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Datas Atividades e Horários

20/04/2013 
sábado

Tema: O ciclo das rochas no contexto escolar
Profa. Dra. Claudia Valéria de Lima– UFG
Profa. Dra. Luciana Gonçalves Tibiriça– UFG
Horário: 8h às12h e 13h30min às 17h.

04/05/2013 
sábado

Tema: A Biogeografia e as práticas de ensino
Profa. Dra. Nicali Bleyer– UFG
Profa. Dra. Karla Faria – UFG
Horário: 8h às12h e 13h30min às 17h.

18/05/2013 
sábado

Tema: A vertente como categoria do ensino do relevo
Profa. Dra. Valéria Roque– UFMG
Horário: 8h às12h.
Tema: As bacias hidrográficas e suaarticulação o Ensino 
de Geografia
Profa. Dra. Eliana Marta Barbosa de Morais– UFG
Horário: 13h30min às 17h.

08/06/2013 
sábado

Tema: Climatologia  na  Geografia  Escolar: formação de 
conceitos e estratégias de ensino
Profa. Dra. Ercília Torres Steinke– UnB
Horário: 8h às12h.
Tema:Propostas Metodológicas para o Ensino de Clima 
no Estado de Goiás
Profa. Dra. Juliana Ramalho Barros– UFG
Horário: 13h30min às 17h.

Apresentação
 O trabalho escolar  de Geografia  ao longo da  Educação Básica  se 
caracteriza  por  articular  seus conceitos como espaço,  região,  território, 
paisagem  e lugar a  partir  das práticas cotidianas e dos fenômenos que os 
alunos vivenciam  ou  interpretam  em  diferentes escalas geográficas. No que 
tange a  perspectiva  mais locacional,  torna-se fundamental que o professor 
identifique,  conheça e explore estudos, análises e leituras que permitam  aos 
alunos desenvolverem  um  olhar  mais crítico para  seu  espaço de vivência,  como 
sua  rua, sua  cidade ou  seu estado.  Entretanto, ressalta-se que esse trabalho 
não deve negligenciar  os diferentes níveis escalares que permitem  ao indivíduo 
conhecer como o mundo de hoje é e está produzido. 
 Diante isso,  o Núcleo de Ensino e Pesquisa  em  Educação Geográfica 
(NEPEG) do Laboratório de Ensino e Pesquisa  em  Educação Geográfica 
(LEPEG),  vinculado ao IESA/UFG,  preparou  um  curso de extensão tendo 
como tema “Ensino de Geografia  Física  e Ambiente”  para  trabalhar  conteúdos 
e conceitos que possibilitam  explorar  contextos relativos aos elementos do 
meio físico, os conceitos norteadores que embasam  esta  temática,  sejam  estes 
a  paisagem, a  relação sociedade-natureza, o meio ambiente,  bem  com 
viabilizar estes saberes por  meio dos conteúdos específicos,  relacionados as 
áreas de conhecimentos mais tradicionais da  Geografia Física,  como a 
Geomorfologia, a Geologia,  a  Climatologia,  e outras áreas correlatas. Além 
disso,  considera-se essencial também  oferecer aos docentes atividades que 
promovam  a construção de metodologias de ensino, como recursos 
pedagógicos que aproximem  esses saberes sistematizados das práticas 
escolares.

Objetivos
- Contribuir na formação continuada dos professores de Geografia;
- Ampliar  a  relação da universidade com  a  escola  básica,  por  meio de 

atividades de extensão; 
- Possibilitar aos professores conhecimentos teóricos sobre conteúdos de 

Geografia Física e Ambiental e sua articulação com o ensino de Geografia; 
- Conhecer  metodologias de ensino que articulem  temas pertinentes Geografia 

Física e Ambiental às práticas escolares de Geografia.

Público-alvo
 Professores de Geografia  da  Educação Básica de instituição públicas ou  
privadas do Estado de Goiás e do Distrito Federal.

Realização das atividades
As atividades desse curso serão realizadas nas dependências do Planetário da 
UFG - Av.  Contorno nº 900,  Parque Mutirama, Setor  Central e do Instituto de 
Estudos Socio-Ambientais – IESA/UFG - Campus Samambaia-Bairro Itatiaia 
Goiânia/GO, aos sábados (ver  cronograma  ao lado),  totalizando a  carga 
horária de 40 h/a.

Cronograma do Curso

Vagas e Custos
 Esse curso tem  a  disponibilidade de 40  vagas no valor de R$ 100,00, 
por inscrição.

Inscrições
 Os interessados em  participar desse curso deverão preencher  a ficha  de 
inscrição que encontra-se disponível no site do NEPEG, no endereço: 
www.nepeg.org  e realizar  o depósito de R$ 100,00 até  o dia  05  de abril  de 
2013.
 Dados bancários para  o depósito: Caixa Econômica  Federal,  Ag.  0667, 
Operação 03, Conta  Jurídica/Empresarial  526-8,  em  nome de Nucleo de E.  E. 
P. E. Geografic
 Maiores informações: (62) 3521 1184  ramal 226  
    e-mail: gruponepeg@gmail.com


