
           

 

Curso de extensão: (30h) 
 

CONHECENDO O ATLAS ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO 

GONÇALO: APRESENTAÇÃO E ABORDAGEM TEÓRICA PARA O 

ENSINO FUNDAMENTAL.  
 
 

Módulo I – Conhecendo a Atlas (10h)  
Encontro síncrono 1: Apresentação geral do Atlas: (2h) 

Objetivos e motivações do projeto; processo de construção; fase atual e 

perspectivas futuras. 

Data: 17/03/2021 às 18h 

Apresentadores:  

Profª Drª Catia Santos (CREFCON),  

Profª Drª Isabela Habib (FFP- UERJ),  

Profª Drª Ana Claudia Sacramento (FFP- UERJ) ,  

Jonas Ramos (FFP- UERJ), 

Evandro Campos (FFP- UERJ). 

 

Atividade prática (8h) a ser entregue até 30/03/2021 

 

 
Módulo 2 – Abordagem teórica (20h) 
 
Turma 1º segmento 

• A geografia nos anos iniciais (4h) - Prof Ms André Tinoco (FFP- UERJ). 
Aula assíncrona a ser disponibilizada em 05/04/2021 e indicação de 
bibliografia. 

• Noções básicas de cartografia (4h) - Prof Dr Phillipe Valente (FFP- UERJ). 
Aula assíncrona a ser disponibilizada em 12/04/2021 e indicação de 
bibliografia. 

• Alfabetização cartográfica (4h) - Profª Drª Isabela Habib (FFP- UERJ) 
Aula assíncrona a ser disponibilizada em 19/04/2021 e indicação de 
bibliografia. 
 



Turma 2º segmento 
• Conceitos de cartografia (Básica e temática) (4h) - Prof Dr Vinicius Seabra 

(FFP- UERJ). 
Aula assíncrona a ser disponibilizada em 05/04/2021 e indicação de 
bibliografia. 

• A importância da cartografia para as aulas de geografia (4h) - Profª Drª 

Ana Claudia Sacramento (FFP- UERJ) 
Aula assíncrona a ser disponibilizada em 12/04/2021 e indicação de 
bibliografia. 

• O Ensino pelo mapa (4h) - Profª Drª Iomara Souza (UFF) 
Aula assíncrona a ser disponibilizada em 19/04/2021 e indicação de 
bibliografia. 
 
 
Encontro síncrono 2: Conclusões e avaliações do curso, diálogo entre os 
cursistas e a equipe: (2h) 
Data: Entre 26 e 30/04/2021 
 
Atividade prática (6h) a ser entregue até 30/04/2021 
 
 
Cronograma: 
Inscrições: até 05/03/2021 
Módulo 1: de 15 a 30/03/2021 
Módulo 2: de 05 a 30/04/2021 
 
Modalidade: Ensino remoto 
O conteúdo do curso será abordado através de vídeo-aulas, encontros 
síncronos e atividades práticas. 
Os encontros síncronos serão agendados com antecedência e de acordo com 
a disponibilidade da maior parte dos cursistas, ficarão gravados e serão 
disponibilizados posteriormente. 
 
Disponibilidade de vagas: 
Turma 1º segmento: 25 vagas 
Turma 2º segmento: 25 vagas 
 
Certificação: DEPEXT – UERJ (Departamento de extensão.) 
Somente será emitido o certificado aos cursistas que realizarem todas as 
atividades práticas no prazo estabelecido. 
 
 

Contato: cursoatlassg@gmail.com 


