recursos didáticos

 Giz, quadro-negro, data-show, livros; revistas e livros didáticos.
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