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QUESTÕES 
PARA 

REFLEXÃO



O NOVO PAPEL DO ENSINO DE
GEOGRAFIA
➢ 1) Qual a importância do Ensino de

Geografia?
➢ Sugestão de leitura (Texto 1):
O ensino de Geografia como prática espacial

de significação (STRAFORINI, 2018).
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CURRÍCULO DE GEOGRAFIA - 2020

➢ Vamos reler o Texto Introdutório do
Currículo de Geografia da Rede Municipal
de ensino de Taubaté?

➢ Arquivo anexo: Texto Introdutório
Geografia - 2020
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CURRÍCULO DE GEOGRAFIA - 2020

➢ 2) Caro professor (a), após reler o Texto
Introdutório de Geografia, elabore um
uma síntese das principais ideias do
documento (em mapa mental, tópicos,
resumo etc).
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3) QUAL É O PERFIL DOS NOSSOS ALUNOS?

Realize uma pesquisa amostral ou responda com base na
sua experiência:

• I) Qual o perfil de renda familiar médio dos alunos da
sua escola? (Veja o quadro no final dos slides)

• II) Quais meios de comunicação são mais utilizados
pelos alunos?

• III) Qual a porcentagem de alunos que possuem acesso a
internet?
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QUAL É O PERFIL DOS NOSSOS ALUNOS?

• IV) Os alunos possuem hábito (gostam) de
leitura?

• V) Os alunos sabem utilizar recursos didáticos
utilizados nas aulas de geografia (mapas,
globos, aplicativos, etc.)?
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4) Indique quais habilidades do 1º Bimestre 
não foram trabalhadas (por ano).
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CAROS PROFESSORES E PROFESSORAS

➢ Por favor, responda as questões no
Google Forms abaixo:

http://abre.ai/geoprofparaprof1
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CAROS PROFESSORES E PROFESSORAS

➢ Para as próximas atividades, será
importantíssimo que todos os professores
(as) estejam cadastrados no AVEP.

➢ Quem não estiver cadastrado, me envie
uma mensagem pelo WhatsApp, que
envio o convite e as orientações para
acessar a plataforma.
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CAROS PROFESSORES E PROFESSORAS

➢ Na próxima semana iremos pensar como o
currículo pode se desdobrar em planos de
aula, ações e atividades no período que
vigorar a suspensão das aulas presenciais.

➢ Uma boa semana para todos!
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Muito obrigado pela colaboração!
Contato

Email: eppseed@gmail.com

mailto:eppseed@gmail.com
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