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Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP) 

Disciplina: Metodologia do ensino de português: a alfabetização 

Professora: Nilce da Silva 

Aluno: Reginaldo Elias Ferreira – N
o
 USP: 2.848.329  

Plano de aula de geografia 

Parte I 
 

1 – Caracterização da escola e da comunidade escolar  

 

a) Identificação 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Desembargador Euclides 

Custódio da Silveira – pertinente à Delegacia Regional de Educação de Piritu-

ba/Jaraguá, zona Noroeste de São Paulo, Rua José de Morais, 191, Parque São Domin-

gos, Distrito de Pirituba – possui entorno arborizado com residências de alto padrão. 

Porém, a clientela do colégio procede de vilas mais pobres e distantes. 

b)  Corpo discente e docente 

De acordo com Egle, assistente de direção, em um terreno de 5.000 m
2
 e constru-

ção de 3.000 m
2
, a escola atende 631 alunos distribuídos em 21 turmas (Ciclo I: 11 tur-

mas e Ciclo II: 10 turmas), com uma média de 30 alunos por sala. Há aulas no período 

da manhã (ciclo I) e da tarde (ciclo II). 

Há 40 professores, sendo um  “professor orientador de sala de leitura” (POSL),  

um “professor orientador de informática educacional” (POIE), um “professor de sala de 

atendimento e auxílio à inclusão” (SAAI) e dois professores de reforço em português. 

c) Estrutura física e material 

O prédio, de arquitetura agradável, é bem iluminado e arborizado. Nele há uma 

sala de leitura com bom mobiliário e bons livros; um laboratório de informática com 

equipamentos modernos, uma sala de recuperação de língua portuguesa e uma SAAI.  

d)  Quadro de apoio e gestão  

Compõem-se de dois “assistentes de direção” (AD), um diretor, uma secretária, 

cinco “auxiliares técnicos de educação” (ATE) que cuidam dos alunos nos corredores e 

pátio, um “auxiliar da vida escolar” (AVE) que colabora no atendimento aos alunos com 

deficiência em matéria de higiene pessoal e saúde.  
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2 – Caracterização da sala 

A sala de informática da EMEF Desembargador Euclides Custódio da Silveira se-

rá utilizada para a prática desse plano de aula. Nela há uma área de aproximadamente 

100 m
2
 com 22 computadores para os alunos, um para o professor, mesas, cadeiras, cai-

xas de som e fones de ouvido, além de um projetor de multimídia fixo no teto, dois ven-

tiladores, esquadria de aço e vidro canelado em uma das quatro paredes e persianas para 

controle da iluminação externa. 

Todos os computadores tem acesso à internet, porém com baixa velocidade. 

 

3 – Posição do estagiário 

 O estagiário é professor titular de geografia há cinco anos na EMEF Des. Eucli-

des custódio da Silveira, com trabalho em “jornada especial integral de formação” de 

quarenta horas semanais, sendo vinte e cinco horas de regência. O mesmo tem acesso à 

sala de informática em horário normal de trabalho. 

Parte II – A aula 

Dias: 19, 21, 26 e 28 de setembro; 10, 17, 19, 24, 26 e 31 de outubro.        

Período: 2
a
 aula da tarde (14h25min – 15h30min). 

1 – Gênero virtual escolhido e referencial teórico 

Segundo Heine (2005) gêneros virtuais é o nome dado às novas modalidades de 

gêneros textuais surgidas com a Internet, dentro do hipertexto. Quanto à funcionalidade, 

o que caracteriza o gênero virtual são a hipertextualidade, a interatividade e a democra-

tização do acesso. 

No presente plano de aula, a forma do gênero virtual escolhido abrange sites de 

texto escrito, de mapas, fotografias, animações de curta duração em vídeo mediante a 

utilização de links disponíveis a fim de colaborar com o letramento dos alunos. 

Soares (2002) tenta compreender o conceito de letramento ao diferenciar a “cultu-

ra do papel” e a “cultura da tela” ou “cibercultura”. Ela afirma que letramento não é a 

simples prática de leitura e escrita e/ou os eventos relacionados a essas práticas, mas é o 

“estado” ou a “condição” de quem exerce essas práticas de leitura e escrita como parti-

cipante de eventos a elas socialmente correlatas (Idem, p. 145). 
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A escrita na tela possibilita a criação de um texto fundamentalmente diferente do 

texto no papel – o chamado hipertexto que é, segundo Lévy (1999, p. 56), “um texto 

móvel, caleidoscópico, que apresenta suas facetas, gira, dobra-se e desdobra-se à vonta-

de frente ao leitor”. O texto no papel é escrito e é lido linearmente, sequencialmente – 

da esquerda para a direita, de cima para baixo, uma página após a outra; o texto na tela – 

o hipertexto – é escrito e é lido de forma multilinear, multi-sequencial, acionando-se 

links ou nós que vão trazendo telas numa multiplicidade de possibilidades, sem que haja 

uma ordem predefinida (SOARES, 2002, p. 150). 

De acordo a autora a tela do computador, em todo seu potencial de comunicação 

quanto à leitura e escrita, traz um novo letramento:  

(...) a tela como espaço de escrita e de leitura traz não apenas novas 

formas de acesso à informação, mas também novos processos cogniti-

vos, novas formas de conhecimento, novas maneiras de ler e de escre-

ver, enfim, um novo letramento, isto é, um novo estado ou condição 

para aqueles que exercem práticas de escrita e de leitura na tela (SO-

ARES, 2002, p. 152). 

No atual momento da sociedade moderna o meio técnico-científico-informacional 

demanda da Geografia Escolar resposta a inserção de “tecnologias da informação e co-

municação” (TICs) na prática educativa. Necessário é alicerçar o desenvolvimento e a 

melhoria na qualidade do ensino por meio de instrumentos digitais que auxiliem no pro-

cesso de ensino e de aprendizagem (BEZZI; CASSO; GIORDANI, 2010). 

 

2 – Objetivos gerais da aula 

  

Pretende-se trabalhar conceitos básicos da disciplina de geografia, próprios da 

quinta série (sexto ano) do Ensino Fundamental II, especialmente os relacionados à car-

tografia, mediante a interação com a internet, em seus recursos diversos e gratuitamente 

disponíveis, para aproximar alunos dos conteúdos geográficos de forma atual e dinâmi-

ca. 

 

3 - Objetivos específicos da aula  

 

Estudar cartografia, aplicada à geografia, mediante os seguintes conteúdos: 

a) Pontos cardeais e colaterais/ rosa-dos-ventos;  

b) Orientação via astros, bússola e Sistema de Posicionamento Global (GPS); 
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c) Altimetria e planimetria; 

d) Escala; 

e) Coordenadas geográficas (paralelos e meridianos, latitude e longitude); 

f) Fusos horários. 

4 – Material pedagógico 

 

Durante as aulas serão utilizados os seguintes equipamentos da sala de informáti-

ca da escola:  

a) vinte e dois computadores pessoais de mesa;  

b) um projetor multimídia;  

c) um amplificador de som/voz;  

d) quadro branco, caderno, livro didático, atlas geográfico e mapas de parede. 

5 – Descrição da aula  

Os alunos da quinta série C deverão: a) ocupar os computadores com um ou dois 

alunos; b) acessar o browser ou navegador Internet Explorer, instalado em cada um dos 

computadores da escola; c) seguir a orientação sobre os passos da navegação. 

Os alunos receberão explicação sobre os conteúdos acessados nos sites, serão in-

terrogados, terão direito a perguntas e respostas, além da possibilidade de expor ideias e 

fazer comentários pertinentes à aula em curso. Algumas crianças com melhor desempe-

nho na navegação poderão auxiliar os colegas que estiverem com dificuldade. 

As aulas deverão seguir a seguinte proposição, nas datas anteriormente descritas. 

Aula 1: texto em  <www.imagem.eti.br/atividades_educativas/rosa_dos_ventos.html>. 

Aula 2: textos com hiperlinks e recurso multimídia sobre a orientação pelo Sol, Lua,  

           Cruzeiro do Sul, estrela Polar, bússola e GPS em  < www.escola24h.com.br/  

           salaaula/estudos/geografia/473_orientacao/images/index.swf>. 

Aula 3: conceito de cartografia e conteúdos de coordenadas geográficas mediante o    

acesso a esquemas no site < http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/atlasesco 

lar/apresentacoes/oquee.swf>. Entender quem é o Instituto Brasileiro de Geogra-

fia e Estatística (IBGE) e a quem se destina. 

Aula 4: a história da cartografia (origem, mundo clássico, Idade Média, Era dos Desco-

brimentos e era Moderna)  no site  IBGE 7 a 12 <http://www.ibge.gov.br/ibge 

teen/atlasescolar/apresentacoes/oquee.swf>. 

Aula 5: analisar um Atlas Geográfico para conhecer suas partes no site IBGE 7 a 12  
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< http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/atlasescolar/apresentacoes/oqueeatlas.swf >. 

Aula 6: compreender as áreas (navegação, levantamentos, monitoramento e mapeamen-

to) de aplicação do “sistema de posicionamento global” (GPS) em 

<http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/atlasescolar/apresentacoes/tecnicas.swf>. 

Aula 7: entender conceitos e técnicas do sensoreamento remoto, imagens orbitais, aero-

fotogrametria e altimetria no endereço  < http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/ 

atlasescolar/apresentacoes/tecnicas.swf >. 

Aula 8: estudar escalas e convenções cartográficas em <http://www.ibge.gov.br/ibge 

teen/atlasescolar/apresentacoes/tecnicas.swf>. 

Aula 9: exercício de revisão cartográfica com atividade lúdica de caça ao tesouro em 

<http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/3601/redes.swf? 

sequence=6>. 

Aula 10: estudar  os  fusos  horários  de  uma  forma  divertida  no site do MEC em   

<http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/3605/fusos.swf

?sequence=3> 

Durante o momento da aula, o professor (estagiário) avaliará: a) o quanto que a a-

tividade aplicada é interessante ao aluno; b) se os equipamentos são eficientes; c) se os 

alunos interagem positivamente; d) se as atividades propostas melhoram o conhecimen-

to dos alunos sobre o assunto e sobre a visão do mundo das representações cartográficas 

como parte do processo de letramento de cada criança em formação escolar. 
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