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APRESENTAÇÃO 
Este material didático é fruto de uma pesquisa realizada junto ao programa de 
pós-graduação Mestrado “Docência para a Educação Básica”- Unesp/Bauru, 
intitulada “A UTILIZAÇÃO DA PHC NO ENSINO DE GEOGRAFIA: 
APLICAÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA NUMA ESCOLA NO 
MUNICÍPIO DE BOREBI/SP”. Contamos com o apoio de professores e alunos 
da EMEF Profª Iracema Leite e Silva, situada no município de Borebi/SP. 

Temos como principal objetivo a construção desse objeto digital de 
aprendizagem intitulado “O campo e a cidade”. Essa pesquisa esta 
fundamentada nos ideais da Pedagogia Histórico-Crítica (SAVIANI), enquanto 
didática para prática docente e visa contribuir apoiando a prática de 
professores de modo a favorecer o desenvolvimento e a autonomia da criança 
na compreensão do mundo que a cerca e para interpretar as situações 
vivenciadas no cotidiano, na valorização e fortalecimento da identidade dos 
habitantes do meio rural, seu modo de vida e trabalho. Buscamos proporcionar a 
eles a apropriação do conceito de Campo e Cidade, como dois fenômenos 
complementares. Fizemos isso discutindo a importância do consumo consciente 
da água no campo e na cidade, em casa e na escola, por meio de práticas 
educativas sistemáticas que levaram os alunos a refletirem criticamente e a 
participarem ativamente do processo de ensino e aprendizagem em prol da 
transformação social.  



Quadro de orientações para a pedagogia 
proposta (PHC)  

Fonte: Gasparin (2005, p. 163) 
 



PRÁTICA SOCIAL INICIAL DO CONTEÚDO:  

Compartilhar a proposta de trabalho solicitando que desenhem 
“o caminho para a escola” 
 
 



 



ELEMENTOS DA PAISAGEM 

• Objetivos - Aprender: 1) O quê? - Conteúdos 
(conceituais, procedimentais, atitudinais), 
habilidades e competências.  

• 2) Para quê? – Finalidade social do aprendido 
– prática social. 

 

MENU  



Leitura compartilhada: João da Água - 
Patricia Engel Secco 



PROBLEMATIZAÇÃO - discutir 

sobre a importância da água, do 

solo para a população das 

cidades e do campo 



“Os Retirantes” - Candido Portinari ,1944 

Leitura e interpretação da obra clássica de um dos 
maiores pintores brasileiros. O que podemos observar 
no quadro? Fazer questionamentos e intervenções 



MÚSICA: Aquarela-Toquinho 
https://www.youtube.com/watch?v=xT8HIiFQ8Y0 

MENU  



Pedir aos alunos para desenharem e expor oralmente sobre o que 
aprenderam 



Mediar a construção do conhecimento – discutir com os 
alunos as principais características do campo e da cidade 



O trabalho no campo e na cidade 

• Pesquisar sobre as principais atividades 
desenvolvidas no campo e na cidade ( 
internet, entrevistas, livros, entre outros); 

• Atividades de campo: visitas a áreas rurais; 

• Atividades coletivas: discussão e confecção 
de cartazes sobre o tema 

 

 

 



MÚSICA: Meu país 
https://www.youtube.com/watch?v=FFS4Fi_fvwo 

MENU  



CATARSE: Incentivar a participação de 
todos, fazer questionamentos e intervenções 
para uma nova postura 

• Oportunizar a discussão e respeito aos turnos de 
falas para a participação de todos os alunos para 
que relatem a rotina de trabalho de sua famílias. 

• O registro deve ser feito coletivamente com a 
ajuda e intervenção do professor. 



MURAL COM FOTOS 

Após as discussões é interessante solicitar que as crianças 
tragam para a escola fotos da rotina de trabalho da sua 
família para apresentar aos colegas.  

MENU  



Buscar informações sobre o tema, organizar e 
sistematizar os conhecimentos 



Cidade e Campo: 
complementaridade 
e simbiose? 

• Agricultura 

• Produção de 
alimentos 

• Diferentes modos 
de vida 

• Grupos sociais 

• Indústrias 

• Ciência 

• Maquinários 
agrícolas 

• Insumos 

• Remédios 
 



Prática social final: Terrário confeccionado com garrafa pet 
Ilustração: Lidiane Taioque (2018) 



Prática social final - terrário 
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