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Apresentação

Esse produto educacional contém uma Sequência de Atividades Investigativas envol-
vendo tópicos de geociências, tais como, a cartografia, com uso de geotecnologias para 
identificação da mobilidade da linha de costa no litoral da praia de Jacaraípe no municí-
pio de Serra-ES.

Espera-se, a partir dessas atividades, inspirar caminhos para a construção de novos 
olhares para o litoral, através da tecnologia aplicada à geociências, com vistas a conhe-
cer os ambientes costeiros cientificamente, por parte dos educandos, frequentadores 
deste espaço geográfico.

As atividades propostas nesse produto educacional foram trabalhadas e aplicadas em 
sala de aula pelo autor dessa pesquisa, portanto, não se pretende, apenas, orientar 
atividades para os professores, mas mostrar que esses exemplos de conteúdos são 
possíveis de serem trabalhados, em uma Sequência de Atividades Investigativas - SEI 
baseada em Carvalho (2013).

A prática foi executada em turmas do 8° ano do Ensino Fundamental, com idades entre 
13 a 15 anos. Foram observadas diferentes formas para se trabalhar os temas escolhi-
dos, tornando o litoral como tópico de discussão.  Dessa forma, foi possível estudar 
conceitos das geociências presentes no cotidiano do aluno, contribuindo para o proces-
so da alfabetização científica para o conhecimento do espaço que frequentam e 
ocupam, envolvendo a praia, avançando na alfabetização cartográfica.

Então, desejamos boas vindas a essa aventura a uma Sequência de Atividades Investi-
gativas – SEI no município de Serra-ES envolvendo a praia da Grande, em Jacaraípe, 
com alunos do Ensino Fundamental.
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A prática pedagógica: uma sequência sobre 
o tema Geomaps para o celular

 
A intervenção pedagógica buscou desenvolver uma sequência de atividades, com pers-
pectiva investigativa (CARVALHO, 2013), com vistas a explorar as geotecnologias em 
sala de aula, focalizando o ensino de Geografia e, por contágio, a temática ambiental, 
de modo a contribuir para que os educandos sejam produtores de conhecimento, assu-
mindo posicionamento crítico e questionador.

Sobre a prática pedagógica, destacamos que ela significa mais do que a produção de 
mapas e cartas, trata-se de uma ação que visa a superar alguns obstáculos existentes 
na geografia no espaço escolar, ensejando uma forma de conduzir o aluno a perceber 
que se as ciências se inter-relacionam também ele se inter-relaciona com o ambiente, 
tanto quanto animais e plantas. A leitura do ambiente por meio das cartas e dos mapas 
revela-se como uma habilidade que ajuda a compreender o contexto em que a escola e 
o aluno se inserem. Esse ato de perceber, compreender e interagir, por meio da leitura 
e da produção de mapas, pode levar o aluno a desenvolver um olhar crítico para o lugar 
onde vive, o que, por si só, já faz parte da alfabetização científica do aluno

Vislumbramos a possibilidade de que, por meio do desenvolvimento dessa sequência 
de atividades para ensinar geotecnologias por meio do celular, o aluno pudesse adquirir 
habilidades de leitura de mundo, pois, segundo Freire (2005), a educação problematiza-
dora se faz, assim, como um esforço por meio do qual os homens se percebem, critica-
mente, como estão no mundo com que e onde se encontram. Essa habilidade os ajuda 
a se expressar de forma efetiva, tomando um posicionamento em face dos problemas 
de sua comunidade. O local escolhido para os estudos foi o litoral de Jacaraípe, espaço 
de fundamental importância para o envolvimento dos alunos, situado a poucos quilôme-
tros da escola e já conhecido por eles.

Assim, a sequência de atividades de ensino, nesta pesquisa, foi adaptada de Carvalho 
(2013), a qual pode ser compreendida como uma sequência de atividades que abarca 
um tópico do programa escolar, no caso a cartografia, sendo que cada atividade plane-
jada busca o diálogo, a partir do que o aluno já sabe, com novos conhecimentos, transi-
tando do conhecimento espontâneo ao científico. O número de aulas para desenvolvi-
mento de sequências de atividades, com foco na investigação, depende das condições 
particulares de ensino, ou seja, número de alunos por sala, quantidade de aulas disponí-
veis e se o professor optou por aprofundar alguns temas em detrimentos de outros. No 
planejamento da sequência, alguns elementos devem ser considerados, inicialmente a 
proposição de um problema, no caso, a mobilidade da linha de costa; desenvolvimento 
de atividades em grupo; discussão dos problemas; sistematização do conhecimento e, 
encerrando, a atividade avaliativa. Tais elementos não esgotam as etapas elencadas 
por Carvalho (2013), mas são considerados basilares. O importante é que se explore o 
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contexto dos alunos, partindo de suas vivências para discussão de problemas que os 
interessem, inserindo conhecimentos científicos nesta organização.

A Sequência de Ensino Investigativo – SEI iniciou-se pelo estudo do problema pelos 
educandos, para trabalhar com variáveis relevantes do fenômeno cientifico central do 
conteúdo, a mobilidade da linha de costa. Posteriormente, foi explorado esse conteúdo 
para contextualização do conhecimento do dia a dia dos alunos, pois, nesse momento, 
eles podem identificar a necessidade da aplicação do conhecimento construído do 
ponto de vista social. Propusemos uma atividade formativa e não avaliativa no término 
de cada ciclo que compõe uma SEI (CARVALHO, 2013). 

Conforme Carvalho (2013), a SEI buscou a elaboração de atividades envolvendo geo-
tecnologias, caminhando através das seguintes etapas:

1. Distribuição do material experimental e proposição do problema pelo professor;

2. Resolução do problema pelos alunos;

3. Sistematização dos conhecimentos elaborados nos grupos;

4. Escrever e desenhar;

5. Demonstrações investigativas (perguntas aos alunos pelo professor);

6. Atividades que levam à contextualização social do conhecimento e/ou ao aprofunda-
mento do conteúdo – Para saber mais;

7. Atividade de avaliação e/ou aplicação finalizando uma SEI. No caso desta etapa, ela 
não deve ter o caráter de uma avaliação somativa, que visa à classificação dos educan-
dos, porém, uma avaliação formativa, que seja instrumento para que alunos e educador 
confiram se estão, ou não, aprendendo (CARVALHO, 2013).

1.1 Etapa de distribuição do material e problematização

A primeira atividade se desenvolveu através de SEI com uso de ferramentas de geotec-
nologias através do software UTM Geo Map 2.7.5 (Figura 1) usando o celular em sala 
de aula e explorando e pátio da escola para a aprendizagem de conceitos geográficos 
e matemáticos, de modo a estudar os problemas propostos.
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Os conceitos geográficos foram trabalhados com uso do celular em sala de aula, para que os alunos 
aprendessem a lidar com coordenadas geográficas em graus e metros e sobre como funcionam os 
satélites para obtenção dessas informações que existem no celular e estão relacionadas aos 
mapas, coordenadas, localização, endereço e análise espacial. Ele pode ser usado como uma 
ferramenta para determinar a posição, coordenadas, localização e endereço, medição de área e 
distância, análise espacial simples, como sobre-
posição, Buffer (o Buffer é um dos recursos mais 
úteis em SIG é a capacidade de gerar polígonos 
que contornam um objeto a uma determinada 
distância). Cabe ao educador, junto aos seus 
alunos, buscarem formas de se desenvolver o 
ensino e aprendizagem com novas tecnologias.

Essas ferramentas auxiliam no ensino e na apren-
dizagem de conteúdos cartográficos, favorecem 
uma visão do todo e não de uma parte do todo e, 
concomitantemente, permitem trabalhar temas 
transversais do currículo no Ensino Fundamental, 
concitando a colaboração de outros professores 
com vistas a desenvolver propostas que visem, 
de maneira mais atual e didática, ao ensinamento 
e à aprendizagem dos conteúdos cartográficos 
através da geotecnologia. Não buscamos tirar o 
protagonismo do professor, ou de uma aula, a 
partir do livro didático, mas facilitar o ensino. Na 
medida em que o docente aprende, junto com seu 
aluno, a manipular as ferramentas de geotecnolo-
gias, este não será um sujeito passivo na aprendi-
zagem, será um agente ativo na decisão de sua 
vida. Defendemos que o educando seja proativo 
em sua vida e, conseqüentemente, produza seu 
conhecimento e possa trabalhar isso no seu dia a 
dia. A Figura 2 desenvolvida, como parte da 
pesquisa sobre geotecnologia do cálculo de área 
em volta da escola, mostra os elementos geomé-
tricos calculados pelos educandos, na medida em 
que aprenderam diferentes conceitos envolvendo 
matemática e geografia interdisciplinarmente.

Fonte: UTM Geo Map 2.7.5

Figura 1 - Ferramentas do software UTM 
Geo Map
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Dessa forma, empregamos conceitos envolvendo Geografia e Matemática com atividades 
que explorassem a cartografia por meio da geotecnologia, bem como proporcionamos 
uma ambiente atraente para o ensino de Geografia e uma alfabetização científica. Em um 
contexto fundado na diversidade de conhecimentos, multiplicados e socializados em velo-
cidade recorde, é preciso que os atores sociais acompanhem essa dinâmica, capacitando-
-se habilmente para a leitura de mundo, compreendendo a linguagem em que está escrita 
a ciência. Nesse trabalho, o processo de alfabetização científica busca capacitar os 
educandos para uma leitura criativa e crítica da linguagem em que está escrita a ciência.

Figura 2 - Elaboração de atividades com uso de celular no ensino de Geografia e Matemática

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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1.2 Etapa da resolução do problema pelos alunos: trabalhando as 
características geomorfológicas do litoral com uso de mapas em 
escala temporal

Foi discutido sobre o problema escolhido para conduzir a sequência de atividades, 
envolvendo mobilidade da linha de costa da praia de Jacaraípe-ES, na Serra. Os temas 
abordados foram perda de areia (erosão) e ganho de areia (progradação) e as principais 
estruturas rígidas e não rígidas na estabilização da linha de costa, bem como a geomor-
fologia do litoral e os processos de correntes para estabilidade da linha de costa. Dessa 
forma, os estudos envolvendo geotecnologias, geologia e cartografia foram de funda-
mental importância, estudo de coordenadas geográficas para georreferenciamento e 
escala, bem como no mapeamento foram executados pelos educandos, na prática, 
proposta pelo professor.

A metodologia de ensino consistiu em aulas expositivas dialogadas, explorando a busca 
por imagens disponibilizadas pelo Google Earth e Arcplan. Foram utilizados registros de 
duas fontes, entre fotografias aéreas e imagens de satélite como indicadores da linha de 
costa (Quadro 1).

Quadro 1 – Etapas da metodologia empregada para análise da variação da linha de costa

Etapa 1º 2º 3º

Levantamento bibliográfico

Aquisição dos dados (digitalização)

Georreferenciamento das fotografias 
aéreas individualmente

Construção dos mosaicos das séries 
temporais

Escolha do indicador e extração das 
linha de costa

Análise da variação da linha de costa

Validação dos resultados

X

X

X

X

X

X

X

X

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)
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Trabalhamos com fotografias aéreas do site Arcplan de 1998 e uma de aquisição do 
sensor orbital QuickBird do ano de 2015, disponibilizadas online pelo software GoogleE-
arth. Estas imagens podem ser adquiridas e constituídas por uma combinação de 
imagens originárias de sensores de várias resoluções, colocadas de maneira a formar 
uma imagem da seqüência de todo o planeta. Como exemplo, citamos o sensor orbital 
QuickBird do ano de 2015, disponibilizado online pelo software GoogleEarth, com reso-
lução de 4800 x 2700 pixels. A distância entre os extremos da imagem deve ser de 4800 
metros na horizontal e 2700 metros na vertical. Segundo o guia dos usuários do Google 
Earth, as imagens de alta resolução - dispostas por sensores acoplados em satélites – 
que ocorrem no banco de dados do Google Earth são, em sua maioria, oriundos das 
distribuidoras DigitalGlobe e GeoEye. Certas cidades possuem mosaicos obtidos atra-
vés de vôos fotogramétricos, tais imagens têm um elevado grau de nitidez se compara-
das às imagens de satélites atuais (LOPES, 2009).

A retificação das imagens e a construção dos mosaicos, bem como o método de georrefe-
renciamento de uma imagem para relacionar as coordenadas da imagem com as coorde-
nadas reais do local foi realizada com a ajuda do Sistema de Informação Geográfica ArcGis 
10.1, através do módulo ArcMap, utilizando-se a ferramenta “Georeferencing tools”.

Para tal fim, necessita-se de uma base cartográfica em meio digital, neste exemplo 
disponibilizado na escala de 1:5.000, o documento (shape) de quadras disponibilizado 
pelo Instituto Jones Santos Neves (IJSN), foi usado para georreferenciar as imagens 
(Figura 3), que serve para a fixação dos pontos de controle (PCs) necessários ao 
processo de correção. Os pontos de controle correspondem aos locais que podem ser 
satisfatoriamente identificados tanto na base cartográfica quanto na fotografia/imagem 
de satélite. Os pontos de controle devem ser distribuídos ao longo de toda a área da 
fotografia/imagem, caso haja a necessidade de esta estar retificada, por inteiro, ou se 
concentrar em uma zona correspondente à área de interesse (exemplo, a região de 
entorno de uma desembocadura). Neste último caso, apenas, a região de interesse 
apresentará uma boa retificação, sendo que o restante da fotografia/imagem pode apre-
sentar certo grau de distorção devido ao processo de ajuste (ARAUJO, 2008).
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Figura 3 - Imagem do Google Earth georreferenciada

Fonte: Elaborada pelo autor (2020)
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Fonte: Elaborada pelo autor (2020)

O geoindicador proposto nesse trabalho foi a linha de costa de maré alta, a qual possui 
uma melhor interpretação na hora de usar os produtos de imagens de satélite ou de 
fotografias aéreas. Na prática, a decisão de qual indicador utilizar, em um local específi-
co, é quase sempre tomada pela avaliação dos dados cartográficos que se tem e pelas 
condições meteorológicas, oceanográficas e geológicas do ambiente de estudo (BOAK; 
TURNER, 2005).

Ressalta-se que a meto-
dologia citada anterior-
mente (Quadro 01) é 
complexa e especifica 
para áreas envolvendo 
geografia física, oceano-
grafia e geotecnologias e 
exigem um profissional 
qualificado para constru-
ção desse produto carto-
gráfico. Sendo assim, 
orientamos que o docente 
busque esses profissio-
nais mencionados, à 
medida que já possua 
esses documentos para 
aplicação das atividades.

Dessa forma, os alunos 
desenharam sobre as 
imagens de 1998 e 2015 
(Figura 4) com uma folha 
transparente a linha de 
costa, cujo resultado foi 
semelhante ao desenvol-
vido no software de Siste-
ma de Informações Geo-
gráficas (SIG).

Figura 4 - Linha de costa de 2015 a 1998
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Prosseguindo com esses dois mapas, os alunos desenharam a primeira linha de costa 
usando uma folha transparente na imagem de 1998, onde a linha de costa permaneceu. 
Após a linha desenhada, utilizaram a imagem de 2015, a qual foi colocada sob a folha 
transparente e traçaram a linha de costa de 2015. Essas linhas apareceram na folha 
transparente, quando os alunos retiraram o mapa de que estava abaixo (Figura 5). 

Figura 5 - Linhas de costa sobre desenhadas sobre as imagens de 1998 e 2015

Fonte: Elaborada pelo autor (2020)
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                                                           Fonte: Elaborada pelo autor (2019)

Nesta etapa, proporcionou-se aos alunos a oportunidade de articular a compreensão 
prática das atividades aos conceitos científicos, extrapolando as discussões, associan-
do o aprendizado ao cotidiano. As atividades de desenhar e escrever, no campo das 

Os alunos analisaram onde houve erosão ou acúmulo de areia na mobilidade da linha 
de costa da área estudada, ocorrendo uma discussão socioambiental sobre esses 
processos e quais foram as responsabilidades humanas nesse fenômeno. Nesse 
momento, foi materializada a Etapa 3 da Sequência de Ensino Investigativo, quando 
foram discutidos e sistematizados os conceitos de mobilidade da linha de costa, engor-
damento de praia, depósitos praiais, ondas, ventos, feições geológicas dos ambientes 
costeiros e geomorfologia dos ambientes costeiros.

1.3 Etapa de discussão e sistematização dos conceitos de mobili-
dade da linha de costa

Os alunos foram organizados para que o professor pudesse organizar uma discussão. 
Neste momento, eles descrevem fenômenos, explicitam a dinâmica do litoral, os resul-
tados, as justificativas para as ações estudadas. Carvalho (2013) descreve que esta 
forma de organização do trabalho (Figura 6) favorece que os alunos dêem atenção a 
quem estiver explanando o que aprendeu. Os alunos devem argumentar sobre suas 
apreensões obtidas com as práticas cartográficas, descrevendo como as realizaram e 
por que foi produzido aquele resultado.

                                                     Figura 6 - Sistematização dos conhecimentos
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geociências, proporcionam a inserção dos alunos em práticas de alfabetização carto-
gráfica e sua participação ativa e colaborativa nessas atividades resulta em sua intera-
ção com os pares e com o professor.

As imagens, os desenhos, os textos compõem a construção e a forma de comunicação 
dos conceitos científicos de geociências e são valorizadas na SEI, porque favorecem 
uma leitura direta e objetiva do ambiente que se busca representar por meio de mapas, 
croquis e rascunhos. Esta etapa preparou a SEI para o momento do trabalho de grupo 
e a avaliação.

Ler o mundo e suas múltiplas paisagens perpassa pela análise das formas dos elemen-
tos que integram o espaço que observamos e com o qual vivemos, da maneira como 
elas são desenhadas pela natureza ou pela ação humana, bem como pela interpretação 
que desenvolvemos do que notamos, ouvimos e sentimos. À medida em que temos 
essas atividades de desenhar alguma paisagem ou apenas copiar um desenho como 
imitações, levamos a perfeição a partir da repetição exaustiva, bem como a brincadeira 
de desenhar traz o elemento didático do ensino de Geografia. 

Além dos saberes da Matemáti-
ca e da geometria que se desen-
volveram durante a sequência 
de ensino realizada nesse 
produto educacional, é notório 
que o desenho também conduz 
ao entendimento dos aspectos e 
fenômenos da ciência geográfi-
ca, uma vez que é através do 
desenho que a criança começa 
a registrar os elementos conti-
dos no espaço e se percebe 
como sujeito construtor e trans-
formador da paisagem, como 
sinaliza Almeida (2003).

Moreira (1995) afirma que 
quando uma criança desenha, 
ela escreve o mundo à sua 
maneira, registrando no papel,  
 

Figura 7 - Atividades sobre formação geológica de uma praia

Fonte: Elaborada pelo autor (2019)
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através de suas representações gráficas, os elementos contidos no lugar de sua vivên-
cia e na paisagem que ela quer ver. 

Portanto, a cartografia permite ao aluno compreender os conteúdos e conceitos geográfi-
cos por meio de uma linguagem abstrata dos espaços representados, sobretudo pelos 
mapas, a partir da mediação pedagógica do professor sobre os elementos imprescindí-
veis contidos nas convenções cartográficas como pontos, linhas e cores. A linguagem 
cartográfica é uma estratégia e um procedimento de ensino porque permite ao aluno 
ver, analisar e interpretar diferentes informações relacionadas à produção de um deter-
minado espaço ou parte dele (CASTELLAR, 2011).

Em grupos, os alunos desen-
volveram atividades e participa-
ram da sistematização de 
vários conhecimentos, os quais 
eram associados ao ambiente 
costeiro e a sua formação geo-
lógica, bem como à origem dos 
sedimentos que compõem a 
praia que eles frenquentam, 
próximo da escola (Figura 7). A 
cada conhecimento novo, um 
aluno citava o espaço, o local e 
perguntava se estava certo. O 
professor motivava os alunos, 
levando-os a associar o concei-
to com o espaço.

As linhas que cortam os mapas 
são chamadas de GRIDS 
(redes), ou seja, paralelos 
(latitudes) e meridianos (longitu-
des), os quais se encontram e 
formam as coordenadas 
geográficas. Os GRIDS têm que 
ser desenhados na folha trans-
parente, pois estão na mesma 
escala, na medida em que 
orientam o desenho para o 
aluno não tirar da posição.

Figura 8 - Terraços de abrasão marinho na praia de Jacaraípe

Fonte: Elaborada pelo autor (2019)
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Fonte: Elaborada pelo autor (2016)

Com essa metodologia desenvolvida e trabalhada em forma de uma Sequência de Ativida-
des Investigativas – SEI foram desenhados pelos educandos vários mapas (Figura 10) 
envolvendo o litoral da Grande Jacaraípe, na identificação da mobilidada da linha de costa, 
pois a discução dos fenomenos geológicos que influenciam a movimentação da geomorfo-
logia da praia era algo novo para os alunos.

Este trabalho construiu, junto aos educandos, estudos envolvendo os ambientes costeiros 
com uso das tecnologias para o ensino de geociências. Dessa forma, essa SEI serve como 
experiência para futuras atividades envolvendo a praia para professores usarem e contri-
buírem para pesquisa sobre o litoral e construirem novas sequências de atividades investi-
gativas para uma educação crítica sendo os sujeitos ativos, os educandos, e o professor, 
mediador nesse processo. No final segue no Apêndice A a descrição das atividades envol-
vendo a SEI em suas etapas constituintes.

Posteriormente, foi cobrado o mapeamento dos terraços de abrasão (Figura 8) da região. 
Essa formação geomorfológica (Figura 9) foi importante devido à dinâmica de transgres-
são e regressão do mar, o qual, mais adiante, foi discutido com os alunos acerca de seu 
valor ecológico no mapeamento realizado dessa formação geomorfológica. Muitos 
alunos participaram perguntando particularidades sobre a feição geomorfológica.

Figura 9 - Mapa costeiro da área de estudo
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Fonte: Elaborada pelo autor (2020)

1.4 Etapa da avaliação

O propósito no ensino de Ciências por investigação, conforme Carvalho (2013), é que os 
alunos, além das ações contemplativas e manipulativas, no desenvolvimento de mapas 
e croquis, vivenciem momentos para questionamento, trocas, testes de hipóteses e 
sistematização de ideias. Assim como a avaliação realizada durante todo o percurso, 
buscou realizar o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos alunos. O intui-
to foi verificar se os estudantes estavam alcançando os objetivos propostos pela pesqui-
sa, entendendo que essa é uma forma de avaliar qualitativamente e não quantitativa-
mente. Buscamos visualizar o progresso de aprendizagem do educando, com seus 
erros e acertos. Dessa forma, pretendíamos evitar tensões causadas pelas avaliações 
tradicionais e dar condições aos alunos de corrigirem a rota sempre que necessário. 

Realizamos, no final, uma discussão sobre os processos envolvendo erosão costeira, 
quando cada grupo de 2 a 3 alunos comentaram o que apreenderam nesse mapeamen-
to e uso das geotecnologias no ensino de Geografia. Com o mesmo objetivo realizado 
nas geotecnologias, houve o momento de os alunos responderem a algumas perguntas 
envolvendo mobilidade da linha de costa e a cartografia. No seminário de encerramento, 
os alunos tiveram a oportunidade de apresentar elementos de alto valor para o processo 
de aprendizagem. 

Figura 10 - Mapeamento desenvolvido pelos educando na mobilidade da linha de costa
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Apêndice A

Objetivos da SEI

Trabalhar conceitos de cartografia, geotecnologias para leitura do litoral de Jacaraípe 
com alunos do Ensino Fundamental da escola de Escola Municipal de Ensino Funda-
mental Prof. Maria Istela Modenesi.

Materiais didáticos utilizados

1. Um celular que possa fazer download de aplicativos (Indica-se o software UTM Geo 
Map 2.7.5), de acesso gratuito e de fácil manuseio, bem como alguém que tenha uma 
noção de cartografia como um professor de geografia, no entanto, são vários programas 
que desenvolvem a mesma função e podem ser usados. 
2. Uma copiadora que possa imprimir imagens coloridas para desenho.
3. Um caderno de folha transparente para desenho (indica-se o bloco layout canson, 
pois possui um papel sulfite liso e branco, de gramatura alta de 120 g/m², para rascu-
nhos, estudos, gráficos, desenhos geométricos e projetos. Sugestão de uso: desenhos 
técnicos a lápis, nanquim, canetas porosas, penas tubulares e marcadores).
4. Algumas folhas de cartolina ou semelhantes para exposição das atividades.

Etapas da SEI

1. Trabalhar os conceitos em sala de aula do software UTM Geo Map 2.7.5 (Figura 1) e 
depois usar as ferramentas para o ensino de Geografia (coordenadas, perfil topográfico, 
bússola, poligono etc) no pátio da escola em grupos de 3 a 4 alunos. Nesse momento é 
importante trabalhar o aplicativo com o seu plano de aula, exemplos: litoral, geologia e 
vegetação etc. 

2. Solicitar aos educandos em pequenos grupos, atividades envolvendo o aplicativo 
(Figura 2) com conceitos que se deseja ensinar e levantar hipóteses, bem como verificar 
se os grupos entenderam o problema proposto e deixá-los trabalhar. Nesse momento, 
realizaram-se várias atividades com o uso do aplicativo.

3. Ao verificar que os grupos já terminaram de resolver o problema, deve-se, então, 
recolher o material e organizar a classe para um debate entre todos os alunos e o 
professor, buscando a participação dos alunos e por meio de perguntas de como resol-
verem o problema.

4. Nesse momento é necessário pedir que eles escrevam e desenhem sobre o que 
aprenderam na aula com uso do aplicativo (Figura 11).
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Fonte: Elaborada pelo autor (2020)

5. Essa etapa é a sistematização do conhecimento que levam os alunos a tomar consciên-
cia das ações praticadas pelo professor e a estruturar os dados mostrados as evidên-
cias importantes do fenômeno. E perguntas como “Por que quando eu fiz essas ações 
o problema foi selecionado?” dão condições para iniciem o processo argumentativo.

6. Nesse momento é importante trabalhar atividades que levem à contextualização 
social do conhecimento e/ou ao aprofundamento do conteúdo (Figura 6) com objetivos 
de explorar conceitos do cotidiano do educando e o educador desenvolva atividades 
investigativas como foram trabalhadas durante a sequência.

7. Atividade de avaliação e/ou aplicação finalizando uma SEI. Não deve ter o caráter de 
uma avaliação somativa, que visa à classificação dos educandos, porém uma avaliação 
formativa que seja instrumento para que alunos e educador confiram se estão ou não 
aprendendo (CARVALHO, 2013). 

Figura 11 - Estrutura da atividade sobre mobilidade da linha de costa




