


PROFESSORA CONVIDADA ELIANE ZANIN:

* Graduada em Ciências pela Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Jandaia do Sul ; 
Tem duas especializações, uma na área de 
Educação, Educar Para a Cidadania-Ética e 
Gestão de Pessoas, pela UNIBEM; e uma na 
área de Administração, Gestão Pública, pela 
UNICENTRO.

* Trabalha há 31 anos na área da educação;

* Atualmente atua com alunos das séries iniciais 
do EF no município de Apucarana;

* Autora de planos de aula da Nova Escola 
alinhados a BNCC ;

* Formadora da Nova Escola, na região sul do 
país, para a implantação da BNCC;

* Autora de cursos online do Mathema, para 
professores do Ensino Fundamental;

* Autora de material didático para alunos das 
séries iniciais ( Eleva Educação).



A PRÁTICA DA INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO 
DE GEOGRAFIA NOS ANOS INICIAIS

OBJETIVO DA LIVE:

⮚ Mostrar possibilidades para o desenvolvimento do 
trabalho interdisciplinar e a relação entre os objetivos de 
aprendizagem de diversos componentes nos anos iniciais 
do ensino fundamental, que resultam na compreensão 
mais completa pelo aluno, do mundo e de si mesmo.



COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE GEOGRAFIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

1. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/ natureza e exercitar o interesse e o espírito de 
investigação e de resolução de problemas. 

1. 2. Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a 
compreensão das formas como os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história. 

1. 3. Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e 
produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. 

1. 4. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das 
geotecnologias para a resolução de problemas que envolvam informações geográficas.

1. 5. Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o mundo natural, social, econômico, 
político e o meio técnico-científico e informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) para questões 
que requerem conhecimentos científicos da Geografia. 

1. 6. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de vista que respeitem e 
promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza. 

1. 7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações 

sobre as questões socioambientais, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.



PAPEL DA GEOGRAFIA NOS ANOS INICIAIS

Essa é a grande contribuição da Geografia aos alunos da Educação Básica: desenvolver 
o pensamento espacial, estimulando o raciocínio geográfico para representar e 
interpretar o mundo em permanente transformação e relacionando componentes da 
sociedade e da natureza. Para tanto, é necessário assegurar a apropriação de 
conceitos para o domínio do conhecimento fatual (com destaque para os 
acontecimentos que podem ser observados e localizados no tempo e no espaço) e 
para o exercício da cidadania. 

BNCC Página 360



RACIOCÍNIO GEOGRÁFICO/ EDUCAÇÃO 
GEOGRÁFICA

Traduz-se em olhar o mundo para compreender a nossa história e a nossa vida. Este olhar, traz a 
especificidade de nossa disciplina que tem o conceito de espaço como foco primordial. O espaço 
concretiza/materializa as ações humanas e a vida social por meio dos embates entre os grupos, 

se mostrando como resultado das ações no espaço. (CALLAI, 2013, p.17)

A Educação Geográfica caracteriza-se pela intenção de tornar significativos os conteúdos para a 
compreensão da espacialidade, e isso pode acontecer por meio da análise geográfica, que exige o 
desenvolvimento de raciocínios espaciais. Este é o caminho estabelecido para analisar, entender 

e buscar as explicações para o que acontece no mundo, para os problemas que a sociedade 
apresenta. (CALLAI, 2013, p.44)



A INTERDISCIPLINARIDADE NA BNCC

A BNCC e os currículos se identificam na comunhão de princípios e valores que, como já mencionado, orientam a LDB
e as DCN. Dessa maneira, reconhecem que a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento
humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica.

Além disso, BNCC e currículos têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para
cada etapa da Educação Básica, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões
que caracterizam o currículo em ação. São essas decisões que vão adequar as proposições da BNCC à realidade local,
considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto
e as características dos alunos. Essas decisões, que resultam de um processo de envolvimento e participação das
famílias e da comunidade, referem-se, entre outras ações, a:

•“decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e
fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais
dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da
aprendizagem;”
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A interdisciplinaridade parte da palavra "interdisciplinar", que tem, como conceito, o que é um comum a

duas ou a mais disciplinas. Diz respeito ao processo de ligação entre as disciplinas. Sendo assim, interdisciplinaridade é

uma proposta onde a forma de ensinar leva em consideração a construção do conhecimento pelo aluno. Ela é uma prática

que não dilui as disciplinas no contexto escolar, mas que amplia o trabalho disciplinar na medida em que promove a

aproximação e a articulação das atividades docentes numa ação coordenada e orientada para objetivos bem definidos.

Voltada para a formação do indivíduo, a interdisciplinaridade propõe a capacidade de dialogar com as diversas ciências,

fazendo entender o saber como um todo, e não como partes ou fragmentações. Trata-se de um movimento, um conceito

e uma prática que está em processo de construção e desenvolvimento dentro das ciências e do ensino das ciências,

sendo, estes, dois campos distintos nos quais a interdisciplinaridade se faz presente. Assim, interdisciplinaridade é parte

de um movimento que busca a superação da disciplinaridade.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinaridade

https://pt.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinaridade
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PROJETO INTERDISCIPLINAR :CONHECENDO A 
MINHA VIDA

Escola Municipal Professor Durval Pinto
3º ano A

O SUJEITO E SEU LUGAR NO MUNDO – O modo de vida das 
crianças em diferentes lugares / Situações de convívio em 

diferentes lugares.

(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos culturais dos 
grupos sociais de seus lugares de vivência, seja na cidade, seja 
no campo.

(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivência, marcas 
de contribuição cultural e econômica de grupos de diferentes 
origens, reconhecendo a importância que os diferentes 
grupos têm para a formação sócio-cultural-econômica da 
região.

(EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos de vida (hábitos 
alimentares, moradias, aspectos culturais, tradições e 
costumes) de povos e comunidades tradicionais em distintos 
lugares.





PARCERIA COM O PROJETO BIBLIOTECA ITINERANTE: O PRAZER DA 
LEITURA BEM PERTO DE VOCÊ.



FORMAS DE REPRESENTAÇÃO E PENSAMENTO ESPACIAL:

(EF03GE07) Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos tipos de representações em diferentes escalas 
cartográficas, compreendendo a importância dos símbolos para a leitura cartográfica.





ATLAS MUNICIPAL ESCOLAR APUCARANA - PR

❖ Professora  Maria do Carmo Carvalho Faria



FORMAS DE REPRESENTAÇÃO E PENSAMENTO ESPACIAL – Representações cartográficas

(EF03GE06) Identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de
representação cartográfica, destacando a passagem da realidade concreta do espaço em que se vive, para a
representação sob a forma de mapas e outros recursos cartográficos, tais como; maquetes, croquis, plantas,
fotografias aéreas, entre outros.



CONTOU COM O PROJETO TECNOLOGIA NA ESCOLA





CONEXÕES E ESCALAS – Paisagens naturais e antrópicas em transformação:

(EF03GE04) Explicar como os processos naturais e históricos atuam na produção e na mudança das paisagens naturais e 
antrópicas nos seus lugares de vivência, comparando-os a outros lugares, observando os componentes que atuam nos 
processos de modificação das paisagens.
Perceber  as transformações ocorridas no seu espaço de vivência, a partir das atividades sócioeconômicas, observando 
suas repercussões no ambiente, no modo de vida das pessoas e na forma das construções presentes no espaço.



PARECERIA COM O PROJETO EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO












