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1 DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

A influência do avanço tecnológico na pesquisa geográfica está relacionada 

ao advento das geotecnologias, em especial aos Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG)  e os avanços na área de sensoriamento remoto. Nesse sentido, 

é necessário que os geógrafos, e demais profissionais, busquem conhecer em 

detalhes esta tecnologia, avaliando os aspectos práticos e teóricos de sua 

utilização (FITZ, 2018).  

Zabala (1998, p. 30) nos alerta que “a determinação das finalidades ou 

objetivos da educação, sejam explícitos ou não, é o ponto de partida de qualquer 

análise da prática”. Para que isso ocorra, foi pensada e desenvolvida uma 

sequência didática na forma de uma oficina que tem por objetivo alcançar uma 

reflexão acerca das tecnologias, seus alcances em nossas vidas e como fazer 

delas aliadas no processo de ensino aprendizagem.  

Disponibilizada para os professores de geografia do Curso Técnico 

Integrado em Meio Ambiente, tem-se como meta orientar, exemplificar e indicar 

possibilidades de utilização de ferramentas de geoprocessamento, em particular o 

Google Earth Pro, nas aulas de geografia. Esta oficina desenvolveu-se no objetivo 

de auxiliar a introdução das geotecnologias, utilizando-se deste software e suas 

aplicações para convergir assuntos do ensino médio à dinâmica tecnológica atual.  

Justifica-se então a aplicação deste produto educacional na Educação 

Profissional e Tecnológica na busca por promover um melhor entendimento 

dinâmico dos conteúdos trabalhado, ao mesmo que pretende-se aliar a realidade 

do aluno junto a utilização das tecnologias. Considerando Tardif (2014, p. 181) 

quando afirma que “..as novas gerações, ao contrário das antigas, tem, assim, 

expectativas e necessidades novas”, inserir a tecnologia no contexto educacional 

traria uma convergência entre interesses dos alunos e as demandas escolares, 

pois sabe-se que esta  geração já utiliza as tecnologias de forma cotidiana em 

vários outros aspectos.  
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1.1  Organização dos conteúdos de aprendizagem 

A oficina está dividida em tópicos, a saber: 

Apresentação; Você conhece o Google Earth Pro?; Requisitos 

Pertencentes a introdução do produto, onde o software utilizado será 

apresentado em seus dados  e atribuições, em seguida o download do software  

é iniciado e posteriormente são configurada as medidas utilizadas, abrindo 

espaço para uma visualização da tela inicial:  

 Unidade 1 

Como baixar? Configurando medidas; Tela inicial;  

Esta etapa então finalizando a Unidade 1.   

 A unidade 2 apresenta-se na inicialização da introdução dos assuntos a 

serem tratados no Google Earth Pro, dividindo-se em: 

 Unidade 2  

Marcador; Inserir Caminho; Inserir polígono; Gravando passeio; Régua; 

Imagens históricas; Salvar como; Imprimir; Atividades práticas Unidade 2; 

 Todas as ferramentas citadas nesta unidade contribuem para um primeiro 

entendimento acerca das possíveis utilizações junto ao conteúdo programático de 

geografia, servindo de base para as atividades propostas ao final da unidade.  A 

unidade 3 caracteriza-se pela revisão e aprofundamento de ferramentas já 

conhecidas no meio tecnológico, possibilitando a convergência do que se conhece 

ao que se pretende, no intuito de uma formação integral.  

 Unidade 3 

Lugares; Camadas; Street view; Régua: exibir perfil de elevação; Estradas; 

Construções 3D; Atividades práticas Unidade 3; 

Estando esses tópicos elencados em três unidades, sugere-se ao professor 

uma aplicação em três diferentes aulas com tempo sugerido de 3 aulas de 50 

minutos, podendo adaptar-se as diferentes realidades de tempo-espaço dos alunos 

em sala de aula, e ao final de cada aula exercitar as atividades propostas 

referentes a cada unidade, possibilitando a prática contínua. 

Acerca da disposição das aulas pode-se compreender o gráfico 1:  
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Gráfico 1 – Distribuição do Produto Educacional em Aulas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

1.2  Materiais curriculares 

 

 Ao trabalhar as ferramentas utilizadas espera-se que se desenvolva os 

seguintes saberes geográficos:   

1ª Série do Ensino Médio Integrado: i) Fundamentos da Cartografia. Escala. 

Projeções cartográficas. Cartografia temática; ii) Impactos ambientais. 

Interferências humanas nos ecossistemas; iii) A importância da questão ambiental;  

2ª Série do Ensino Médio Integrado: iv) Urbanização mundial. O processo de 

urbanização no mundo. Rede e hierarquia urbana. Metropolização e Os problemas 

sociais urbanos;  

3ª Série do Ensino Médio Integrado: v) Formação do território brasileiro. Brasil: 

dinâmicas territoriais e econômicas; vi) Os principais problemas ambientais de 

ocorrência no Brasil; presentes no plano de ensino da 3ª série do ensino médio. 

Com isto, tem-se alguns objetivos das atividades práticas: 
 

 Ampliar o entendimento dos termos utilizados na geografia 

 Utilizar diferentes formas de representar o espaço geográfico 

 Coletar informações, utilizar dados e elaborar conclusões 

 Construir mapas de forma autônoma 

Por seguinte, existem outros tipos de questões que podem ser sugeridas: 
 

 ATIVIDADES DIRETAS que conseguem relacionar os saberes aprendidos 

em sala com o cotidiano do aluno estimulando habilidades prévias dos 

alunos. Ex: Qual a causa da ocupação irregular? 

AULA 1 AULA 2 AULA 3 

Apresentação 
Você conhece o 
Google Earth Pro?  
Requisitos 
  

Marcador 
Inserir Caminho 
Inserir polígono 
Gravando passeio 
Régua 
Imagens históricas 
Salvar como 
Imprimir 
Atividades práticas  
 

Lugares 
Camadas 
Street view  
Régua: exibir perfil de 
elevação 
Estradas  
Construções 3D 
Atividades práticas  
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 ATIVIDADES REFLEXIVAS que exigirão pensamento crítico sobre a 

realidade do município do aluno que inclui perceber as desigualdades 

sociais existentes. Ex: Por que existem áreas com maior número de 

edifícios? 

 ATIVIDADES INVESTIGATIVAS proporciona aos alunos a capacidade de 

investigar a história e a ocupação urbana de seu município e chegar a suas 

próprias conclusões.  
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APRESENTAÇÃO 

Diante da velocidade dos avanços tecnológicos , sabemos a necessidade da 
contínua formação dos professores, e neste cenário as geotecnologias se 
colocam como grandes aliadas para o processo de ensino aprendizagem. 
 
Disponibilizada para os professores de geografia, tem-se como meta orientar, 
exemplificar e indicar possibilidades de utilização do Google Earth Pro nas 
aulas de geografia. Esta oficina desenvolveu-se no objetivo de auxiliar a 
introdução das geotecnologias, utilizando-se deste software e suas 
aplicações para convergir assuntos do ensino médio à dinâmica tecnológica 
atual. 



VOCÊ 
CONHECE O 
GOOGLE 
EARTH PRO? 

 D A T A  D E  L A N Ç A M E N T O   

  

VERSÃO 7 .3  

C R I A R  F I L M E S  

O F F L I N E  A P E L A T I V O S  

P A R A  P A R T I L H A R  

11 de junho de 2001 

21 de janeiro de 2019 

Ú L T I M A  M O D I F I C A Ç Ã O  

  

T I R A R  P A R T I D O  D E  

F U N C I O N A L I D A D E S  

A V A N Ç A D A S  D E   

I M P O R T A Ç Ã O   

D E  D A D O S  G I S  

M E D I R  Á R E A S ,  

S E G M E N T A Ç Õ E S  E  

C I R C U N F E R Ê N C I A S  N O  

T E R R E N O  

Imp rimir  cap turas  
d e  ecrã  e m 

alta  re solução  



Não é necessário login e 
senha 

Acesso à internet Espaço de 12,05 MB 
(Windows) 24,7 MB 

(Linux) 35 MB 
(Mac OS X) 

REQUISITOS PARA USO DA FERRAMENTA  



.   
 

As geotecnologias estão inseridas em várias nuances 
 do nosso dia a dia em aplicativos de localização, entrega, 

transporte de passageiros e etc. a forma como nos 
relacionamos com o mundo também se transforma de 
acordo com os avanços tecnológicos e suas inúmeras 

possibilidades de usos na vida cotidiana.  
O Google Earth Pro é um software gratuito que permite 

medir distancias áreas, localizar lugares, comparar 
imagens históricas, entre outras funcionalidades e com 

muito prazer, eu Gloob, irei te acompanhar nesta oficina.  
Vamos lá? 
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Como baixar? 
Configurando medidas 
Ampliar elevação 
Explorando a tela inicial 

A geografia é uma ciência que está em 
constante aprimoramento, e os softwares 
de geoprocessamento trouxeram grande 

avanço neste sentido.  
Nessa unidade começaremos aprendendo a 

baixar o Google Earth Pro no seu 
computador e como  

configurá-lo para próxima etapa.   



COMO BAIXAR? 

https://www.google.com.br/earth/download/gep/agree.html 

 



CONFIGURANDO MEDIDAS 



CONFIGURANDO MEDIDAS 



 

 

Ampliar elevação:  

Elevação 1: menos detalhes 

do terreno 

Elevação 2: mais detalhes do 

terreno 



Aqui teremos uma 

vizualização geral de todas 

as ferramentas disponíveis 

na tela inicial do  

Google Earth PRO.  

Vamos explorá-las?! 

FERRAMENTAS 

LUGARES 

camadas 
Informações da imagem 

norte 

TELA INICIAL 



Inserir marcador 
Caminho 
 Polígono  
Gravar passeio 
Régua 
Mostrar imagens históricas 
Salvar imagem como 
Imprimir 

 
Explorando mais a frente, nesta unidade 

veremos como se subdividem e como utilizá-las. 

Cada ferramenta contribuirá para o 

enriquecimento das aulas, além da melhor 

exemplificação dos conteúdos trabalhados.  



MARCADOR 

Essa função pode ser usada para 
trabalhar, por exemplo, o conceito de 

lugar, paisagem, território e espaço 
geográfico,  presente no conteúdo 

programático da 1º série sobre 
conceitos geográficos. 

 

usado para criar um 

ponto de referência 

que possibilita a 

medição de distâncias 

reais e gráficas.  

 

COMO USAR? 



MARCADOR 

Usando o botão 
esquerdo arraste o 
marcador amarelo 
até o local desejado 
em seguida salve o 
nome clicando em OK. 
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INSERIR CAMINHO 

Pode-se trabalhar a questão da distância entre a 
casa dos alunos e o campus Marechal Deodoro.  

 

Essa função permite  

criar caminhos 

percorrido e medir as 

distâncias. 

 

COMO USAR? 



INSERIR CAMINHO 

        Usando o botão 
esquerdo do mouse 
crie pontos até 
formar o caminho  a 
ser percorrido, pode 
ser em  linha reta ou 
com curvas.  

      Na opção medidas 
você pode verificar 
a distância em 
várias unidades de 
medidas disponíveis.  



INSERIR POLÍGONO 

Pode-se calcular a área de um condomínio que foi 
construído em um espaço de preservação ambiental 

 

Essa função permite 

calcular a área de um 

determinado espaço. 

COMO USAR? 



INSERIR POLÍGONO 

 Ao clicar em inserir 
polígono você deverá com o 
mouse demarcar área que 
será medida fazendo vários 
pontos com o uso do mouse 
até formar um quadrado ou 
um polígono e por fim salvar 
o nome e ver o tamanho da 
área. 



GRAVANDO PASSEIO 

ESSA FUNÇÃO PERMITE QUE VOCÊ GRAVE UM 
PERCURSO FEITO DE UM MARCADOR ATÉ OUTRO 

PONTO PRÉ-ESTABELECIDO. 
 

Essa função permite 

que o aluno realize 

um percurso com a 

possibilidade de 

gravação de áudio e 

vídeo.  

 

COMO USAR? 



GRAVANDO PASSEIO 

     Ao clicar  no ponto 
vermelho tudo que 
for feito será 
gravado e ao clicar 
no microfone o áudio 
será captado 



RÉGUA 

Esse recurso leva o aluno a perceber a diferença 
entre distância do mapa e distância real, dentro 

do conteúdo de Escala.  
 

Permite visualizar a 

distância em linha 

reta até determinado 

ponto no mapa.  

 

COMO USAR? 



RÉGUA 

   Clique com botão 
esquerdo em ponto 
inicial e outro de 
chegada.  
Dica: utilize os 
marcadores já 
criados.  



IMAGENS HISTÓRICAS 

 
 

Permite comparar o 

uso e ocupação do 

espaço geográfico no 

decorrer dos anos. 

COMO USAR? 

O  AL UNO  PO DERÁ CO MPARAR A 
O CUPAÇÃO  IRREGUL AR  DE UMA 

ENCO S TA AO  DECO RRER DO S  ANO S  



IMAGENS HISTÓRICAS 

1985 2016 

Usando a barra 
você poderá ir 
até o ano que 
desejar e obter 
fotos históricas  
 



QUE DEMAIS! ESTAMOS 
PRESTES A CONCLUIR MAIS 

UMA UNIDADE. AGORA 
VAMOS AO  

“SALVAR IMAGEM COMO”.  
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TAMBÉM DÁ PRA IMPRIMIR 
O MAPA, VIU? Esse recurso 
permite produzir o mapa 

com os elementos básicos 
e alterar a cor.  

 



 
 

Insira um marcador na sua casa e outro no campus que você estuda salvando em 
lugares. 
 
 
Utilizando a régua calcule a distância em linha reta da sua casa até o campus e 
usando a função caminho calcule a distância pelas ruas/estradas/rodovias  
 
 
 Utilizando a função polígono calcule a área de um residencial ou condomínio que 
foi construído as margens do oceano.  

 

ATIVIDADES PRÁTICAS 



 
 

Com a função imagens históricas compare se o seu bairro teve aumento na mancha 
urbana. 
 
 
Compare, usando a função imagens históricas, o desmatamento na sua cidade. 
 
 
 
Escolha cinco países que você gostaria de conhecer, insira um marcador em cada 
um deles e ao final grave um passeio por todos os marcadores que você inseriu. 

ATIVIDADES PRÁTICAS 



Lugares 
Camadas 
Street View 
Usando a régua exibir perfil  
de elevação 
Estradas 
Construções 3D 

O google earth pro permite que o 
aluno desenvolva trabalhos 
relacionados a mensuração e 

mitigação de possíveis impactos 
ambientais. Nesta última unidade 

iremos nos enriquecer do uso 
destas ferramentas facilitadoras. 



LUGARES 

Permite salvar 

locais para ser 

usados em outras 

funções.  

 



CAMADAS 

VEREMOS EM CAMADAS AS 
FACILIDADES DE DETERMINAR:  

Limites; Marcadores;  

Lugares; Fotos; Estradas E 
Construção em 3D 

 



STREET VIEW 

Função que 

permite visualizar 

fotos reais em 360º  

 

Ao se aproximar da 
superfície usando 
o botão de rolagem 
do mouse, você 
deverá utilizar o 
bonequinho e 
arrasta-lo  até a 
rua desejada para 
obter imagens 
reais do lugar.  



 
 

COMO USAR? 

Essa função permite que o aluno compare  
realidades locais de uma mesma cidade ou bairro. 
 poderá, por exemplo, ser usado em comparações  

sobre desigualdade social.  
 

Vejamos este caso a seguir:   
 
 

 

STREET VIEW 



A área i está 
localizada no 

bairro do 
Reginaldo no 
município de 

maceió - 
alagoas.  
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Área a II está 
localizado no 

bairro do Farol 
na município de 

maceió- alagoas.  
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As áreas I e II 
estão a 322 
metros de 
distância e 
demonstram uma 
grande diferença 
de 
desenvolvimento 
urbano.  

 



Com isso, fica fácil perceber a importância do uso 

do google earth, bem como de todos softwares 

disponíveis para promoção do ensino 

apresendizagem, viabilizando produções de 

mapas temáticos, promovendo discussões do 

planejamento urbano, fomentando comparações 

e percepções do  aluno acerca do lugar  e 

gerando debates em torno das desiguadades 

sociais.  

 



RÉGUA: EXIBIR PERFIL DE ELEVAÇÃO 

Funcionalidade 

que pode ser usada 

para que o aluno 

perceba a 

diferença 

altimétrica do 

relevo. 



ESTRADAS 

Função que 
serve de base 

para perceber a 
necessidade de 

planejamento de 
tráfego. 

 



CONSTRUÇÕES 3D 

Permite que o 
aluno perceba o 

crescimento 
urbano dos 

grandes 
centros 

urbanos.  
 



A geografia é uma ciência que está em constante 

aprimoramento, e os softawes de geoprocessamento 

trouxeram um grande avanço nesse sentido. 

 Graças a esses recursos, tarefas que antes 

demandariam grande deslocamento e trabalho em 

locus, hoje são realizadas em meio digital.  

O google earth PRO nos serviu como uma porta de 

entrada, no entanto os avanços não param, e os 

estudos também não.  
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Utilizando a função camadas selecione a opção estradas e salve um mapa do seu 
estado.  
 
 
Usando a função Construção 3D analise em qual bairro da cidade existe a maior 
concentração de edifícios. 
 
 
 Selecione a função street view e vá até o bairro com maior concentração de 
edifícios da sua cidade e salve a imagem.  

 

ATIVIDADES PRÁTICAS 



 
 

Em seguida vá até o bairro com maior quantidade de moradias irregulares ou 
favelas e também salve a imagem.  
 
 
Usando a função régua calcule a distância entre os dois lugares escolhidos na 
atividade dois e três e faça uma comparação nos serviços oferecidos. 
 
 
Usando a função exibir perfil de elevação calcule a diferença do relevo da sua 
cidade tendo como ponto inicial o oceano atlântico e ponto final o limite do seu 
estado. Compare a mudança de altitude do relevo.  

 

ATIVIDADES PRÁTICAS 
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