
Laboratório de Ensino de Geografia (LEGEO) 

 

Tendo por objetivos promover ações didático-pedagógicas que contribuam 

para o desenvolvimento da prática didática dos alunos da licenciatura em 

Geografia e propiciar espaços de aperfeiçoamento teórico-metodológico no 

campo do ensino de Geografia para professores e alunos da educação básica 

é que o investimento em materiais didático-pedagógicos, materiais para uso em 

campo, bem como em materiais bibliográficos para o Laboratório de ensino de 

Geografia se torna imprescindível. O investimento no referido laboratório era 

esperado para o primeiro semestre de 2011, oportunizando o desenvolvimento 

de práticas de campo, oficinas, mini-cursos e palestras pelos proponentes do 

projeto com alunos e professores. Além da constituição de um grupo de estudo 

com professores da educação básica e alunos da licenciatura. Contudo, pelo 

atraso no envio da verba algumas ações previstas no projeto estão sendo 

desenvolvidas somente agora em  2012, procurando cumprir da melhor 

maneira possível com os  compromissos firmados com a comunidade escolar. 

As seguintes ações foram desenvolvidas: 

a) Contando com o auxílio inconteste da coordenação do Prodocência da 

UEPG, consolidou-se o  espaço para organização do LABGEO – Bloco L, 

sala 122 B. 

 

b) Foi constituído  um grupo de estudo, com professores da educação básica 

e com alunos da licenciatura para discutir e estudar questões referentes à 

profissão de professor e ao desenvolvimento da profissionalidade docente. 

Esta atividade é dirigida pela coordenação deste projeto e tem a 

participação efetiva de um dos colaboradores do projeto. 

 



c) Foram realizadas oficinas de maquetes didáticas com professores da 

educação básica e alunos da licenciatura. Estas oficinas foram ministradas 

por um dos professores colaboradores do PRODOCÊNCIA. 

     

 

d) Realizou-se uma prática de campo com alunos da licenciatura e 

professores da educação básica. Esta atividade foi desenvolvida por um 

dos colaboradores do projeto. 

    

 

e) Realizou-se um mini-curso sobre cavernas com alunos do Ensino Médio 

do Col. Est. Gal. Osório Ens. Fund. e Médio. Este curso foi organizado e 

ministrado pelos alunos da Licenciatura PIBID, sob a coordenação da 

responsável pelo PRODOCÊNCIA. 

   

f) Realizou-se de um mini-curso sobre educação ambiental com alunos do 

Ensino Fundamental do Col. Est. Nossa Senhora da Glória Ens. Fund. e 



Médio. Esta atividade foi organizada pelos alunos da licenciatura PIBID, 

sob coordenação da responsável pelo PRODOCÊNCIA 

    

 

g) Foi realizada uma Mostra de Geologia para alunos do Ensino Fundamental 

e Médio do Col. Est. Meneleu de Almeida Torres Ens. Fund. e Médio. Esta 

atividade foi organizada pelos alunos da licenciatura PIBID, sob 

coordenação da responsável pelo PRODOCÊNCIA em parceria com o 

Laboratório de Geologia do DEGEO, o projeto de extensão: 

Geodiversidade na Educação e com o Laboratório de Paleontologia do 

DEGEO. 

 

   

A centralidade das atividades está no fortalecimento da prática didática dos 

alunos da licenciatura, possibilitando a apropriação e construção dos saberes 

de base da profissão. O investimento no laboratório favorece o trabalho com as 

didáticas específicas, para que os futuros professores tenham condições de 

ensinar de modo articulado com suas didáticas específicas. 

 


