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O ensino de Geografia nos anos iniciais tem se apresentado como desafio para os 
professores dessas séries. Os conteúdos propostos referem-se ao estudo do espaço 
geográfico vivenciado pela criança, com vistas à formação para a cidadania, na 
perspectiva de compreender a dinâmica urbana e rural do município e de sua região. O 
Parâmetro Curricular Nacional (PCN) proposto pelo Ministério da Educação e a 
literatura referente ao tema orientam para que os conteúdos abordem o espaço vivido 
pela criança. Na prática, isso significa estudar a rua, o bairro de moradia, os bairros 
vizinhos, a cidade, o município e a região em seus aspectos sociais, econômicos, 
ambientais, políticos e culturais. A cidade vivida pela criança é cheia de significados, de 
imagens, de informações que também ensinam e precisam ser compreendidos. A leitura 
da cidade permite a compreensão não somente do aspecto visível, mas do espaço urbano 
nos diferentes momentos da história. Em análises dos livros didáticos observamos que 
eles não atendem às especificidades de cada município brasileiro e nem sempre o 
professor recebe material de apoio didático ou desenvolve pesquisas de conteúdos para 
o ensino da Geografia local aplicados aos anos iniciais do ensino fundamental. Dessa 
forma, identificamos um descompasso entre a proposta curricular do PCN e o que 
efetivamente é trabalhado na escola. Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa é 
identificar a prática de ensino de Geografia nos anos iniciais, observando se é 
propiciado ao aluno o despertar do olhar geográfico, com vistas a construir uma 
identidade espacial, formando para a cidadania a partir dos estudos da Geografia local. 
A pesquisa está sendo desenvolvida em escolas da rede básica de ensino da cidade de 
Anápolis por uma pesquisadora e duas bolsistas de iniciação científica do curso 
Pedagogia da UniEVANGÉLICA. A pesquisa está em andamento. A metodologia 
proposta é pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Até o momento, 
identificamos por meio da análise das práticas docentes, do material didático e de 
observação do cotidiano escolar que os professores têm dificuldades quanto ao ensino 
da geografia local, bem como falta material referente a esses saberes. De posse dos 
dados da pesquisa será possível propor um material de apoio didático para ensino da 
Geografia de Anápolis/GO para os anos iniciais. 
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Resumo 

 
A presente pesquisa visa apresentar a importância do desenvolvimento de materiais 
didáticos de Geografia para alunos cegos e/ou com baixa visão. Atualmente, no Brasil, 
existe uma política nacional de inclusão de alunos com várias deficiências, sejam elas 
motoras, intelectuais, auditivas ou visuais em escolas regulares. Tal fato faz com que os 
professores se deparem com o desafio de estabelecer um ensino que seja apropriado 
para todos e que exista uma inclusão verdadeira. Para estes alunos a Geografia, por 
vezes muito visual, aparenta ser um pouco difícil e desconectada da realidade dos 
mesmos, mas quando abordada levando em conta os princípios cartográficos, por 
exemplo, auxilia-os no sentido de melhor compreensão do espaço em que vivem. Estão 
sendo desenvolvidos materiais didáticos no Laboratório de Ensino de Geografia da 
Universidade Estadual de Londrina em parceria com o Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência - PIBID a fim de serem um referencial para os professores que 
efetivamente lecionam nestas. Para os alunos com cegueira total têm sido desenvolvidos 
materiais que auxiliam no senso de lateralidade, noção de espaço, proporção e escala. O 
mesmo tem sido desenvolvido por meio de maquetes interativas. O trabalho com alunos 
de baixa visão torna-se um pouco mais fácil, pois os mesmos conseguem visualizar as 
cores mesmo que de forma reduzida, assim os trabalhos pautam-se em atividades que 
exploram as cores primárias, bem diferenciáveis e materiais com texturas variadas. A 
base epistemológica para tais atividades é a fenomenologia e, sendo assim, todos os 
sentidos são utilizados para o entendimento do conteúdo que se queira apresentar, por 
exemplo, o olfato, o tato, o toque, paladar são utilizados para entender um dado 
fenômeno atmosférico, ou entender a maquete da escola. Para cada atividade foram 
propostas legendas escritas no sistema Braille para que o aluno tenha certa autonomia 
de estudo, entretanto, alguns destes materiais são confeccionados para um tema 
particularizado, sendo necessária a presença de um professor para apoio.  Este fato é 
importante, pois o que se pretende é a elaboração de materiais didáticos que possam ser 
utilizados sem restrição e com artefatos de fácil aquisição. No momento de verificação 
destes materiais são realizados constantes questionamentos a fim de compreender se 
estes materiais estão alcançando seus objetivos, se as texturas são representativas, se as 
cores estão bem diferenciadas e se o conteúdo foi compreendido. Pretende-se, ainda, 
elaborar um compêndio com as atividades criadas como meio de divulgação, seja ela 
impressa ou digital na forma de blog ou página de internet. 
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INTRODUÇÃO 
 
O ensino de Geografia para alunos com cegueira e baixa visão precisa vir 

acompanhado de uma série de materiais didáticos que favoreçam a construção do 
conhecimento e, acima de tudo a transposição de algo teórico para algo concreto. 

A geografia de hoje possui um apelo social e de praticidade que não possuía 
tempos atrás e a mesma pode (e deve) ser complementada com práticas pedagógicas em 
sala de aula. 

Como vivemos em um meio técnico-cientifico-informacional, estas práticas 
acabam tendo uma relação muito intrínseca com o mesmo. Assim, sites, blog´s, web 
quest, workshop, estão auxiliando o ensino dos conteúdos curriculares e também 
possibilitando uma interação maior destes discentes com o mundo. 

Estas mídias possuem aceitação muito significativas no cotidiano das pessoas, 
mormente no cotidiano escolar, principalmente os mais jovens. Assim, aliados as 
linguagens já conhecidas pelos professores, como música, literatura, teatro, dança, estas 
linguagens tecnológicas vem como um momento de estudo aliado ao prazer. O uso de 
diferentes ambientes, virtual e presencial incorporados ao processo de ensino-
aprendizagem, oportuniza uma visão crítica da realidade. Silva (2007) resgata as 
linguagens enquanto aliadas ao ensino escolar: “Atualmente é indiscutível que a 
produção cultural seja um importante aliado do ensino escolar.” 

Na escola, as mais variadas linguagens são apresentadas, não devendo ser 
restritas a linguagem oral ou escrita já tão utilizadas. Elas devem ser estimuladas por 
meio da pintura, jogos, teatro, fotografia, vídeos... As linguagens nunca estão 
finalizadas, a todo o momento surgem novas formas de comunicação, novas 
possibilidades, novos estímulos. Estes, se bem abordados pelo professor, diminuirão a 
distancia entre docentes e discentes, além de possibilitarem a discussão e também a 
transmissão de informação por meio das mesmas. 

As linguagens são válidas por motivarem o aluno; tornarem o conteúdo mais 
interessante; facilitarem a motivação; favorecerem o desenvolvimento de processos 
mentais, como observação, comparação, análise e síntese; possibilitam experiências 
diversas; favorecem o desenvolvimento do pensamento e a conclusão dos assuntos; 
aproximam os alunos, principalmente os mais inibidos. 

Além das linguagens, os materiais didáticos e as práticas de campo são aliados 
ao ensino de uma geografia mais participativa, mais utilitária. 

As atividades para as quais utilizamos materiais didáticos tornam-se mais 
atrativas e de fácil obtenção dos resultados esperados. Isto não requer muitos recursos 
financeiros. A sucata pode ser utilizada como base na confecção de inúmeros materiais, 
se for bem aproveitada pelo professor. 

Esta participação dos discentes não está restrita a uma faixa etária especifica. Ela 
tem inicio nas séries iniciais, mas não tem fim. O que o docente deve fazer é uma 
adequação de linguagens e temas a serem trabalhados, a fim de melhor dedilhar o 
problema motivador do estudo. 
 
1-SENSIBILIZAÇÃO COM FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 
 Antes de propor atividades práticas, principalmente para professores em 
formação é interessante desenvolver algumas atividades de sensibilização pois os 
mesmos precisam vivenciar um pouco a realidade do aluno a fim de perceber as reais 
necessidades de cada um. 



 No caso da cegueira, algumas atividades práticas são fáceis de serem realizadas, 
como por exemplo uma venda nos olhos que vai privar o aluno em questão do sentido 
da visão. Na figura 1 é possível ver os alunos de graduação-licenciatura em Geografia 
passando por atividade de sensibilização. 
 

1: Alunos realizando atividade de sensibilização. No caso, além da cegueira foram 
simuladas paralisias, surdez a fim de que cada um se colocasse no lugar do outro. 

 
Figura Foto: Torres, 2014. 
 
 Com a venda nos olhos é possível fazer com que foquem nos outros sentidos,o 
por exemplo o paladar, no momento em que são oferecidas várias coisas para provarem. 
Não é raro, no momento deste tipo de sensibilização, os alunos remeterem os gostos a 
lugares, a épocas de sua vida, mostrando como a base fenomenológica pode estar 
presente neste tipo de atividade. 
 Sempre com a venda nos olhos é interessante chamá-los também a usarem o tato 
para a detecção dos mais variados materiais: liso, áspero, macio, gelado, quente. O tato 
vai facilitar no entendimento das texturas para a confecção dos mapas táteis. 
 Além da parte pedagógica da atividade é interessante observar como cada um 
reage ao participar de uma sensibilização como esta. Alguns alunos mostravam-se 
incomodados por não enxergar e queriam retirar logo a venda, outros, por saberem que 
seria algo temporário se adaptavam bem e se envolviam mais com a atividade. Seja qual 
for o sentimento despertado, o que vale é justamente se colocar no lugar do aluno com 
cegueira ou baixa visão para poder proporcionar a ele materiais que sejam condizentes 
com sua realidade e que possam fazer a melhor transposição didática possível dos 
conteúdos. Neste sentido, para a disciplina de Geografia, os mapas táteis e as maquetes 
são fundamentais. 
 
2-MAPAS TÁTEIS E MAQUETES: UMA DUPLA IMBATÍVEL 
 

As possibilidade para o ensino por meio de maquetes é infinita, inclusive adota-
se o instrumento para o ensino inclusivo, como, por exemplo, para deficientes visuais, 
auxiliando-os a compreender a realidade a sua volta. 

Para tanto se pode utilizar tanto o E.V.A. quanto dos mapas feitos em papel 
alumínio com cola de relevo nos traços a fim de que o discente tateie e tenha noção da 
área apresentada. 



Vale lembrar que este tipo de trabalho com deficientes visuais tem cada dia 
ganhado mais campo, pois é uma ferramenta que os aproxima muito na noção de 
espaço. Além de que o acesso a regletes e máquinas de Braille tem se ampliado no 
Brasil ao longo das décadas e tem-se tornado de fácil utilização. 

Os materiais hora apresentados fazem parte do livro “Truques e Trecos: 
Materiais didáticos par ao ensino de Geografia” de Eloiza Torres (2013) e que está 
disponível gratuitamente na internet. Para efeito de artigo as atividades são apenas 
mencionadas. 

Assim, as primeiras tentativas para se fazer mapas táteis partiam do princípio das 
linhas e pontos. Utilizava-se papel alumínio (bastante maleável), caneta com ponta 
seca/lápis e cola para isopor a fim de criar linhas ou pontos (furos ou boleados) que 
pudessem ser seguidas pelos hábeis dedos dos deficientes visuais, seguindo por legenda 
em Braille. 

A técnica foi empregada durante muito tempo nas escolas até que outros 
materiais para artesanato entrassem no mercado e expandissem sua utilização nas 
escolas. 

A técnica consiste em transferir o desenho de um mapa para uma folha 
transparente, desenha-o do lado avesso do papel alumínio com caneta sem tinta ou 
boleador. Após deixa o papel alumínio bem vincado, preenche-se com cola de isopor, 
deixa secar e aplica o mapa em uma base dura. A legenda, título, norte podem ser 
vincados na folha também em Braille, mas, o melhor é fazer a parte em papel específico 
e colar por cima do papel alumínio.Este mapa tátil fica muito interessante e é de fácil 
construção.Com as várias técnicas, é possível organizar um mini-atlas tátil, facilitando o 
trabalho de alfabetização cartográfica dos DV´s (deficientes visuais) e também 
integrando-os com os demais discentes, já que os mapas são táteis e visuais ao mesmo 
tempo (figura 2). 
 
Figura 2: O mapa é desenhado em folha de ceda e depois em papel alumínio. O desenho 
é recoberto com cola de isopor (ou cola dimensional) a fim de dar volume à linha. 

 
Fonte: Torres, 2013. 

 
Após o auge do papel alumínio um outro material entra em cena no cenário 

educativo do Brasil o E.V.A. (Ethil Vinil Acetat), ou em português: Etileno Acetato de 
Vinila, um material emborrachado, não-tóxico, muito utilizado em artesanatos em geral. 

O E.V.A. é um material emborrachado que é muito utilizado para substituir o 
isopor na confecção de maquetes e tem dado resultados positivos, principalmente 
porque o aluno pode tatea-la sem perigo de que a mesma se desmanche com o uso 
contínuo. 



As maquetes de hipsometria podem ser feitas com a vantagem de que ao 
escolher as placas nas tonalidades correspondentes às cotas altimétricas, não há 
necessidade de utilização de tinta na execução. Para a execução desta maquete serão 
necessárias placas de EVA nas cores que seguem: verde, amarelo, laranja, vermelho, 
marrom (dependendo da quantidade de cores na legenda será preciso mais placas);folha 
de papel de ceda;cola dimensional azul escura. 

As curvas serão “retiradas” no atlas em folha de papel de ceda e, em seguida 
coladas do avesso na cor correspondente à cota representada. 

Deve-se esperar a secagem completa para iniciar o procedimento de recortar e 
colar.Após seca, recortada, a colagem segue a ordem da legenda, indo da cota mais 
baixa à mais alta. 

Com a tinta dimensional azul escura desenhe a rede hidrográfica. Este será o 
ponto mais delicado, pois a mesma precisa ser feita a mão livre.Lembre-se de 
estabelecer uma base, que pode ser um porta retrato, uma madeira, um quadro. 

Para finalizar, escreva ou cole o título do mapa, a escala, norte, e a legenda (com 
o cuidado de fazê-la também em E.V.A. a fim da representação ficar o mais completa 
possível). Na figura 3, é possível ver uma destas maquetes.  
 
Figura 3: Após as lâminas de E.V.A. terem sido recortadas de acordo com o mapa e 
coladas é hora de finalizar a rede hidrográfica com tinta dimensional e acrescentando 
legenda, escala e título tanto impressos quanto em Braille. 

 
Fonte: Torres, 2013. 

 
Para o deficiente visual, quanto mais texturas melhor será o entendimento de um 

determinado conteúdo.No caso do mapa de divisão regional do IBGE (Instituto de 
brasileiro de geografia e Estatística), optou-se por fazer cada região em uma textura 
utilizando E.V.A, cola dimensional, miçangas e amostras de madeira.Para a base foi 
utilizado mapa recortado de um atlas, sendo que cada região foi transferida para uma 
transparência e logo em seguida transferida para o material escolhido. 

Recortou-se cada uma das partes que foram coladas e arte finalizadas. 



Existem no mercado lâminas de E.V.A. com texturas diferenciadas. Utilizou-se 
uma delas, a textura atoalhada, mas também alterou-se o E.V.A normal com colagem de 
miçangas e também gotas de tinta dimensional.(figura 4)  

O cuidado precisa ser grande com a legenda e também em fazer com que todos 
os elementos estejam bem afixados em alguma base dura, pois o material deve ser 
manuseado/tocado com intensidade.  
 
Figura 4: A legenda deverá ser escrita em braille, mas deve-se manter a escrita visual 
para que o mapa possa ser utilizado por todos os discentes.  

 
Fonte: Torres, 2013. 
 

Optando-se por um mapa de baixo custo pode-se fazer um apenas com tinta 
dimensional (no caso utilizou-se a transparente). Este mapa deve ser contornado e 
depois hachurado a fim de diferenciar cada tipo climático. No caso do clima Equatorial 
foram adicionadas miçangas para complementar a hachura. Como sempre, não se deve 
esquecer a legenda apresentando exatamente o que se tem no mapa, sendo feita em 
braile juntamente com, norte, título e algum outro dado importante (figura 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 5: O clima do Brasil expresso em tinta dimensional.  

 
Fonte: Torres, 2013. 
 
 
 Montando cada mapa tátil o professor pode compor um pequeno atlas para seu 
aluno DV ou BV (baixa visão), assim, este mapa que segue mescla texturas conseguidas 
com miçangas e também com papel diferenciado. 
 Foi escolhido o mapa da região sul do Brasil, com o objetivo de mostrar a 
divisão entre os estados. Assim, optou-se por 3 texturas diferentes: papel canelado, 
E.V.A. e colagem de miçangas. 
 Cada região foi recortada e colada nas referidas texturas, depois coladas em uma 
base (que pode ser o próprio mapa para facilitar). Para representar cada capital foi 
colocada uma miçanga do tipo pérola, bem diferente do restante das texturas. 
 Deve ser confeccionada uma legenda mostrando que cada textura corresponde a 
um estado e que a pérola representa a capital.O norte também é evidenciado e 
padronizado (para este material) sempre com uma seta em E.V.A. (Figura 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 6: As capitais foram padronizadas com miçangas de pérolas.  

 
Fonte: Torres, 2013. 
 
 Outro material interessante e de fácil acesso é o tecido. Os tecidos possuem 
texturas bem diferenciadas (ásperos, fofos, lisos, enrugados) e isto facilita o trabalho 
com mapas. 
 O procedimento de elaboração é similar ao anterior: São escolhidos tecidos 
diferenciados para representar cada estado da região centro-oeste. Os mesmo são 
recortados, colados nos tecidos e recortados novamente. Agora basta colar na base e 
colocar as capitais com miçangas de pérolas (figura7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 7: Os tecidos possuem texturas bem diferenciadas, mas devem ser bem colados a 
fim de não soltarem com o manuseio.  

 
Fonte; Torres, 2013. 
 
 Como foi falado anteriormente, os mapas táteis são feitos para facilitar o 
entendimento dos DV´s, mas não devem excluir os discentes que enxergam.. Assim, 
este mapa tátil é bem parecido com as maquetes de curva de nível de E.V.A. 
 Basta recortar cada curva e colar em E.V.A. bem fininho. A cada camada o 
relevo vai ficando mais alto. O cuidado precisa ser com a legenda, a fim de representar 
bem que as primeiras camadas são mais baixas e as últimas mais latas (8). 
 
Figura 8: Neste caso, a legenda também precisa apresentar alturas diferentes para 
facilitar o entendimento do mapa.  

 
Fonte: Torres, 2013. 
 



 Para finalizar, mas não esgotar o assunto, propomos um globo terrestre com 
texturas.O tamanho varia pois em alguns momentos é interessante um globo maior e em 
outros um menos (como é o caso pois a ideia era mostrar a configuração total na palma 
da mão). 
 Explicar para um DV como é a configuração dos continentes não é fácil. Assim, 
foi elaborada uma representação do planeta terra com os continentes diferenciados. 
 A escolha de um globo pequeno é devido à facilidade de manuseio pelo discente. 
Ele terá a Terra em suas mãos, literalmente, podendo entendê-la como arredondada e 
sentindo as texturas diferentes para cada continente. 
 Em um globo maior é possível diferencial os países e mesmo escrever em braile 
diretamente no globo ou em plaquinha coladas a ele. 
 Para colocar uma textura de lixa, por exemplo, basta desenhar o continente 
desejado em uma transparência, depois transferir o desenho para a lixa, recortar e colar. 
Lembrando que a lixa é controversa já que alguns estudiosos acreditam que ela pode 
danificar o tato de quem usa. 
  
Figura 9: brocais, glitter e miçangas são interessantes para representar a diversidade de 
cada continente.  

 
Fonte: Torres, 2013. 

 
Se preferir, as texturas podem ser feitas diretamente no globo, como é o caso da 

tinta acrílica PUFF (tinta que expande ao calor de secador de cabelo) e tinta dimensional 
normal. Miçangas, brocais, alfinetes, podem ser colocados a fim de diferencial cada 
continente (figura 9). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Quando se fala em ensino de Geografia-Cartografia para Dv´s e BV´s os 
materiais didáticos e as técnicas de artesanato são fortes aliadas e devem caminhar 
juntas. Infelizmente no Brasil os materiais industrializados para este público ainda é 
muito caro e pouco acessível, desta forma, cabe ao professor desenvolver seus materiais 



de acordo com o que ele tem em sala. 
O que parece ser ruim pode ter um ponto muito favorável que é o caso da 

personalização deste material para o aluno, sendo específico para sua necessidade. 
Além de mapas, maquetes, o professor pode realizar jogos que façam realmente 

a inclusão deste aluno, ou seja, que o material elaborado ou o jogo pensado sejam 
trabalhados com todos da sala, indiscriminadamente. 

Estão sendo desenvolvidos materiais didáticos no Laboratório de Ensino de 
Geografia da Universidade Estadual de Londrina em parceria com o PIBID a fim de 
serem um referencial para os professores que efetivamente lecionam nestas. 

É preciso que os professores de Geografia tenham plena consciência de seu 
papel na escola, como principais responsáveis deste processo, acreditem na formação de 
alunos-cidadãos, para que possam construir os seus próprios meios de proporcionar o 
conhecimento da realidade aos seus alunos, munindo-os para que possam interagir nos 
processos de produção do meio atuando como indivíduos conscientes de sua função na 
sociedade. No Entanto, para que isto ocorra é preciso que o professor não se acomode 
com as práticas de ensino que aprendeu na graduação, e esteja atento para perceber as 
questões (fatos cotidianos do aluno) nas quais a ciência Geográfica precisa ser aplicada, 
ou seja, é preciso que o professor seja pesquisador da sua realidade profissional. Ensinar 
é aprender sempre!!! 
 
REFERÊNCIAS 
 
ARCHELA, S, Rosely. Construindo Representações de Relevo. Metodologia de 
Ensino. Londrina: Eduel, 1998.p.67-79 

ARCHELA, Rosely Sampaio. A cartografia no pensamento geográfico. Projeto: 
Bibliografia da Cartografia: bibliografias comentadas, 2002. Disponível em: 
<http://br.geocities.com/cartografiatematica/textos/Pensamen.html>. Acesso em 25 de 
out. 2007 

GODINHO, Edna Maria Silva Oliveira. A Dificuldade Encontrada Pelos Professores 
Em Utilizar Os Recursos De Apoio Didáticos Pedagógicos No Processo De Ensino 
Aprendizagem De Geografia Na Rede Estadual Da Região Metropolitana De 
Goiânia – 2007. Disponível em: www.webartigos.com. Acesso em: 10 set 2009 

LOMBARDO, M. A.; CASTRO, J. F. M. O uso de maquete como recurso didático. 
In: Anais do II Colóquio de Cartografia para Crianças, Belo Horizonte, 1996. Revista 
Geografia e Ensino, UFMG/IGC/Departamento de Geografia, 6(1):81-83, 1997. 
Disponível em: 
http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/publicacoes/TextosPDF/ArtigoMLombardo1.
pdf. Acesso em: 22 mar. 2014. 

MACHADO , L. R.; MAIO, A. C. D.. A Maquete De Relevo E O Estudo De 
Microbacias No Ensino Da Geografia. In: Anais IX Encontro Latino Americano de 
Iniciação Científica e V Encontro Latino Americano de Pós-Graduação – Universidade 
do Vale do Paraíba, P.1098 –1101, 2001. Disponível 
em:http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/diaadia/diadia/arquivos/File/conteudo/artigos
_teses/GEOGRAFIA/Artigos/art_maquetes3.pdf. Acesso em: 8 set 2009. 

PENTEADO, M. M. E. – (1980) - Fundamentos de Geomorfologia. IBGE. Rio de 
Janeiro.  



ROCHA-CAMPOS, A.C. 2002. Varvito de Itu, SP - Registro clássico da glaciação 
neopaleozóica. In: Schobbenhaus,C.; Campos,D.A. ; Queiroz,E.T.; Winge,M.; Berbert-
Born,M.L.C. (Edits.) Sítios Geológicos e Paleontológicos do Brasil. 1. ed. Brasilia: 
DNPM/CPRM - Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP), 
2002. v. 01: 147-154.  

SOUSA, R. R. ; SILVA, Ednalva Maria da ; ROCHA, Hudson Moraes . Maquetes de 
geografia física. In: VIII Congresso Ibero-Americano de Extensão Universitária, 2005, 
Rio de Janeiro-RJ. VIII Congresso Ibero-Americano de Extensão Universitária, 2005. 
Disponível em:  http://www.pr5.ufrj.br/cd_ibero/biblioteca_pdf/educacao/43%20-
%20trabalho_hudson.pdf. Acesso em: 4 set 2009 

SIMIELLI, Maria Elena R. GIRARDI, Giseli, BROMBERG. Patrícia et.al. Do plano ao 
tridimensional: a maquete como recurso didático. Boletim Paulista de Geografia, 
n.70. p. 5-30, 1991. 

SILVA, Eunice Isaias da. Charge, Cartum e Quadrinhos: linguagem alternativa no 
ensino de geografia. Revista Solta a Voz. V. 18, n° 1, 2007. Disponível em: 
<http://revistas.ufg.br/index.php/sv/article/view/2512/2482>. acessado em: 16 de 
setembro de 2012. 

TORRES, E. C. Educação Ambiental: Da contextualização à aplicabilidade na Pre-
escola. UNESP, Presidente Prudente (dissertação mestrado), 2000. 

_________ Atividades em Educação Ambiental na Cidade da Criança em 
Presidente Prudente –SP. Presidente Prudente: Unesp, 1998, 219p. 

_________Um caminho para fazer Educação Ambiental.Presidente Pudente, Edição 
do autor, 2002. 

_________Truques e Trecos:Materiais didáticos para o ensino de Geografia. Pará 
de Minas: Virtual Books, 2013. 


