
BlogQuest de Cartografia
Mapeando Conceitos e Edificando Saberes

 Jonas Marques da Penha
Alexsandra Cristina Chaves



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA  PARAÍBA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E

TECNOLÓGICA – PROFEPT

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

AUTORES

Jonas Marques da Penha - Mestrando

Alexsandra Cristina Chaves - Orientadora

ILUSTRAÇÕES

Canva

JOÃO PESSOA

2020



Jonas Marques da Penha

BlogQuest de Cartografia
Mapeando Conceitos e Edificando Saberes

JOÃO PESSOA
2020

Produto Educacional apresentado ao
Programa de Pós-graduação em Educação
Profissional e Tecnológica, ofertado pelo
Instituto Federal da Paraíba, campus João
Pessoa, como requisito para obtenção do
título de Mestre.

Orientadora: Profa. Dra. Alexsandra Cristina Chaves 



Apresentação

         Esse Produto Educacional – PE, Blogquest de Cartografia, é resultante da
pesquisa, “Da lousa à tela, da trena ao clique: letramento cartográfico no Ensino
Médio Integrado”, do Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e
Tecnológica – PROFEPT, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Paraíba – IFPB – João Pessoa, Paraíba. As investigações partiram do questionamento
de como está o letramento cartográfico de alunos do Curso Técnico Integrado em
Edificações – CTIE, IFPB, Campina Grande, Paraíba. E buscou desenvolver um Blogquest
na perspectiva do letramento cartográfico, de forma a ressignificar os conteúdos da
geografia para os alunos. 

               Nesse sentido, o PE que desenvolvemos consiste em um website desenvolvido
com o auxílio do sistema de gestão de conteúdo, Wordpress – disponível na web e de
código aberto. A expressão BlogQuest significa um blog que segue a metodologia de
uma Webquest (GUTIERREZ, 2004), uma investigação orientada na qual algumas ou
todas as informações com as quais os aprendizes interagem são originadas de recursos
da Internet (DODGE, 1995). Nesse seguimento, o PE foi elaborado a partir da estrutura
metodológica da Webquest, da Pedagogia Crítica do Lugar, onde  o ensino “[...]
consegue fazer o estudante questionar seu espaço/ambiente/lugar, contribui para o
exercício da leitura, do conhecimento e da compreensão do que está acontecendo a sua
volta, e permite que o mesmo se reconheça como cidadão de um determinado lugar”
(DINIZ; COMPIANI, 2017, p. 69) e na perspectiva do letramento cartográfico, na ótica
de Richter (2017), para quem a representação cartográfica é tida como instrumento
que possibilita nossas ações e vivências cotidianas.

           Nesta lógica, o Blogquest tem sua estruturação pensada na esperança de
ofertar aos estudantes/pesquisadores do CTIE possibilidades de estudos na perspectiva
do ensino integrado, politécnico e onilateral. Para Ramos (2010, p. 43), não podemos
ignorar as “necessidades concretas dos jovens brasileiros, de se inserirem no mundo do
trabalho. [...] ao contrário, garantir a formação básica unitária e a possibilidade de
formação profissional, nesses termos, é um compromisso ético-político da sociedade”.
À luz do exposto, no PE, são ofertados recursos e conteúdos, mediando a construção de
conhecimentos geográficos, cartográficos e de áreas afins, numa abordagem crítica do
espaço de vivência dos indivíduos. Ou seja, uma proposta de estudo para além do
adestramento para atender às demandas do mercado de trabalho.

        Destarte, a proposta de estudo mediada pelo Blogquest não se limita,
exclusivamente, à atividade com a metodologia da Webquest, mas a um ambiente
virtual didático, estruturado com uma diversidade de recursos direcionados aos
estudos geográficos, cartográficos e de áreas afins, na perspectiva do ensino
integrado, politécnico e onilateral. 



http://blogquestcartografia.com
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A barra de Pesquisa permite a buscar/acessar por assunto material
didático disponível no BlogQuest.
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O ícone do WhatsApp acompanha
todas as páginas do BlogQuest

O WhatsApp é o canal ofertado para
aproximar discentes e docente. Basta
um clique no ícone do aplicativo e
entrar em contato imediatamente
para sanar as possíveis dúvidas.

WhatsApp para Feedback5

Tutorial para Exploração do BlogQuest 4

Vídeo apresentando toda a estrutura e os recursos incorporados ao
BlogQuest. Iniciamos com uma breve apresentação e seguimos com o

percurso metodológico da WebQuest.



VLIBRAS - Tradutor de textos em LIBRAS6
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Ícone de acesso 
ao VLIBRAS.

Apresentação do aplicativo

Avatar em modelos masculino e feminino

Opções por variações regionais da Língua

Dicionário Texto/LIBRAS4
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Estrutura Metodológica da WebQuest7

Prepara o discente para cenário educativo proposto, fornecendo informações e
envolvendo os indivíduos com a problemática a ser explorada.

É o eixo articulador da Webquest, ele sugere o ponto de partida, as etapas a
serem desenvolvidas e o ponto de chegada no processo de construção de

conhecimentos.

Em “Recursos/Fontes”, convergem as ferramentas, referências bibliográficas
e materiais necessários à execução da “tarefa” e para além dela.

 É de caráter formativo a partir das observações e mediações ao longo do
processo de intervenção.

São destacadas as possibilidades de conhecimentos construídos e de
generalização de conceitos nas práticas sociais. 

Coloca o discente frente a frente com a problemática. Trata-se de atividade
exequível e, principalmente, que desperte o interesse dos estudantes pela

pesquisa. 

– Introdução –

– Tarefa –

– Processo –

– Recursos – 

– Conclusão –

– Avaliação –
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Google Earth

Link do aplicativo: https://earth.google.com/web/

Tutorial Google Earth
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=7k-NXd-1Kt8&feature=youtu.be

RECURSOS
(Software, Aplicativos e Sequência Didática)



Padlet
Link do site: https://padlet.com/embed/v3kvq4pk7wdt

Tutorial (intervalo de 10:03 à 11:33 min. do vídeo):
https://youtu.be/A9YkxJB3q3k

Sequência de páginas:

https://padlet.com/embed/v3kvq4pk7wdm
https://youtu.be/A9YkxJB3q3k


Sequência Didática
http://blogquestcartografia.com/2020/03/09/sequencia-didatica/

- Problemas Socioambientais Urbanos -
Videoaulas

http://blogquestcartografia.com/2019/12/26/problema-socioambientais-urbanos/

Conteúdo Didático

http://blogquestcartografia.com/2019/12/10/texto/


Texto/Imagens

Áudios

http://blogquestcartografia.com/2019/12/11/cartografia-2/

http://blogquestcartografia.com/2019/12/10/texto/

http://blogquestcartografia.com/2019/12/11/cartografia-2/
http://blogquestcartografia.com/2019/12/10/texto/


- Orientação e Localização Geográfica -

Videoaulas

Áudios

http://blogquestcartografia.com/2019/12/11/orientacao-e-localizacao-espacial-2/

http://blogquestcartografia.com/2019/12/11/orientacao-e-localizacao-espacial/

http://blogquestcartografia.com/2019/12/11/orientacao-e-localizacao-espacial-2/
http://blogquestcartografia.com/2019/12/11/orientacao-e-localizacao-espacial/


- Representações Cartográficas -

Videoaulas
http://blogquestcartografia.com/2019/12/11/projecao-cartografica-2/

http://blogquestcartografia.com/2019/10/15/orientacao/

Texto/Imagens

http://blogquestcartografia.com/2019/12/11/projecao-cartografica-2/
http://blogquestcartografia.com/2019/10/15/orientacao/


http://blogquestcartografia.com/2019/10/07/projecao-cartografica/

Texto/Imagens

http://blogquestcartografia.com/2019/12/10/audio/

Áudios

http://blogquestcartografia.com/2019/10/07/projecao-cartografica/
http://blogquestcartografia.com/2019/12/10/audio/


- Escala Cartográfica -

Videoaulas

Áudios
http://blogquestcartografia.com/2019/12/11/escala-cartografica-3/

http://blogquestcartografia.com/2019/12/11/escala-cartografica-2/

http://blogquestcartografia.com/2019/12/11/escala-cartografica-3/
http://blogquestcartografia.com/2019/12/11/escala-cartografica-2/


http://blogquestcartografia.com/2019/09/26/escala-cartografica/

Texto/Imagens

http://blogquestcartografia.com/2019/09/26/escala-cartografica/


- Exercícios -

Áudios

http://blogquestcartografia.com/2020/02/12/exercicios-audios/

http://blogquestcartografia.com/2020/02/11/exercicios/

Texto/Imagens

http://blogquestcartografia.com/2020/02/12/exercicios-audios/
http://blogquestcartografia.com/2020/02/11/exercicios/


Avaliação

 Conclusão


