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RESUMO  
 
A geografia escolar tem como objetivo a compreensão das dinâmicas socioespaciais, 
que em sua maioria são representados por instrumentos cartográfico
uma ferramenta importante
seja nas aulas presenciais ou
desafios para os profissionais da educação
ensino-aprendizagem de maneira remotaque demandam a utilização de aplicativos e 
softwares que muitas vezes eram desconhecidos
paraaprenderem.Diante desta situação uma possibilidade se abriu, a realização de um
regência de estágio, com objetivo de 
do 7° ano,em uma escola pública no município 
SIG’s: o Google Earth e o Arcgis
alunos, no entanto, é necessário registrar que nem todos os alunos 
acesso à internet, sendo desta forma excluído 
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tem como objetivo a compreensão das dinâmicas socioespaciais, 
maioria são representados por instrumentos cartográficos

ante para a geografia escolar a cartografia é pouco trabalha
seja nas aulas presenciais ouremotas. A Pandemia da covid - 19, trouxe diversos 
desafios para os profissionais da educação, sendo um delesdesenvolver 

aprendizagem de maneira remotaque demandam a utilização de aplicativos e 
softwares que muitas vezes eram desconhecidos, exigindo tempo e esforço 

iante desta situação uma possibilidade se abriu, a realização de um
com objetivo de trabalhar conteúdos da cartografia com os alunos 

uma escola pública no município de Itabira – MG, fazendo uso 
Google Earth e o Arcgis.O uso destas tecnologias despertam o interesse dos 

necessário registrar que nem todos os alunos dispõe de aparelho
sendo desta forma excluído desse processo de ensino-aprendizagem
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situação resultante de ações de 
explicitou problemas antigos e troux
alunos da escola públicaque 
trabalhadora não possuem
participarem das atividades 

Mesmo diante deste cenário os sistemas de ensino estabeleceram o ensino 
remoto e com objetivo de contribuir nesse processo, foi desenvolvido uma atividade 
articulada ao estágio supervisionado
geografia licenciatura da UNIFAL.
metodologia de ensino remoto aplicada no estado de Minas Gerais e as 
possibilidades de ensino de cartografia utiliza
de estágio numa escola pú

 
2 MATERIAL E MÉTODOS.
 

A regência foi desenvolvida 

do aplicativo Google Meet, que é uma importante ferramenta gratuita 

realização de reuniões online 

compartilhamento de tela para 

reuniões, se assim seus 

mensagens escritas e a opção de levantar a mão

na aula. 

Além disso, utilizou

foram o Google Earth, que é um software livre, de fácil instalação e 

como um recurso didática para as aulas de Geografia

np): “Precisamos, portanto, buscar ferramentas que tentem sanar esse distanciamento 

entre o ensino do espaço geográfico e sua efetiva aplicação por meio de ferramentas 

geotecnologias”.  

OArcgisfoi utilizado aversão 10.6.1, é 

empresa norte americana ESRI, 

diversas funções e aplicabilidades de usos para o ensino de geografia.  O uso dessas 

geotecnologias serviu para complementação do conteúdo de escalas 

 
3 RESULTADOS E DISCU

 
Devido a situação da 

Gerais, para estabelecer o ensino remoto
videoaulas pelo canal da Rede Minas e Estúdio Educação na plataf

Os alunos da escola em que foi desenvolvida a 
sérios desafios como: a falta de computador ou celular
compartilhamento de um único celular entre os membros da 
impossibilita aluno de estudar e alunos reside
mais o acesso aos pets ou a internet.
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Contribuindo com esse momento difícil
alunos do 7° ano do ensino fundamental de uma escola pú
Itabira em Minas Gerais, onde foram trabalhados 
história da cartografia, os elementos dos mapas, formas de representação do espaço e 
as escalas cartográficas.Conteúdos 
cartográfica, nas defasagens
aconcordar com o desenvolvimento desta temática.

A ênfase deste trabalho é 
ensino de cartografia para o
Normalmente os alunos apresentam dificuldades em compreender 
pequenas ou escalas de pequenos detalhes e grandes detalhes
alunos que a escala cartográfica é um
vezes que a realidade representada 
gráficas. Utilizamos o software Arcgis,
aproximando o conteúdo a realidade dos alunos,
possibilita uma visão semelhante à do Google Earth

Foi utilizado um shapefile com o polígono do Parque Natural da Mata do 
Intelecto, que fica localizado próximo da escola.
questionamos aos alunos se sabiam qual a cidade representada no mapa, 
respondeu que era Itabira. Depois perguntamos qual o tipo de escala estava sendo 
usada no programa e um aluno 
polígono, perguntava-se sobre os detalhes que
apresentado na escala, estabelecendo uma
mapa.  

O mesmo procedimento
Google Earth, como este programa 
dos alunoscom a comparação das escalas. 

É importante destacar que as geotecnologias são 
alternativas de apoio pedagógico para o desenvolvimento das aulas e uma forma de 
facilitar o processo de assimilação dos conteúdos pelos alunos 
processo de ensino-aprendizagem.

 
o ensino
técnico, onde se possibilite aulas mais didáticas e com conteúdo de 
assimilação pelos alunos. 
informação e didática além de estudos, pois os materiais didáticos conforme 
perguntado é um suporte, mas não substitui a aula em si e o seu uso não deve 
ser simplesmente para preenchimento de horas (BORDINHÃO, J.P; SIL
E.N, 2015, pág.8)

CONCLUSÕES 
 

O uso de geotecnologia no ensino de geografia, mesmo no ensino remoto, tem 
um grande potencial para contribuir nas análises espaciais dos fenômenos e 
de alfabetização cartográfica. Contudo não podemos negar 
falta de investimento do poder público na educação 
participarem desse processo, principalmente na pandemia onde muitos ficam fora da 
educação. 

Apesar desse problema, através dessa experiência de regê
possível utilizar recursos da geotecnologia para auxiliar no processo de aprendizagem 
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alunos que tinham um déficit do ano anterior do conteúdo trabalhado
gostaram bastante, comentaram e recebemos diversos elogios

A professora regente desconhecia esses softwares e se interessou, isso mostra 
que não há uma oferta de formação continuada 
ferramentas. Essa situação também mostra como o estágio é uma possibilidade de 
formação continuada para o professor que recebe o estagiário.
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