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GEOGRAFIA E ARTES: CONTEXTUALIZANDO O CONTEÚDO DIDÁTICO

 Trabalho realizado com as turmas do ensino 
médio vespertino da Escola Henrique Eufrásio de 
Santana durante as aulas de Geografia e Artes no 
segundo semestre de 2015. 
Os educandos/as participaram de estudos em 
grupo, apresentação de seminário e aulas de 
campo. 
Esse processo teve origem no trabalho 
desenvolvido pela atual vice diretora da Escola, 
professora Barlivânia Moreira de Melo, como 
educadora da disciplina de Geografia cuja 
culminância foi em 22 de novembro de 2013, com 
a I Mostra de Geografia da Escola Estadual 
Henrique Eufrásio de Santana “Geografia para 
uma nova Era”. 

Possibilitar ao educando/a experimentar 
ferramentas de aprendizagens que 
estimulam a leitura crítica e ressignificação 
de conteúdos numa relação estreita com a 
sua realidade, em um movimento que os 
colocam na condição de sujeitos 
responsáveis pelo seu próprio aprendizado, 
onde a praxis e autonomia estão no centro.

Metodologia Ciclo 2015

Apresentação

Objetivo Ciclo 2015

Partiu de conteúdos 
teóricos dos livros 
didáticos, com livre 
escolha de um capitulo 
por cada grupo de 
trabalho organizado por 
afinidade.

Os conteúdos foram 
apresentados em  
cartazes com fotos 
e textos montados 
manualmente 
resumindo o 
conhecimento 
ressignificado.

Como finalização 
sintetizaram os 
conteúdos em texto e 
imagens, em formato 
digital, para a 
produção de jornais.

A culminância do 
processo de 
ensino 
aprendizagem 
em 2015  se 
dará com I Feira 
de Ciências de 
Escolas de 
Pureza.

Aprendizagens
O processo é mais importante que a finalização, por 
proporcionar vivencias, troca de saberes, descobertas e 
produção de conhecimentos. A cada passo cresce o 
sentimento de pertencimento, de companheirismo e amor à 
escola. Aos poucos os/as educandos/as compreendem que 
conteúdos teóricos, antes arbitrários, ganham sentido. Essa 
empatia estreita a relação entre educador e educando 
facilitando o processo ensino-aprendizagem.

Fase Atual 
Sistematização, 
avaliação, 
planejamento para 
a implementação 
de um novo ciclo 
em 2016.

Fotos 2013.
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Primeiro Ciclo 
2013

Ciclo 2016

Os grupos foram 
orientados a 
apresentarem o 
conteúdo do 
capítulo escolhido 
na forma de 
seminário e a 
produzirem um 
cartaz 
demonstrativo da 
relação do 
conteúdo com a 
realidade local.

Alguns dos conteúdos foram 
produzidos com apoio de 
visitas in loco.
Aulas de campo em usina de 
destilação de bebidas, na 
estação elevatória de água e 
no Olheiro  por exemplo, 
serviram como momentos de 
conhecer problemas e 
potenciais do município, no que 
tange aos recursos hídricos,  à 
terra, à produção de energia, e 
à formação do município, entre 
outros.

Cada grupo organizou a 
pesquisa ação e 
reelaborou conteúdos 
teórico em uma estreita 
relação com a realidade, 
e apresentaram em 
seminários.

Nas aulas de campo estiveram 
presentes os professores/as de 
Física, Química e Inglês bem 
como fomos acompanhados 
pela vice-diretora.

Sala Verde
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