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Subprojeto (conforme item 4.4 do Edital nº 61/2013) 

 

Identificação do Subprojeto 

Área da licenciatura GEOGRAFIA 

  
Modalidade do 

curso  
[ ] Presencial 
[ ] A distância  

  

Campus/polo1  

  

Município  UF  
    

Nº de bolsas de 
iniciação à 

docência 

12 Nº de bolsas de 
supervisão2 

4 Nº de bolsas de 
coordenação de 

área3 

1 

  
 
 
 

Níveis e modalidades de ensino4 
  

Nível(is) de ensino [ ] educação infantil 
[ ] ensino fundamental 
[x ] ensino médio 

  
Modalidade(s) de 

ensino 
[x ] educação regular 
[ ] educação profissional técnica de nível médio 
[ ] educação de jovens e adultos              
[ ] educação especial        
[ ] educação escolar indígena 
[ ] educação do campo 
[ ] educação quilombola 

 

 

Justificativa e objetivo da proposta, apenas quando se tratar de cadastro de 

subprojeto interdisciplinar 

até 1500 caracteres 

                                                           
1
 Se o subprojeto envolver curso presencial, indicar o campus. Se envolver curso a distância, inserir o 

nome do polo. 
2
 A quantidade de supervisores deve obedecer à seguinte regra: cada professor deve supervisionar entre 

5 e 10 bolsistas de iniciação à docência.  
3
 A quantidade de coordenadores será determinada pela quantidade de bolsas de iniciação à docência 

informada. 
4
Marcar um ou mais níveis e modalidades de ensino abrangidos pelo subprojeto. 
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Ações do Subprojeto 

Nome da ação 

Competências e habilidades Geográficas 

Descrição da ação com a respectiva justificativa 

Analisar nos planos anuais do 1º, 2º e 3º Ano do Ensino Médio a intencionalidade ou 

não em desenvolver as competências e habilidades requeridas no ensino de 

Geografia. Pressupõe-se que o distanciamento da proposta curricular da disciplina 

quanto ao trabalho com a matriz de competências do Enem, referentes a leitura e 

representação geográfica; investigação e compreensão do espaço geográfico e sua 

contextualização sociocultural, contribuiu para as notas baixas das escolas nos 

últimos exames, na área das Ciências Humanas e suas Tecnologias. 

 Nome da ação 

Experimentação metodológica 

Descrição da ação com a respectiva justificativa 

Discutir com os professores de Geografia, História, Filosofia e Sociologia as 

possibilidades de inserir as trinta habilidades requeridas nesta área do 

conhecimento, na rotina escolar das disciplinas. A partir da leitura de referenciais 

teóricos e metodológicos sobre as competências e habilidades, propor oficinas, 

minicursos, levantamento de multimídias, acesso a base de vídeos, de imagens, 

mapas, banco de questões de testes do Enem, que viabilizem significativas 

experiências educativas e a autonomia dos alunos na construção de suas 

aprendizagens. Esta ação visa a associação entre conteúdos, competências e 

habilidades pertinentes ao desenvolvimento cognitivo e social da etapa final da 

Educação Básica. 

 

Nome da ação 

Instrumentos avaliativos no formato Enem 

Descrição da ação com a respectiva justificativa 

Discutir e propor outros instrumentos avaliativos nos modelos do Enem. Considera-

se nesta ação as peculiaridades das escolas e a superação das dificuldades 

identificadas, tais como, o baixo nível de leitura e da capacidade de resolução de 

questões complexas. Surge, portanto a necessidade de testagem das habilidades 

cognitivas, de gestão do tempo e de condicionamento pessoal, entre outros, que os 

alunos precisam desenvolver para concorrer com equidade nos próximos exames 

nacionais.  

Nome da ação 

Projeto educativo: a geografia no cotidiano  

Descrição da ação com a respectiva justificativa 

Contribuir no planejamento, execução e divulgação de um projeto educativo com 

ênfase nas competências e habilidades em Geografia, envolvendo a equipe diretiva, 

professores e alunos. Os fundamentos epistemológicos da Geografia permitem 

interfaces com uma diversidade de saberes, ampliando a busca do conhecimento e a 
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interpretação das dinâmicas do espaço geográfico. Documentar e divulgar a 

produção acadêmica e escolar para análise e aprimoramento da docência. 

ESCOLAS ONDE SE PRETENDE INSERIR OS ALUNOS DA LICENCIATURA 

 

Nome 

 

Código 

Última nota no Enem 2011 na 

área das Ciências Humanas  

                    NOTA          

Centro de Ensino Liceu 

Maranhense 

21009848 495,04 

Centro de Ensino Paulo 

VI 

21257582 443,95 

Centro de Ensino 

Cidade de São Luís 

21021910 SC 

Centro de Ensino Maria 

Mônica Vale 

21021872 SC 

SC: sem cálculo – Escola com menos de 10 participantes ou menos de 50% de taxa de participação 

 

 

Coordenador(es) de área do subprojeto 

 
Nome e CPF do(s) professor(es) que assumirá(ão) a coordenação de área 

Nome CPF 

KEDMA MADALENA GONÇALVES GARCEZ 095126673-04 

  
É obrigatório informar todos os professores que assumirão as bolsas de coordenação de 

área. O número de bolsas será calculado automaticamente com base no número de bolsas 

de iniciação à docência do subprojeto (ver Anexo II da Portaria Capes nº 96/2013). 

 

 

Para informar o(s) coordenador(es) de área no sistema, o proponente deverá ter em 

mãos o CPF do professor da instituição. Todos os professores informados deverão 

possuir currículo cadastrado na plataforma Lattes do CNPq, cujo link será 

recuperado automaticamente pelo sistema com base no CPF. Caso o professor não 

possua Lattes, o proponente não conseguirá finalizar a proposta. O currículo pode 

ser cadastrado no endereço: http://lattes.cnpq.br/ 

 

http://lattes.cnpq.br/

