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Autores como Carvalho (1941); Ruellan (1944); Oliveira (1977) e Lacoste (1985), 
destacam a importância da realização de trabalhos de campo, tanto no sentido 

da investigação dos fenômenos de interesse de estudo da ciência geográfica 
quanto para o processo de ensino da Geografia enquanto disciplina, uma vez que 
possibilita a visualização, experimentação e o contato prático dos geógrafos e 

estudantes com os objetos de análise. 

De acordo com Frick et al. (2013), as aulas de campo em Geografia podem ser 
definidas como uma prática didático-pedagógica, uma vez que possibilitam aos 

estudantes confrontar a teoria vista ou aprendida em sala de aula com a 
prática, em campo. Aguçando assim a percepção dos estudantes e permitindo 

tornar os mesmos mais críticos nas relações sociais.

A importância da aula de campo em Geografia 



As atividades de campo podem mobilizar e contribuir para desenvolver algumas das 
Competências específicas de Ciências Humanas para o ensino fundamental (BNCC):

3 - Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, 

exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação 
espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social.

5 - Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, e 

eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados.

7 - Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e 

tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-
temporal relacionado a localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, 
ritmo e conexão.

A importância da aula de campo em Geografia 
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Competência específica de Ciências Humanas para o ensino médio (BNCC) que 
podem:

3 - Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a 

natureza (produção, distribuição e consumo) e seus impactos econômicos e socioambientais, 
com vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética 
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global.

A importância da aula de campo em Geografia 



 Projeto de Ensino, Pesquisa e Extensão - vinculado ao Laboratório Pedagógico de Geografia
(LABOGEO), do curso de Geografia da UFPR

 Alguns dos objetivos do PEG:
• Fomentar a prática de aula de campo como recurso didático-pedagógico no ensino de Geografia

- níveis superior, técnico, médio e fundamental;

• Proporcionar aos acadêmicos vinculados ao PEG experiência profissional na carreira docente;

• Capacitar profissionais da educação para trabalhar a aula de campo como recurso didático-
pedagógico;

• Produzir materiais didáticos de livre acesso.

2006 2007 ...



Metodologia do Projeto

Reconhecimento Pré-Campo Campo Pós-Campo
Contato com a 
Instituição de 

Ensino



Os membros do PEG 
realizam um “campo 
de reconhecimento” 
no local que 
acontecerá o campo 
com os estudantes, 
com o objetivo de 
planejar o melhor 
roteiro e como serão 
desenvolvidas as 
atividades.

A instituição de ensino 
interessada entra em 
contato com o PEG (via e-
mail, mídias sociais ou 
pessoalmente).

É acertado com o (a) 
professor (a) responsável 
o roteiro, conteúdos, 
datas e demais 
informações que forem 
necessárias.

Reconhecimento
Contato com a 

Instituição de Ensino

Pré-
Campo

Campo
Pós-

Campo

Metodologia do Projeto



Parque Estadual de Campinhos – Tunas do 
Paraná/PR - 2014Buraco do Padre – Ponta Grossa/PR 

- 2014

Metodologia do Projeto - Reconhecimento



Morro da Cruz – Colombo/PR - 2014Parque Lago Azul – Curitiba/PR - 2015

Metodologia do Projeto - Reconhecimento



Reconhecimento
Contato com a 

Instituição de Ensino Pré-Campo Campo Pós-Campo

• Realizado no 

ambiente escolar 

ou no local do 

campo;

• Aula expositiva-

dialogada com a 

apresentação 

dos conteúdos e 

avisos sobre o 

funcionamento 

da aula de 

campo.

Metodologia do Projeto



C. E. Pe. Claudio Morelli

Buraco do Padre – Ponta Grossa/PR - 2014

C. E. Dr. Gilberto Alves do Nascimento

Piraquara/PR - 2014

Colombo/PR - 2016

Metodologia do 
Projeto –

Pré-campo



Reconhecimento
Contato com a 

Instituição de Ensino Pré-Campo Campo Pós-Campo

Vivência e 

visualização in 

loco dos 

conteúdos 

abordados durante 

o pré-campo;

Coleta de dados 

para serem 

utilizados no pós-

campo;

Confronto entre 

teoria e prática.

Metodologia do Projeto



Colégio Estadual do Paraná

Passeio Público - Curitiba/PR - 2016

C. E. Amyntas de Barros

Pinhais - Curitiba/PR - 2015

Metodologia do Projeto - Campo



Colégio Estadual do Paraná

Morro do Canal - Piraquara/PR - 2014

C. E. São Pedro Apóstolo

Vila Velha – Ponta Grossa/PR - 2014

Metodologia do Projeto - Campo



Reconhecimento
Contato com a 

Instituição de Ensino Pré-Campo Campo Pós-Campo

• Realização no ambiente escolar;

• Momento avaliativo: desenvolvimento 

de produtos (maquetes, mapas, etc.) 

com o objetivo de verificar a eficácia 

da aula de campo no processo de 

ensino-aprendizagem dos estudantes.

Metodologia do Projeto



Avaliação

Caráter multidisciplinar

Compreensão dos 
elementos geográficos

Relação entre o conteúdo 
e o cotidiano 

Habilidades individuais

Trabalho em equipe



• Os produtos gerados a partir das avaliações nos mostram o quanto
os alunos assimilaram do que lhes foi mostrado em pré-campo e
campo.

• Paralelamente, com as avaliações e produtos gerados, é possível nos
autoavaliar, questionando se os conteúdos abordados, as
explicações dadas, os roteiros estavam de acordo com a turma,
possibilitando melhorar as atividades posteriores do PEG.

Avaliação



Exemplos de Produtos gerados no
Pós-Campo

(FERREIRA; NUCCI; VALASKI; 2014, p.3-19)

Análise de Paisagens



Maquetes em papelão:

Exemplos de Produtos gerados no
Pós-Campo



Carta de Campo

Análise da Cobertura Vegetal



Mapa de Uso da TerraMapa Mental

Metodologia da prof. Dra. Salete Kozel



Folder de Conscientização
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Trabalho de Conclusão de Curso – Licenciatura em Geografia 
(2017)

(Breves resultados)

PROJETO EXPEDIÇÕES GEOGRÁFICAS: 10 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO 
NA FORMAÇÃO DOCENTE E SEU IMPACTO NAS AULAS DE GEOGRAFIA

Eduardo Liberti



Procedimentos Metodológicos

Quant., nome e localidade das 
instituições de ensino

Quant. de Professores e estudantes 
e nível de ensino 

Quant. e locais de realização das 
aulas de campos

Quant. e caracterização das 
capacitações

Quant. e caracterização das 
produções

Quant. e nome dos bolsistas e 
voluntários (as)

Sistematização 
das ações 

desenvolvidas 
pelo Projeto 
Expedições 
Geográficas

-Relatórios

- Cronogramas

- Arquivos pessoais



Bolsistas e Voluntários (as) –
Egressos e atuais

Avaliação 
qualitativa das 

ações 
desenvolvidas 
pelo Projeto 
Expedições 
Geográficas

Pesquisa

Google 
Formulários

contribuição para a formação 
acadêmica e profissional 

contribuição para processo de 
ensino-aprendizagem das turmas 

atendidas 

Docentes parceiros

Participantes de capacitações

verificar de que maneira as 
capacitações foram uteis para os 

participantes 

Procedimentos Metodológicos



Sistematização das ações desenvolvidas pelo 
Projeto Expedições Geográficas

Ações desenvolvidas pelo PEG –
2007 a 2017

+ 40 instituições de 
ensino

+ de 3 mil estudantes e 
professores

Ensino fundamental, 
médio, técnico e 

superior

181 aulas de campo

72 bolsistas e 
voluntários (as)

65 produções 13 capacitações



Avaliação qualitativa das ações desenvolvidas 
pelo Projeto Expedições Geográficas

(2007 – 2017)

 Bolsistas e Voluntários(as) – Egressos e atuais - contribuição para a formação 
acadêmica e profissional;

 Docentes parceiros - contribuição para processo de ensino-aprendizagem das 
turmas atendidas;

 Participantes de capacitações - verificar de que maneira as capacitações foram uteis 
para os participantes.



Conclusão

Bolsistas e Voluntários (as) – Egressos e atuais - contribuição para a formação 
acadêmica e profissional:

• Proporcionou expressivas experiências no sentido de oportunizar a integração entre 
o ensino, pesquisa e extensão;

• Contribuiu significativamente na formação de seus participantes, oportunizando a 
iniciação à docência;

• Vivência prática em sala de aula, ambiente e rotina escolar, subsidiando o 
desenvolvimento acadêmico, profissional e pessoal.



Conclusão

Docentes parceiros - contribuição para processo de ensino-aprendizagem das 
turmas atendidas:

• Aula de campo como um importante recurso didático;

• Dificuldades: questões financeiras e falta de autonomia e apoio institucional;

• PEG justifica-se importante a medida que proporciona o suporte necessário para 
a execução da prática pedagógica;

• Relevante função em relação ao ensino-aprendizagem dos estudantes.



Conclusão

Participantes de capacitações - verificar de que maneira as capacitações foram 
úteis para os participantes.

• Aula de campo como um importante recurso didático;

• Contribuiu para a formação dos participantes, para a disseminação da prática 
pedagógica e da metodologia;

• Docentes tiveram a oportunidade de aplicar a metodologia exposta e obtiveram 
importantes resultados.
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GEOGRÁFICAS
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GEOGRAFIA
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Labogeo – Laboratório Pedagógico de 
Geografia (UFPR) 



Mas afinal o que é rea



RECURSOS EDUCACIONAIS 
ABERTOS - REA

 são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa,
 em qualquer suporte ou mídia digital, 
 estão sob domínio público, ou estão licenciados de maneira 

aberta.                                                                      
(UNESCO)

Permitem:

REUSE . REVISE . REMIXE . REDISTRIBUA





EXEMPLOS DE REA 

Cursos inteiros ou 
parciais 

Livros e capítulos 

Videos

Audios

Resenhas 
softwares

Imagens

Jogos Aulas 

Artigos, trabalhos

acadêmicos



ACESSO AO 
REPOSITÓRIO DA UFPR



Digitar sibi ufpr na barra de 

pesquisa do Google

Para acessar o Sistemas de 

Bibliotecas da UFPR



Clicar na aba REA Paraná



Clicar no banner

REA Paraná



1° Digitar o 

sobrenome

Frick

2° Clicar em Ir



Escolher o material 

do REA  que desejar

Em seguida clicar no 

nome para abrir









PLANO DE CAMPO – AULA DE CAMPO NA 

ÁREA DE KARST (COLOMBO/PR)

























http://www.revistaedugeo.com.br/ojs/ind
ex.php/revistaedugeo/article/view/514

http://www.prograd.ufpr.br/portal/blog
/informativo/prograd-publica-nova-
edicao-do-cadernos-do-professor/

BACIAS HIDROGRÁFICAS 
EM MAQUETES DE 
PAPELÃO

AULA DE CAMPO COMO 
UM ENCAMINHAMENTO 
METODOLÓGICO NO 
PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM: 
aplicações a partir da 
Geografia do cotidiano e 
do custo zero

http://www.revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedugeo/article/view/514
http://www.prograd.ufpr.br/portal/blog/informativo/prograd-publica-nova-edicao-do-cadernos-do-professor/


http://www.revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedu

geo/article/view/514

https://www.youtube.com/watch?v=QkeRi2NGDfc

http://www.prograd.ufpr.br/portal/blog/informativo/prog

rad-publica-nova-edicao-do-cadernos-do-professor/

BACIAS 

HIDROGRÁFICAS EM 

MAQUETES DE PAPELÃO

AULA DE CAMPO COMO UM ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO NO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: aplicações a partir da Geografia do 

cotidiano e do custo zero

http://www.revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedugeo/article/view/514
https://www.youtube.com/watch?v=QkeRi2NGDfc
http://www.prograd.ufpr.br/portal/blog/informativo/prograd-publica-nova-edicao-do-cadernos-do-professor/


Contatos

E-mail: expedicoesgeograficas@gmail.com

Facebook: Projeto Expedições Geográficas

mailto:expedicoesgeograficas@gmail.com


Obrigad@!!!


