
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS
CURSO DE GEOGRAFIA

Campus Universitário — Trindade — Florianópolis — Santa Catarina
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Disciplina:
GCN7504 CARTOGRAFIA ESCOLAR 

Carga horária total 
(h/a)

Número de Créditos 
(semana)

Distribuição da carga horária (h/a)

Teórica Prática

108(PCC 36) 4 54
54

Modalidade
   (x) Obrigatória                ( ) Optativa 

Pré-requisito
CARTOGRAFIA TEMÁTICA

Habilitação
 ( ) Bacharelado               ( X  ) Licenciatura

A disciplina será oferecida também a outro(s) curso(s)  além da Geografia?

(  ) Não     (x) Sim - Pedagogia
 EMENTA: Documentos  oficiais  e  currículos  de  Geografia;  o  desenvolvimento  do 

conceito espacial  na criança; recursos didáticos de cartografia e o uso da 
cartografia nas diferentes faixas etárias dos anos escolares para o ensino de 
Geografia

OBJETIVOS: A disciplina tem como competência capacitar teórico-metodologicamente o 
estudante  com  elementos  necessários  para  entender  o  processo  de 
educação geográfica escolar a partir dos conceitos, conteúdos e produtos da 
cartografia escolar e tátil para a confecção e apoio dos recursos didáticos 
Geocartográficos para a Educação Básica, através das teorias e práticas em 
laboratório.
E  como  habilidades, a  disciplina  visa  que  o  estudante:  compreenda  a 
diferença  da  cartografia  acadêmica  e  escolar;  conheça  os  documentos 
oficiais  e  currículos  que  regem  a  Educação  e  da  Geografia  Escolar; 
compreenda  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem  pela  psicologia 
comportamental,  didática  e  neuroeducação;  aplique  os  pressupostos 
teóricos e práticos com uso dos recursos didáticos da cartografia escolar na 
educação Básica e Inclusiva. 



CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO:

1 - Educação Geográfica Acadêmica e Escolar
1.1 Disciplina, docência, estudante e a neuroeducação
1.2 Documentos oficiais e currículo da Educação Básica
1.3 Contexto da Cartografia na Educação Geográfica Escolar - Legislação 
e currículo 
1.4 Cartografia  acadêmica  na  Educação  Básica  -  Cartografia  Geral  e 
Temática.

2 - Pressupostos da Cartografia escolar 
2.1 Pensamento espacial e o raciocínio geográfico
2.2 O desenvolvimento do conceito  espacial  pelos estudantes desde a 
infância: o espaço vivido, percebido e o concebido 
2.3 Relações  Topológicas  Elementares  -  Relações  Topológicas 
Euclidiana e Projetiva 
2.4 A representação geográfica espacial do desenho infantil 

3 - Recursos Didáticos Geocartográficos
3.1 -  Astronomia  e  conhecimento  dos  povos:  Céu  como  o  primeiro 
calendário, mapa terrestre e organização do cotidiano humano.
3.2 Globos terrestres – Forma da Terra, representação matemática, sistema 
de coordenadas geográficas, orientação e fusos horários 
3.3 - Planisférios e Atlas – Projeção cartográfica 
3.4 - Mapas: mentais, croquis de campo e cartográficos
3.5 - Maquetes geográficas: espontânea e topográfica
3.6 - Geotecnologias da Cartografia Escolar para Educação Básica
         3.6.1 - Imagens terrestres, aéreas e orbitais
         3.6.2 - Aplicativos digitais e da internet  

4 - Livro didático no contexto da Cartografia Escolar 
4.1 - Origem e histórico
4.2 -Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e avaliação para escolha 
do Livro Didático

5 - Cartografia Tátil 
5.1 – Deficiência Visual e a educação – Ensino e aprendizagem, Legislação 
e currículo
5.2 - Código Braille – Histórico e o processo educacional
5.3 – Linguagem Cartográfica Tátil e Grafotátil
5.4 – Recursos Didáticos Geocartográficos Táteis

METODOLOGIA

A  metodologia  de  ensino  da  disciplina  se  contextualiza  na  aprendizagem  significativa, 
associando teoria e prática com base em situação problema conforme a Base Nacional Comum 
Curricular  (BNCC).   O conhecimento científico aprendido na academia sobre a cartografia é 
desenvolvido  nessa disciplina  direcionado para  a  dimensão escolar,  associando concepções 
teóricas e metodológicas da prática de ensino na educação geográfica. Na parte prática terá a 



confecção  de  recursos  didáticos  cartográficos  contextualizados  para  as  temáticas  a  serem 
desenvolvidas em relação aos níveis de ensino da educação básica em Geografia.  

ESTRATÉGIAS

A disciplina será ministrada através da teoria e prática em sala de aula, no Laboratório de Ensino 
de Cartografia e no Laboratório de Cartografia Tátil e Escolar (LabTATE). Na parte teórica serão 
apresentados conceitos e metodologias (técnicas, métodos e materiais) inerentes ao conteúdo 
programático. Nas aulas práticas serão desenvolvidos trabalhos individuais ou em grupo com 
auxílio  do(a)  monitor(a)  e  da  professora  responsável.  Em ambas,  poderão ser  empregados: 
aulas  expositivas  dialogadas;  estudos  dirigidos  em  sala  de  aula;  resolução intensiva  de 
exercícios com uso de softwares específicos; análises geográficas para investigação científica 
com uso dos recursos didáticos geocartográficos; entre outros que poderão surgir ao longo da 
aplicação da disciplina utilizando-se do quadro-branco, multimídias, referências bibliográficas e 
cartográficas, equipamentos analógicos e digitais e Recursos Didáticos Geocartográficos. Neste 
contexto,  a  prática  como  componente  curricular  (PCC)  será  desenvolvida  ao  longo  das 
atividades que proporcionaram a formação para o exercício da docência.
Todo o material  utilizado nas atividades teóricas e práticas estarão disponíveis no fórum do  
CAGR, e outros ambientes de comunicação digital, bem como toda a bibliografia recomendada.  
A disciplina também terá um grupo no WhatsApp para apoio comunicacional.  Também estarão  
disponíveis conteúdos em audiovisual no canal da professora Rosemy da Silva Nascimento no 
Youtube - https://www.youtube.com/user/Rosemyies/videos?view_as=subscriber  .  
Para confecção dos Recursos Didáticos Geocartográficos serão utilizados materiais disponíveis 
no  LabTATE.  Porém,  será  necessário  a  aquisição  de  alguns  materiais  que  poderão  ser 
adquiridos em conjunto pela turma.  
O controle da frequência será através de lista assinada. 
O atendimento individual poderá ser agendado pelo e-mail ou por whatsApp a ser organizado 
pela professora e monitoria.   

AVALIAÇÃO

A avaliação será individual obtida através da participação e entrega das atividades solicitadas. 
Todos(as) iniciam com a nota máxima de valor 10,0 (dez). A sua manutenção dependerá da 
participação e entrega das atividades. Caso não haja participação e nem entrega de qualquer 
atividade, este será abatido da nota inicial, conforme o valor atribuído a cada atividade.

Avaliação  de  Recuperação:  De  acordo  com a  RESOLUÇÃO Nº  17/Cun/97,  com frequência 
suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0 (três) e 5,5(cinco vírgula  
cinco) terá direito a uma nova avaliação no final do semestre. Sua nota final será calculada 
através da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais e a nota obtida na 
nova avaliação citada.

Falta em avaliação: De acordo com a RESOLUÇÃO Nº 17/Cun/97, o estudante, que por motivo 
de força maior e  plenamente justificado, deixar  de realizar avaliações previstas no plano de 
ensino, deverá formalizar pedido de avaliação à Chefia do Departamento de Ensino ao qual a  
disciplina pertence, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, recebendo provisoriamente a menção 
I.
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