
 

CURSO DE GEOGRAFIA 
PLANO DE CURSO 

Período Remoto Emergencial 
 
 
I – IDENTIFICAÇÃO 
 

Departamento: Departamento de Geografia Física 

Nome de disciplina: Estágio Supervisionado em Geografia I 

Professor: Ronaldo Goulart Duarte Matrícula: 31261-1 

Carga horária semanal: 4h 

Dias e horários da oferta: Consultar grade de horários 

 
II – OBJETIVOS 
 
Ao final do semestre letivo espera-se que o aluno seja capaz de: 
 
a) Entender a importância da fundamentação teórica, metodológica e 
pedagógica para a construção de uma prática docente eficaz e com resultados 
consistentes do processo de ensino-aprendizagem;  
b) Compreender a relevância de pautar a prática docente pela construção do 
raciocínio geográfico dos alunos do ensino básico, de modo a marcar a 
identidade da Geografia na formação do cidadão; 
c) Compreender o caráter estruturante dos conceitos e processos que fazem 
parte do temário geográfico para, articulados aos fundamentos pedagógicos e 
teórico-metodológicos apropriados, contribuírem para a construção de 
conhecimento relevante para os alunos da escola básica; 
d) Conhecer algumas das diferentes experiências educacionais exitosas no 
contexto brasileiro;  
e) Construir propostas de atividades pedagógicas que desenvolvam o 
raciocínio geográfico dos alunos em sala de aula. 
 
 
III – DETALHAMENTO DA METODOLOGIA 
 
3.1 – Serão alocadas duas horas síncronas de atividades semanais para a aula 
expositiva e atendimento a dúvidas e outras orientações e uma hora 
assíncrona para a realização de atividades postadas na plataforma AVA-UERJ. 

3.2 – O controle da frequência dos alunos será feito através do registro da 
presença na sala virtual durantes as horas de atividades síncronas e pelo 
registro de acesso aos materiais postados no AVA para as atividades 
assíncronas. 

3.3 – O foco interativo será a sala da disciplina no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA-UERJ) para repositório dos materiais de estudo, 
disponibilização videoaulas/vídeos complementares às aulas síncronas, 
atividades de avaliação da aprendizagem e fórum para dúvidas. Também será 
utilizada uma ferramenta para reuniões virtuais para as atividades síncronas 



 

coletivas. Outro recurso será a disponibilização das gravações das aulas 
síncronas, com a inserção dos links de acesso na sala da disciplina no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA-UERJ), para não sobrecarregar a 
plataforma com arquivos muito grandes. Serão disponibilizados ainda materiais 
de aprofundamento associados a cada temática do curso. 

3.4 – A avaliação será feita através de atividades de aplicação pedagógica dos 
conhecimentos acadêmicos desenvolvidos no curso, voltadas para a realidade 
do ensino básico e através de fichamentos dos textos obrigatórios do curso. 
 
IV – CRONOGRAMA  
 
O cronograma proposto é: 
 
Semana 1 – Temas abordados: Apresentação do Curso; A Educação 

Geográfica no Currículo da Escola Básica 

Semana 2 – Temas abordados: As correntes teóricas da Geografia e seus 

diálogos com o ensino da disciplina. 

Semana 3 – Tema abordado: Conceitos no Ensino da Geografia 

Semana 4 – Temas abordados: Princípios da Geografia e o Raciocínio 

Geográfico 

Semana 5 – Tema abordado: Espaços escolares diferenciados - Geografia e 

Cinema no Colégio de Aplicação da UERJ 

Semana 6 – Tema abordado: Apresentação e trocas dos grupos acerca do 

primeiro exercício de aplicação pedagógica dos conteúdos 

Semana 7 – Tema abordado: Raciocínio Geográfico e Pensamento Espacial 

Semana 8 – Tema abordado: Espaços escolares diferenciados - Uma escola 
para o Brasil: as experiências pedagógicas da Escola SESC de Ensino Médio 

Semana 9 – Tema abordado: Apresentação e trocas dos grupos acerca do 

segundo exercício de aplicação pedagógica dos conteúdos 

Semana 10 – Tema abordado: Cartografia Escolar, Pensamento Espacial e 
Ensino de Geografia (Parte 1) 

Semana 11 – Tema abordado: Cartografia Escolar, Pensamento Espacial e 
Ensino de Geografia (Parte 2) 

Semana 12 – Tema abordado: O Instituto Benjamim Constant e a Geografia 

para alunos com deficiência visual 

Semana 13 – Tema abordado: A Geografia Física no Ensino de Geografia 

Semana 14 – Tema abordado: Construção de Instrumentos de avaliação em 

Geografia 

Semana 15 – Tema abordado: Apresentação pelos grupos do Exercício de 

Docência 



 

Semana 16 – Tema abordado: Apresentação pelos grupos do Exercício de 

Docência 
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