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RESUMO

A Cartografia é uma linguagem que expressa fatos e fenômenos observados em determinado local e constitui importante instrumento de reflexão e informação. Além disso,

possibilita um conhecimento estratégico acerca do espaço geográfico, permitindo a leitura crítica em diversas escalas. De acordo com Almeida e Passini (1991, p.15) o mapa e as

imagens são representações codificadas de um determinado espaço real. O presente projeto trata-se de um trabalho realizado com alunos de Licenciatura em Geografia UEMG –

Carangola em parceria com a Escola Emília Esteves Marques, tendo como objetivo, utilizar a cartografia como ferramenta didática para a compreensão do espaço, permitindo à

integração dos graduandos com a comunidade escolar da rede pública e integra-los à proposta de educação a fim de contribuir para uma melhor formação do docente.

Possibilitar e proporcionar ao alunato do Ensino Fundamental II, um conhecimento estratégico acerca do espaço geográfico, permitindo a leitura crítica de inúmeros fenômenos

geográficos em diversas escalas através de imagens. O projeto utiliza uma metodologia baseada na elaboração e construção de jogos e outras práticas pedagógicas lúdicas

(Maquetes, Mapas, Gráficos) que serão confeccionados pelos Discentes da UEMG. Esses materiais confeccionados são aplicados aos alunos do ensino fundamental II, da Escola

Emília Esteves Marques e em outras escolas da cidade e região. Este trabalho, age como um coadjuvante importante na construção do conhecimento aprofundado e específico,

através da análise, teorização e aplicabilidade prática. O projeto tem como finalidade proporcionar ao estagiário (graduando em Geografia) condições e oportunidades de melhoria

na sua formação profissional. Colaborar e fortalecer na aprendizagem dos alunos de escolas públicas, através da investigação do espaço local de cada município, utilizando um

vocabulário adequado a cada faixa etária e adaptado ao nível de ensino do educando.
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