XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA
- Saberes acadêmicos, populares e institucionais em Climatologia:
contextos para uma agenda socioambiental –
UFPB – João Pessoa, de 10 a 14 de agosto de 2021

OFICINA TEMÁTICA 3
“GEOZINE ÀS TEMÁTICAS DE CLIMATOLOGIA E FÍSICO - NATURAIS NA
EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA”
Ministrantes: Prof. Me. Antonio Marcos Gomes da Silva (URCA/ Doutorando em
Geografia pela UFG)
Monitor: Matheus Emanuel Teles Ferreira (URCA/ Licenciando em Geografia)
Data: 14 de agosto de 2021 (Sábado), 09 às 12h (horário de Brasília).
Local: sala do Google Meet (O link será encaminhado para o e-mail dos inscritos com
bastante antecedência ao dia da oficina).
Do certificado: terá direito ao certificado o inscrito que participar on-line na data de
realização e por todo o horário da oficina. A lista de presença será disponibilizada na sala.
Número de vagas: 30 (trinta vagas)
Pré-requisitos: conhecimentos básicos/iniciais sobre didática, pedagogia e linguagens
didáticas; leituras sobre Geozine e arte e criatividade (sugestões no final desse arquivo)
Materiais necessários para oficina: jornais e revistas antigas, lápis de cor, cola de papel,
giz de cera, cola colorida, tesoura sem ponta, folha de papel A4.
Ementa:
Geozine é uma linguagem didática à Educação geográfica. Ao selecionar conteúdos a
serem ensinados e na mediação didática por este procedimento metodológico, ensina-se
geografias na combinação de linguagens diversas, com arte. Esta linguagem didática
contribui para que os alunos desenvolvam o raciocínio espacial geográfico com
criatividade. Na produção das revistas Geozines os alunos desenvolvem habilidades
cognitivas fundamentais à pesquisa, tais como: ler sobre os assuntos, selecionar
informações e materiais para representar os conteúdos apreendidos, usa da imaginação
para criar desenhos e personagens e dar o contorno geográfico. Da organização destes
materiais em forma de revistas revela-se a assimilação e aprendizagem geográfica, dado
aos novos significados dos conteúdos. É um trabalho de potencialidade individual e
coletiva. É na liberdade do pensar e do fazer na criação da revista, que vão se revelando
para o professor as múltiplas geografias de seus alunos em sala de aula e, com sua
sensibilidade didática pode acrescentar estratégias que ampliem os saberes dos alunos, no
tocante à aprendizagem dos conteúdos geográficos ensinados.
Sugestões de leituras/links sobre a temática da oficina:
SILVA, Antonio Marcos Gomes. Geozine: linguagem para o ensino do conteúdo de
região na geografia escolar. Natal-RN: UFRN, 2018. (Dissertação de Mestrado).
Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/26180
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SILVA, Antonio Marcos Gomes da Silva; DANTAS, Eugênia Maria. Geozine:
linguagem para o ensino do conteúdo de região na geografia escolar. Giramundo. Rio
de Janeiro, V. 5, n. 9. p. 41-53. Jan/jun, 2018. Disponível em:
https://www.cp2.g12.br/ojs/index.php/GIRAMUNDO/article/view/2688
SILVA, Antonio Marcos Gomes da Silva; DANTAS, Eugênia Maria. Região e ensino:
O Cariri Cearense lido pelo Geozine. Anais. X Fórum Nacional de Formação de
Professores de Geografia-NEPEG, Goiânia, 2020 (P.250-260) Disponível em:
http://nepeg.com/anaisforumnepeg/anais/
Lives:
Geozine Disponível em:
https://www.instagram.com/tv/CBHH8wChqxy/?igshid=1mcjm75ls2kfi
A importância da Geografia nas séries iniciais e metodologias de ensino. Disponível
em: https://www.instagram.com/tv/CBwUcuSh12M/?igshid=8cvcv0khw2xn
Diálogos de rua: Geozine, hibridismo entre Geografia, arte e cultura popular.
Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CKSO1uXJZeq/?igshid=1leb0yn3acl21
Podcast:
Podcast Professorando: Ep 12 – Geozine: uma linguagem para o ensino (de
Geografia?) Disponível em: https://podcasts.apple.com/us/podcast/ep-12-geozine-umalinguagem-para-o-ensino-de-geografia/id1522051181?i=1000498051822
Mesa redonda:
As metodologias ativas e o uso das linguagens no ensino de Geografia. Disponível
em: https://youtube.be/yYxRhLRtaBc
Sarau Geoeducacional - Estágio supervisonado e o Programa de Residência
Pedagógica: potencialidades formativas. Disponível em:
https://youtube.be/tLIvj0AbAAw
Poema: Geozine-se. Disponível em: https://youtu.be/eVYaHXwWJ9U
***********
Para esclarecimentos/dúvidas:
E-mail: xivsbcg@gmail.com
Instagram: @xiv.sbcg
João Pessoa, 30 de junho de 2021.

A Comissão Organizadora
XIV Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica (XIV SBCG)

