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RESUMO 

Na perspectiva de trabalhar com práticas pedagógicas no âmbito do ensino da geografia que 
estimulasse a compreensão e aprendizagem dos alunos, foi desenvolvido o presente projeto 
realizado em dois dias (aos dias vinte e sete e vinte e oito de outubro de 2014), usando os três 
últimos horários de cada dia para que ocorresse o desenvolvimento das atividades. O projeto teve 
como objetivo geral o desenvolvimento de práticas escolares em Geografia que permitissem 
desenvolvimento do ensino, aprendizagem e conhecimento de maneira integrada ao mundo 
acadêmico, aproximando a Geografia como ciência, e não apenas disciplina escolar, e como 
objetivos específicos: Caracterizar a Geografia como uma disciplina escolar, mas, também, como 
relevante campo do conhecimento científico; Desenvolver atividades que promovam integração 
entre Universidade e Escola; Salientar a importância dos conteúdos e conhecimentos adquiridos em 
sala de aula como sendo importantes para analisar e compreender os fenômenos naturais ou 
provocados pela ação do homem e suas consequências para a vida em sociedade. Justifica-se a 
elaboração desse projeto por considerarmos relevante a oportunidade de, junto aos acadêmicos 
vinculados ao Programa PIBID1/UFVJM2, repensar as práticas docentes em sala de aula, 
associando-as à propostas pedagógicas e didáticas mais elaboradas, complexas e que contribuam 
para atribuir sentido ao processo ensino-aprendizagem. O método de introdução deste projeto 
ocorrerá em etapas para cada uma das turmas do Ensino Médio, condizente com a sua realidade. 
Dinâmicas, palestras, o uso de aparelhos sonoros e visuais, jogos didáticos (gincana) e tecnológicos 
farão parte dos trabalhos. Com base nas atividades realizadas, espera-se que a proposta do projeto 
possa contribuir para a fixação do conhecimento teórico, aprendido em sala de aula, com a prática, 
além de aproximar os alunos do colégio com a realidade universitária. Tendo em vista que as 
atividades do projeto tiveram boa produtividade deseja-se que o mesmo possa ser expandido em 
outras escolas que possuem o subprojeto geografia. 
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ABSTRACT 
 
In the prospect of working with pedagogical practices in the teaching of geography that stimulate 
the understanding and learning of the students, was developed this project carried out in two days 
(the days twenty seven and twenty eighth October 2014), using the three last hours of each day to 
occur for the activities. The project aimed to the development of school practices in Geography in 
order to develop teaching, learning andknowledge in an integrated manner to the academic world, 
bringing the science of geography, not just school discipline, and the following objectives: To 
characterize the Geography as a school discipline, but also as a major field of scientific knowledge; 
Develop activities that promote integration between University and School; Emphasize the 
importance of content and knowledge acquired in the classroom to be important to analyze and 
                                                           
1 O PIBID (Programa Institucional de bolsa de Iniciação à Docência) é um programa financiado pelo Governo Federal 
(CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior) que visa aproximar o aluno dos cursos de 
graduação em licenciaturas com a realidade da escola, bem como com o exercício da docência. 
 
2 UFVJM - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 



understand natural phenomena or caused by man and its consequences for life in society. Justified 
the development of this project because we consider relevant the opportunity, together with 
academics linked to PIBID Program / UFVJM, rethink teaching practices in the classroom, linking 
them to the pedagogical and didactic proposals more elaborate, complex and contribute to assign 
meaning to the teaching-learning process. The method of introduction of this project will occur in 
stages for each of the high school classes, consistent with its reality. Dynamic, lectures, the use of 
audio and visual aids, educational games (contest) and technology will be part of the work. Based 
on the activities carried out, it is expected that the proposed project will contribute to the 
establishment of the theoretical knowledge learned in the classroom, with practice, and bring the 
students of the college to the university reality. Considering that the project activities had good 
productivity is desired that it can be expanded into other schools that have the subproject 
geography. 
 
Key-words: School practices. Teaching and learning. Geography. Practicestoteaching. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 No mundo de hoje precisamos salientar que a escola tem sido mais do que nunca uma 
extensão do lar. Com as tarefas diárias e a correria de um dia em que as horas tem sido insuficientes 
e os pais tem tido pouco tempo para de fato educa seus filhos, cabendo aos professores que passam 
grande parte do dia com eles, a tarefa de contribuir e reforçar um conceito de educação moral, ética 
e até social. 

O ambiente escolar favorece desenvolver seu potencial criativo, dinâmico e formação 
enquanto ser em vivência na comunidade. Formar um senso crítico, um cidadão com capacidade de 
discernimento e que irá contribuir de alguma forma para o país é um dos pilares que as escolas se 
sustentam.  

Modernizar a educação! Uma educação moderna e viva não recusa o uso de tecnologia e 
novas dinâmicas, apesar de que ainda é a mente pedagógica a principal ferramenta para transmitir o 
que se quer. Mas as novas gerações de docentes que se inovam e saber produzirem um material de 
qualidade proporcionam uma arrancada no projeto pedagógico. 

O projeto PIBID possibilitou um novo olhar sobre a escola e a uma nova perspectiva de 
dinâmicas. Assim foi proposto um novo olhar sobre a Geografia e levar para os alunos 
conhecimentos que dentro de uma sala de aula fica inviável. Durante alguns meses no início do ano 
de 2014, o começo de fato das atividades dos bolsistas, foram feitas análises sobre o colégio através 
de uma caracterização e constatado a necessidade de alternativas para o ensino tradicional e 
regulado que vigora. O Encontro Geográfico abriu as portas para uma nova maneira de ensinar. 

O presente projeto teve como pretensão promover maior integração entre a comunidade 
escolar e a acadêmica, desenvolvendo atividades que permitam aos alunos experimentarem a 
Geografia de maneira prática e objetiva, bem como a apresentação do Curso de Graduação em 
Geografia aos discentes do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, unidade Diamantina. Além disso, 
justifica-se a elaboração desse projeto por considerarmos relevante a oportunidade de, junto aos 
acadêmicos vinculados ao Programa PIBID/UFVJM, repensar as práticas docentes em sala de aula, 
associando-as a propostas pedagógicas e didáticas mais elaboradas, complexas e que contribuam 
para atribuir sentido ao processo ensino-aprendizagem 

O objetivo do projeto foi o desenvolvimento de práticas escolares em Geografia que permitam 
desenvolver ensino, aprendizagem e conhecimento de maneira integrada ao mundo acadêmico, 
aproximando a Geografia como ciência, e não apenas disciplina escolar. Ocorreu com participação 
dos alunos em gincanas e rodas de discussões que procurarão instigar o senso crítico deste aluno. A 
partir disso, será possível até mesmo analisar algumas deficiências que estes alunos possuem dos 
conteúdos trabalhados na sua respectiva série, a fim de corrigi-los nas próximas atividades. Além 
disso, foi possível através dos objetivos específicos: 

 



• Caracterizar a Geografia como uma disciplina escolar, mas, também, como relevante campo 
do conhecimento científico; 

• Desenvolver atividades que promovam integração entre Universidade e Escola; 
• Salientar a importância dos conteúdos e conhecimentos adquiridos em sala de aula como 

sendo importantes para analisar e compreender os fenômenos naturais ou provocados pela 
ação do homem e suas consequências para a vida em sociedade. 

 
 
CONTEXTO HISTÓRICO DA ESCOLA 
 

O Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais faz parte da rede de colégios da 
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Esses colégios estão sediados tanto na capital como no 
interior do Estado, e constituem o Sistema de Educação Escolar da Polícia Militar na qual a 
Unidade do Colégio Tiradentes da PMMG unidade Diamantina, está inserida. 

Aos 16 de março de 1937, ingressou na Polícia Militar de Minas Gerias, na cidade de 
Barbacena, como soldado, o Coronel QOR Argentino Madeira. À época observara que nenhum 
integrante da Polícia Militar estudava no Colégio Estadual de sua cidade, que abrigava somente as 
elites locais. Incomodava também ao jovem militar, o baixo nível cultural dos instrutores, mesmo 
quando a instrução era especificamente militar.  

Em 1946, após concluir o Curso de Formação de Oficiais, o aspirante Argentino Madeira 
retornou a Barbacena e fundou no 9º BPM a Escola Regimental, onde ministrava aulas. Ainda em 
1946, já transferido para Belo Horizonte e servindo no EMPM, se matriculou na Faculdade de 
Filosofia.  

Neste período a idéia de criação de um ginásio destinado aos servidores da PM e seus 
dependente começou a tomar consistência, embora muito combatida. Mas o Tenente Argentino 
Madeira contava com o apoio de vários oficiais da PM, dentre eles Manoel de Almeida, José 
Gonçalves, Waldir Fourreaux e Jacinto do Amaral.  

Em 1949, por iniciativa de um grupo de oficiais da Polícia Militar, tendo a frente o Coronel 
Argentino Madeira, preocupados com a instrução de Policiais Militares e seus dependentes, surgiu o 
1º Colégio Tiradentes. Criado pela Lei nº 480 de 10/11/49, funcionou inicialmente em salas cedidas 
pelo então Departamento de Instrução Militar. 

No dia 27 de novembro de 1963, foi instalado por um grupo de Oficiais do 3º BPM, tendo a 
frente o seu comandante Tenente Coronel João José de Almeida e com a presença do Coronel 
Argentino Madeira, o Colégio Tiradentes da Polícia Militar – anexo II, de Diamantina. O diretor 
então Capelão Walter Almeida e os professores oficiais, foram escolhidos na ocasião. 

No dia 1º de março de 1964, iniciava propriamente o seu ano letivo, com apenas a 5ª série, a 
fim de impor a sua disciplina em filosofia própria.  

No ano de 1981, pelos Pareceres do Conselho Estadual de Educação nº 411/80 e 447/81, o 
colégio conseguiu a autorização prévia para funcionamento do 2º grau, iniciando como Curso de 
Auxiliar de Enfermagem e posteriormente Científico e Integrado, preparando os alunos para o 
vestibular, a estrutura educacional se mantém até os dias atuais, onde o Colégio atende os níveis 
escolares do Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. 

O Colégio Tiradentes da PMMG está inserido nas dependências do 3º Batalhão da Polícia 
Militar de Minas Gerias, na Rua Alameda Monsenhor Walter de Almeida, s/n,º no Bairro Santo 
Inácio. A instituição por alicerçar-se no âmbito educacional e militar é composta por duas 
diretorias, a administrativa coordenada pelo Comandante do 3º Batalhão João Carlos Mesquita de 
Moraes, e a diretoria pedagógica coordenada pela Srª. Maria Rosália Carneiro, tendo como vice-
diretora no turno da manhã Alzira Machado França Oliveira e no turno da tarde, Serafim Librelon 
de Oliveira.  
 

 



 
Figura 1: Prédio do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, Unidade: Diamantina. 

Fonte: www.policiamilitar.mg.gov.br – Acesso em: 17 de nov. de 2014. 
 
 
 

 
Figura 2: Espaço físico da escola. em primeiro plano final da quadra de futsal e vôlei e abaixo estacionamento e quadra de peteca. 

Fonte: www.policiamilitar.mg.gov.br – Acesso em: 17 de nov. de 2014.   

Desde a instalação de fato da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri na 
cidade de Diamantina no ano de 2005, onde junto foram abertos alguns cursos de licenciatura, 
procurou ser feito uma parceria com escolas municipais para levar o conhecimento da Universidade 
para o ensino básico. O Colégio Tiradentes conta com mais de 500 alunos divididos em dois turnos, 
o da manhã focado no ensino médio de 1º a 3º anos, enquanto no turno da tarde o foco é no ensino 
fundamental de 5º a 9º ano. 
  

. 
METODOLOGIA  

Para a realização das propostas de atividades tivemos por base estudos teóricos como artigos 
e teses, onde se conseguiu ter uma base sobre como trabalhar as temáticas em cada turma do Ensino 
Médio. Por meio das leituras ficaram evidente que há uma dificuldade em se trabalhar alguns 
assuntos, mediante os livros didáticos onde os mesmos explanam muito pouco sobre os temas.  
Entretanto, é possível se trabalhar visando meios de interligação entre os temas necessários e 



obrigatórios que se faz nos ciclos educacionais, por isso, as atividades foram desenvolvidas por 
meios de eixos transversais e conectavam várias abordagens geográficas.  

Antes da montagem das atividades foram feito um levantamento dos materiais que seriam 
gastos como garrafas pet, potes descartáveis, carvão, areia, brita, papeis coloridos e tintas. Além de 
ter sido feito um campo nas dependências da escola para que fosse observado o espaço onde as 
atividades caça-tesouros e torta na cara iriam acontecer. 

O projeto foi realizado em dois dias, usando os três últimos horários de cada dia para que 
ocorresse o desenvolvimento das atividades que tiveram  início às 10h20min e término previsto às 
12h35min.  

O método de introdução deste projeto ocorreu em etapas para cada uma das turmas do 
Ensino Médio, condizente com a sua realidade. Dinâmicas, palestras, o uso de aparelhos sonoros e 
visuais, jogos didáticos e tecnológicos farão parte dos trabalhos. Estes possuem o intuito aproximar 
o aluno da realidade geográfica, fazendo com que seja despertado o seu interesse por esta 
Disciplina. 

As propostas se dividirão da seguinte maneira, com as turmas dos 1º anos foram realizados 
um “Caça ao tesouro”, tendo como intuito a utilização das Coordenadas Geográficas, resgatando as 
noções sobre direcionamento geográfico. Pequenos prêmios foram escondidos para que cada grupo 
de alunos divididos em sala fosse seguindo dicas geográficas para alcançá-los.  

Buscou-se no dia seguinte de evento levar os alunos ao serviço de tratamento de água da 
cidade, mas por contratempos procurou-se uma nova forma de levar conhecimento a eles. Foi feita 
uma discussão sobre a utilização dos recursos hídricos e uma oficina que representa uma “Mini 
Estação do Tratamento da Água” foi confeccionada. Esta utilizou de materiais recicláveis, como 
garrafa pet, e produtos naturais como areia, brita e carvão. Através desta os alunos conseguirão 
observar além do processo de tratamento da água, a reutilização e importância deste curso para a 
sociedade e natureza. 

 

 
Figura 3: Confecção da Mini Estação de Tratamento. Fonte: Equipe Pibid, 2014. 

 



 
Figura 4: Filtro confeccionado pelos alunos. Fonte: Equipe Pibid, 2014. 

 
Com os alunos dos 2º anos, uma gincana foi disputa e divida em dois momentos, quando os 

alunos iriam participar de um torneio de vídeo game, com jogos atuais que retratem a situação 
urbana, populacional e industrial. Além disso, foi proposto que levassem câmeras fotográficas para 
que analisassem a paisagem ao entorno do colégio, depois a confecção de um poema sobre o que 
entendiam sobre paisagem. O trabalho de campo é uma forma clássica e tradicional dos geógrafos 

levantarem dados e informações. Desde o surgimento da denominada Geografia Moderna, 
com Humboldt e Ritter, na Alemanha no século XIX, esta prática vem sendo valorizada e 
empregada até os dias atuais (CAVALCANTI, 2008). 
Com os 2° anos teve também uma brincadeira intitulada “Qual é a Música?” que através de palavras 
referentes às conteúdos trabalhados em sala, os alunos consigam encontrar canções que se encaixem 
com o tema. Além da dinâmica, foi realizado “torta na cara”, onde dezenas de perguntas eram feitas 
aos grupos que duelavam entre si, o perdedor saindo com o rosto cheio de torta, uma verdadeira 
diversão. 

 

 
Figura 5: Atividade torta na cara. Fonte: Lidiane Silva, 2014. 



 
Figura 6: Atividade torta na cara. Fonte: Pibid, 2014. 

 
 
Os alunos dos 3º anos participaram de um Circuito de Palestras que envolvem desde 

discussões políticas e atuais, ao mercado de trabalho do Profissional de Geografia. Professores do 
curso de Licenciatura em Geografia se apresentaram e puderam mostrar alguns de seus 
conhecimentos, até vislumbrando um vestibular que viria ao final do ano para os alunos. Temática 
como Demografia, urbanismo e clima foram alvos centrais. 

Houve também participação de um membro do Movimento Acadêmico Estudantes Pela 
Liberdade que provocou os alunos, com temas referentes à Geopolítica e economia. Para finalizar, 
os alunos receberão um Certificado de participação deste Evento, além de prêmios de motivação, 
pequenos brindes.  

 

 
Figura 7: Palestra sobre as influências dos Telhados Verdes no micro-clima de cidade São Paulo.  

Fonte: Equipe Pibid, 2014. 
 



 
Figura 8: Palestra sobre as possibilidades do mercado de trabalho na área da Geografia. 

 Fonte: Equipe Pibid, 2014. 
 
 
OFICINA DE PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO  
Espaço Gaia 
 
 O Projeto GAIA é uma idealização e cooperação entre as universidades UFMG e UFVJM 
visando a divulgação de trabalhos e conhecimento sobre a Geografia física para universitários, 
cidadãos e alunos do ensino básico. É um projeto de ciências onde são apresentadas de forma lúdica 
maquetes, fósseis e réplicas, amostras de rochas. Um projeto alavancado principalmente pelos 
professores Dr. Marcelino Moraes e profa. Dr. Daniele Piuzana. 

Tendo o intuito de máxima interatividade entre os alunos do Colégio Tiradentes e a 
Geografia, foram os bolsistas GAIA foram convidados a apresentar e expor alguns trabalhos e 
maquetes para que estimulasse a curiosidade e conhecimento aos alunos. 
Durante o recreio os alunos tinham a vontade um leque de obras a seus dispor para terem contato. 
 
Foram apresentados os núcleos: 
 

• Formação da Terra;  
• Minerais; 
• Fósseis;  
• Solos e Paisagens; 
• Domínios Morfoclimáticos 

 
 



 
Figura 9: Apresentação das maquetes e participação dos alunos. Fonte: Lidiane Silva, 2014. 

 

 
Figura 10: Exposição de  trabalhos do projeto GAIA. Fonte: Equipe Pibid, 2014. 

 
RESULTADOS E DICUSSÕES 
 

As atividades ocorreram no pátio da escola com os alunos dos 1° e 2° anos e como os alunos 
dos 3° anos o auditório do 3° Batalhão da Polícia Militar de Diamantina, foram realizadas, no pátio 
da escola, introduções teóricas sobre os conceitos de orientação e localização para que os alunos 
tivessem uma noção básica antes de realizar as atividades práticas através do desenho de uma rosa-
dos-ventos, nesse caso os alunos dos 1°anos. No pátio da escola, foram desenvolvidos exercícios de 
orientação com dinâmicas (jogo caça-tesouros sobre pontos cardeais e colaterais) e também o quis 
com perguntas para a torta na cara. Percebe-se que no inicio das atividades os alunos encontravam 
dificuldades de entender a orientação e localização dos pontos cardeais, entretanto, no final das 
atividades os alunos não entenderam somente os conceitos, mais como utilizar ferramentas nas 
práticas do dia-a-dia e conseguiram atingir o objetivo proposto que era achar o tesouro. Na 
atividade da torta na cara os alunos ficaram com receio de participar por que não queriam se sujar, 
mais como a atividade foi interessante ao final todos estavam participando. Já os anos dos 3° ano se 
mostraram bastantes maduros para enfrentar o novo nível de ensino, a universidade, pois eles 
fizeram muitas perguntas relevantes e impressionaram os palestrantes. 



As atividades, de maneira geral, tiveram um resultado positivo com relação aos alunos, pois 
os mesmo ficaram bastantes motivados com o ensino da geografia, além de terem mostrado 
interesse maior pelas temáticas apresentadas. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O encontro geográfico foi de suma importância para a obtenção da pratica profissional, o 
mesmo foi entendido como um espaço interativo de apropriação e revisão do fazer pedagógico, foi 
um momento de significativa aprendizagem e possibilidade de vivenciar a práxis associando o 
conteúdo e o conhecimento apreendidos em sala de aula, à vivência propriamente dita do exercício 
da profissão docente.  

A atividade possibilitou aos alunos do Pibid de geografia, fazerem uma ligação entre tudo o 
que vem aprendendo e estudando durante a graduação com a realidade e a dinâmica do cotidiano 
escolar, oferecendo-lhe a oportunidade de refletir sobre os conhecimentos teóricos adquiridos de 
forma isolada e articulá-los com o objetivo de desenvolver a práxis como reflexão/ação sobre e na 
construção humana. 

Com base nas atividades realizadas, espera-se que a proposta do projeto possa contribuir 
para a fixação do conhecimento teórico, aprendido em sala de aula, com a prática, além de 
aproximar os alunos do colégio com a realidade universitária. Tendo em vista que as atividades do 
projeto tiveram boa produtividade deseja-se que o mesmo possa ser expandido em outras escolas 
que possuem o subprojeto da geografia. 
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