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Apresentação

Este Produto Educacional (PE) – um Manual de um roteiro de aula de 

campo como projeto interdisciplinar - é o resultado de uma pesquisa desenvol-

vida dentro do programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e 

Tecnológica (ProfEPT) - Campus Curitiba, dentro da linha de pesquisa de Prá-

ticas Educativas, sob a orientação do Prof. Dr. Leandro Rafael Pinto, e que se 

caracteriza como uma Metodologia de Ensino a ser utilizada por educadores que 

lecionam na Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

A escolha da temática partiu da experiência profissional do pesquisador 

como professor de geografia do Ensino Médio de escolas públicas do estado do 

Paraná, por perceber o grande potencial das aulas de campo como um “momento 

educativo privilegiado”, em que se poderiam aliar a teoria com a prática, poden-

do dessa maneira, os estudantes interagirem com a realidade a partir de conceitos 

(teoria) aplicados ao mundo (prática). Neste movimento de ler e interpretar o 

mundo o estudante dá sentido à sua realidade e se constitui no processo, portan-

to, como um agente capaz de interagir e transformar. A principal constatação do 

pesquisador foi a de que, na maioria das vezes, essas aulas de campo, ou saídas da 

escola, são realizadas com pouca frequência, feitas de improviso e sem interdisci-

plinaridade, o que se configura como o desperdício de uma importante ferramenta 

pedagógica, ao deixar-se de se utilizar, ou do mau uso que se faz, de uma valiosa 

metodologia de ensino, principalmente, por seu potencial interdisciplinar e que 

pode contribuir para um formação de fato integral, crítica e transformadora.

Deste modo, como uma maneira de responder a esta problemática, 

surgiu a ideia de se criar um Manual, contendo os principais elementos de um 

roteiro de uma aula de campo dentro de uma perspectiva interdisciplinar, es-

tando assim de acordo com os princípios norteadores da EPT.

A importância da temática e do desenvolvimento do produto educacio-

nal se efetivou em conversas com os educadores de diferentes Componentes 

Curriculares do IFPR do Campus Curitiba, nestes momentos de diálogo ficou evi-

dente que a aula de campo é uma metodologia de ensino de significativo po-

tencial educativo e que pode ajudar os educadores em suas práticas de ensino, 
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contribuindo dessa maneira, para que as aulas sejam muito mais interessantes e 

atrativas aos educandos, proporcionando uma aprendizagem muito mais signifi-

cativa dos conteúdos escolares, e que ao ser realizada de maneira interdiscipli-

nar, contribui, sobremaneira, para uma formação integral dos educandos da EPT.

A elaboração de um Produto Educacional é um dos requisitos do progra-

ma de Mestrado Profissional do ProfEPT, o outro requisito é a dissertação. O PE 

é um objeto de ensino-aprendizagem desenvolvido com base em uma pesquisa 

científica que visa contribuir para o aprimoramento da prática docente, princi-

palmente relacionado ao ensino, como recursos educacionais a serem replica-

dos na EPT. (BRASIL, 2013).

Dessa maneira, a trajetória da pesquisa no Mestrado Profissional em 

Ensino dentro do programa do ProfEPT deve relacionar a metodologia, o co-

nhecimento e a atuação profissional, visando resolver problemáticas educa-

cionais existentes, gerando como resultado de todo esse esforço intelectual 

um Produto Educacional que se coloque como uma solução a essas problemáti-

cas educacionais levantadas ao longo da pesquisa, contribuindo, dessa manei-

ra, para o desenvolvimento de práticas educativas muito mais efetivas dentro 

da perspectiva de uma formação integral, tanto para o exercício profissional 

responsável e de qualidade, como para a promoção de uma cidadania plena. 

Conforme Sousa (2015, p.4,5) “O produto educacional é resultado de um 

processo reflexivo e contextualizado que contêm os saberes da experiência dos 

professores[...]é vivo, contém fluência, movimento e nunca está pronto e acaba-

do, porque representa a dinâmica das aulas[...]. Dessa forma, percebe-se que o 

PE faz uma contribuição importante para a melhoria das práticas educativas como 

uma solução pontual e específica dentro de necessidades educacionais ligadas a 

determinado tempo e lugar, mas que de maneira nenhuma eles são um fim em si 

mesmos e uma resposta definitiva a esses problemáticas a que se propõem elucidar.  

Neste sentido, conforme Silva e Souza (2018) 

“o produto educacional resulta de um processo de reflexão da vivência 

cotidiana em sala de aula, perpassa o recurso didático, o conceito de simples-

mente facilitar a experiência do aprendizado, e deve promover a reflexão, 

estimulando a construção de um novo conhecimento. Deve contemplar também 

aspectos pertinentes à elaboração do material em si, sua validação durante 

testes e, posteriormente, sua utilização.”
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Portanto, o PE como resultado da pesquisa em programas de Mestrado 

Profissional como do ProfEPT dentro da área de ensino, deve contribuir para o 

avanço de práticas educacionais que contribuam para que o ensino ocorra de 

uma maneira mais efetiva, ajudando os educadores em seu trabalho, e a apren-

dizagem seja muito mais significativa, facilitando o entendimento e apreensão 

dos conteúdos escolares por parte dos educando, dentro do ideal de formação 

integral, formação cidadã plena, na EPT.

Para Kaplún (2003, p.46) “um material educativo não é apenas um ob-

jeto que proporciona informação, mas sim, em determinado contexto, algo que 

facilita o apoio ao desenvolvimento de uma experiência de aprendizado[...] de 

mudança e enriquecimento”

É segundo esse preceito que esse PE – Manual de uma aula de campo 

como um projeto interdisciplinar na EPT – se fundamenta, ou seja, como uma 

material educativo que objetiva primordialmente promover mudança – apren-

dizagem significativa – e enriquecimento cultural – apreensão de conhecimento 

- estando de acordo com os principais pressupostos de formação humana na 

perspectiva da EPT.

Interdisciplinaridade e EPT

Para o Ministério da Educação (MEC) a Educação Profissional e Tecno-

lógica (EPT) é uma modalidade “com a finalidade precípua de preparar ‘para 

o exercício de profissões’, contribuindo para que o cidadão possa se inserir e 

atuar no mundo do trabalho e na vida em sociedade” (BRASIL, 2020). A Lei de 

diretrizes e bases da educação nacional (LDB) determina que a EPT “integra-se 

aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, 

da ciência e da tecnologia” (BRASIL, 1996). Dessa maneira, nessa modalidade 

deve-se trabalhar com a formação integral dos estudantes, preparando-os tanto 

para o exercício da cidadania, assim como, capacitando-os para o mundo do 

trabalho, aliando neste processo de formação a teoria com a prática, traba-

lhando os componentes curriculares de maneira interdisciplinar.

A perspectiva interdisciplinar é apresentada como um dos elementos 

norteadores essenciais necessários para que se construa uma educação inte-

gradora dos diversos componentes curriculares na EPT, pois a interdiscipli-
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naridade se coloca “como princípio organizador do currículo e como método 

de ensino-aprendizagem, em que conceitos de diversas disciplinas estariam 

relacionados à luz das questões concretas que se pretende compreender” 

(MEC, 2007, p. 52). Nesse sentido, Thiesen (2008) destaca que os processos 

educativos trabalhados com interdisciplinaridade facilitam a relação entre 

teoria e a prática, assim como contribuem para uma formação crítica, cria-

tiva e responsável. Diante do que foi exposto, percebe-se que a interdisci-

plinaridade é caminho para uma formação integral, perspectiva educacional 

essa que permite que os conteúdos escolares façam sentido e possam ser 

apreendidos pelos estudantes de maneira integradora e holística, atendendo 

às necessidades de formação dos indivíduos para uma plena inserção cidadã 

e profissional no mundo atual.

A interdisciplinaridade está diretamente relacionado a EPT, dentro da 

perspectiva do ideal de formação integral do educando, que precisa ocorrer, 

necessariamente, em contato com a realidade concreta, na busca pela totalida-

de, ou seja, onde a vida se materializa como resultado do trabalho humano na 

interação com a natureza, sendo assim fruto da sua consciência e da sua idea-

ção, que se (re)constrói permanentemente ao longo do tempo histórico, local 

onde os conteúdos escolares têm de fato uma razão de ser, encontram sentido, 

sendo dessa maneira, a aula de campo interdisciplinar, um momento privilegia-

do de apreensão da realidade dentro da perspectiva de formação integral em 

conformidade com os ideais da EPT.

A aula de campo se apresenta como uma metodologia de ensino que 

permite em todas as suas etapas – pré-campo, campo e pós-campo – que se 

trabalhe com a interdisciplinaridade, dentro da perspectiva de se abordar 

os conteúdos escolares de maneira integradora, aliando a teoria com a prá-

tica, permitindo que os diferentes educadores de diferentes disciplinas, até 

mesmo da área técnica, possam ensinar de maneira conjunta e dialogada, 

realizando aulas que em contato com a realidade acabam por fazer mais sen-

tido para os estudantes, tornando-as mais atrativas e promotoras de apren-

dizagens significativas. Assim sendo, a aula de campo se coloca como uma 

excelente maneira de se ensinar dentro de uma perspectiva interdisciplinar, 

metodologia de ensino essa que pode contribuir significativamente para a 

formação integral dos estudantes.
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1º Parte

Pré-Campo (Planejamento)

Momento 1

- (Quem) Escolha dos educadores dos diferentes componentes curriculares 

(pelo menos duas disciplinas)

- (Quando) Reunir-se no início do período letivo (semana pedagógica);

- (O que) Escolha dos conteúdos curriculares que serão trabalhados, aqueles 

com potencial interdisciplinar;

- (Onde) Definição do lugar onde ocorrerá a aula de campo; 

Momento 2

- (Preparação) Visita prévia ao local escolhido;

- (Experimentação) Simular a realização aula de campo, tanto na perspectiva 

dos educadores como na dos educandos – se possível visitar o local para 

realizar uma ambientação, seja presencialmente ou de maneira virtual (no caso 

de lugares mais longínquos);

- (Recursos) Levantamento dos recursos humanos e financeiros necessários – 

autorizações assinadas pelos responsáveis (se menor de idade) ônibus, lanche, 

ingressos, material para anotações, eletrônicos, etc.;

- (O Como) Elaboração do roteiro, etapas, caminhos e abordagens norteadoras/

referenciais;

- (Metas/Objetivos) Definição dos parâmetros pedagógicos que se pretende 

alcançar;

- (Recursos) Levantamento dos recursos humanos e financeiros necessários – 

ônibus, lanche, ingressos, material para anotações, eletrônicos, etc.;
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2º Parte

Campo (Execução)

- Exposição dos conteúdos em interação com a realidade (meio), aplicação da 

teoria na prática;

- Explanação dialogada, conversa entre as disciplinas;

- Abertura para a participação dos alunos – permanente e estimulada;

- Recomendar e oportunizar para que ocorra anotações por parte dos alunos – 

de diferentes maneiras, como melhor lhes convier;
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3º Parte

Pós-Campo (Produção e Avaliação)

- Retomada dos conteúdos trabalhados em campo – relato das experiências e 

expectativas;

- Roda de conversa com todos os professores e alunos envolvidos;

- Incentivo para que ocorra uma participação mais efetiva dos alunos nas 

discussões;

- Pedir algum tipo de produção individual;

- Elaboração/construção coletiva de um material que divulgue o projeto para 

a comunidade escolar e que consiga transmitir algum conteúdo abordado 

durante a aula de campo – construído de maneira inovadora e criativa;

- Avaliar se os objetivos pedagógicos foram atingidos;

- Atribuir notas/conceitos individuais e coletivos – participação e produção;

Aula de campo Interdisciplinar

MOMENTO 1 

MOMENTO 2 

Onde?

Preparação

Quem?Pré-Campo

Campo

Pós-Campo

Quando? O quê?

ExperimentaçãoRegistroMetas/ObjetivosRecursos

Exposição de 
conteúdos

 Explanação 
dialogada 

Participação dos 
estudantes

Registros

Retomada de 
conteúdos

  Compartilhar 
experiências

Produção 
de materiais

  Avaliação do 
aprendizado

AUTORIA: FEITO PELO PESQUISADOR
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Relato de Experiência

1ª Parte

Pré-campo (Planejamento)

Momento 1

- (Quem) Escolha dos educadores dos diferentes componentes curriculares 

(pelo menos duas disciplinas?)

Um professor de geografia e um professor de língua portuguesa conversam 

sobre a possibilidade de realizarem conjuntamente uma aula de campo 

interdisciplinar.

Decidem levar para a aula de campo duas turmas de adolescentes da 

educação básica num total de 40 alunos. A aula seria realizada em um 

dia normal da semana, quando os dois educadores teriam aulas com 

essas turmas, a fim de não comprometer a organização da escola e o bom 

andamento das aulas. Os educadores que teriam aulas com as turmas neste 

dia, iriam pedir uma reposição de conteúdos através de estudos dirigidos.

- (Quando) Reunir-se no início do período letivo (semana pedagógica);

Os dois professores realizam uma reunião envolvendo os dois componentes 

curriculares durante a semana pedagógica para acertarem os pormenores 

sobre a aula de campo interdisciplinar.

- (O que) Escolha dos conteúdos curriculares que serão trabalhados, aqueles 

com potencial interdisciplinar;

Educação ambiental – biogeografia (bioma Mata Atlântica) envolvendo o 

componente curricular de geografia; e produção de texto (descrição e redação) 

envolvendo o componente curricular de língua portuguesa.
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- (Onde) Definição do lugar onde ocorrerá a aula de campo; 

Represa da Sanepar – Piraquara 2 (Mananciais da Serra).

Momento 2

- (Preparação) Visita prévia ao local escolhido;

O professor de geografia havia realizado um curso sobre educação ambiental 

para professores de escolas públicas do estado do Paraná (servindo dessa 

maneira como uma visita prévia) e percebeu o potencial de se realizar uma 

aula de campo com os alunos do ensino fundamental em conjunto com 

educadores de outros componentes curriculares (potencial interdisciplinar).

- (Experimentação) Simular a realização aula de campo, tanto na perspectiva 

dos educadores como na dos educandos;

A própria imersão do professor de geografia à referida temática ambiental 

durante o curso de formação profissional permitiu esse tipo de experimentação 

da realidade (o campo em si), o que lhe permitiu realizar o trajeto observando a 

paisagem, percebendo quais pontos do trajeto que chamariam mais a atenção 

dos alunos com possibilidade de relacionar com assuntos vistos em sala de 

aula e também fazendo perguntas entendendo que poderiam ser dúvidas dos 

próprios alunos da educação básica. 

- (Registro) Anotar todas as informações pertinentes;

Durante o transcorrer da aula de campo foram realizadas anotações e tiradas 

fotografias pelo professor de geografia, registros que serviriam de base para a 

elaboração de uma aula de campo específica para os alunos da educação básica 

(algumas modificações/adaptações deveriam ser realizadas).

- (O Como) Elaboração do roteiro, etapas, caminhos e abordagens norteadoras/

referenciais;

Roteiro – Saída da escola, chegada à represa da Sanepar (Mananciais da Serra), 

visita monitorada (os professores teriam a ajuda de monitores da instituição 

como parceiros na explicação), almoço, momento de lazer, continuação da 

visita monitorada, retorno para a escola ao final da tarde. 
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Visita monitorada e dialógica coordenada pelos professores de geografia e de 

língua portuguesa em conjunto com os monitores da própria instituição.

- (Metas/Objetivos) Definição dos parâmetros pedagógicos que se pretende 

alcançar;

Geografia - Compreensão dos conceitos da geografia relacionados com a 

educação ambiental na perspectiva do entendimento sistêmico da inter-relação 

entre todos os elementos componentes do espaço – naturais (fauna, flora, solo e 

hidrografia) e humanos – construção da represa para armazenamento e uso da 

água para abastecimento – análise do bioma Mata Atlântica.

Língua portuguesa – Leitura e interpretação de reportagens; uso da 

linguagem falada e escrita para comunicar conhecimentos científicos; uso da 

argumentação; análise do discurso; a importância da investigação/pesquisa; 

anotações escritas e gravadas para posterior utilização; apresentação oral e 

escrita; produção textual (redação).

- (Recursos) Levantamento dos recursos humanos e financeiros necessários – 

autorizações assinadas pelos responsáveis (se menor de idade) ônibus, lanche, 

ingressos, material para anotações, eletrônicos, etc.;

Os alunos trouxeram as autorizações devidamente assinadas pelos seus 

responsáveis;

Foi requerido aos alunos um determinado valor para pagamento do ônibus;

Os monitores serão os próprios professores e funcionários da instituição que 

trabalham com educação ambiental;

A alimentação será fornecida pela escola – almoço e lanche;

Os alunos devem levar seus próprios materiais que serão utilizados para 

anotações (cadernos, lápis, canetas, smartphones);

A Sanepar fornecerá monitores, água, banheiros e materiais impressos sobre 

educação ambiental;
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2ª Parte

Campo (Execução)

- Exposição dos conteúdos ambientais em interação com a realidade; 

aplicação da teoria na prática;

Exposição por parte dos monitores da Sanepar sobre a importância histórica e 

atual da represa para a captação de água e da importância da preservação da 

natureza (Mata Atlântica) para que se mantenha essa disponibilidade de água 

no ambiente e posterior utilização pela população. 

Exposição dos professores de geografia e de língua portuguesa dos conceitos 

vistos em sala de aula, demonstrando a sua presença na realidade, dialogando 

entre si e com as falas da exposição dos monitores ambientais da instituição.

- Explanação dialogada, conversa entre as disciplinas;

Os dois professores fazem as suas explanações de maneira dialogada e 

integrada, um conversando com o outro – diálogo interdisciplinar - de maneira 

espontânea e complementar, enriquecendo dessa maneira a parte do ensino 

dentro do processo educativo.

- Abertura para a participação dos alunos – permanente e estimulada;

A todo momento os alunos são incentivados a participar com perguntas e 

explanações, o que ocorre com muita frequência ao longo da aula de campo, 

participação que ocorre mesmo em momentos de apenas caminhada dentro 

do percurso indo de um ponto até o outro. Foi possível perceber conversas 

entre os próprios alunos sobre os assuntos abordados, um ajudando o outro no 

entendimento das explicações.

- Recomendar e oportunizar para que ocorra anotações por parte dos alunos – 

de diferentes maneiras, como melhor lhes convier;

Os alunos são incentivados a fazerem anotações escritas e a realizarem 

registros por intermédio de aparelhos celulares – o que é feito com muita 

assertividade por parte dos alunos, já que também faz parte da preparação para 

a aula de campo e da própria avaliação da disciplina de língua portuguesa.
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3ª Parte

Pós-Campo (Produção e Avaliação)

- Retomada dos conteúdos trabalhados em campo – relato das experiências e 

expectativas;

Cada professor faz uma retomada com alunos dos conteúdos/conceitos 

trabalhados durante a aula de campo, os alunos têm a oportunidade de 

expressarem as suas percepções a respeito da aula, do que mais gostaram, o 

que mais lhes despertou a atenção, sobre as relações que puderam fazer entre 

os conteúdos vistos em sala de aula com àqueles demonstrados durante a 

experiência à campo.

- Roda de conversa com todos os professores e alunos envolvidos;

Momento de conversa com todos os envolvidos – professores e alunos. 

Realizado no pátio coberto da escola – ambiente da escola mais propício a 

isso. Neste momento de conversa e diálogo, todos têm a oportunidade de se 

expressarem, de expor as suas impressões sobre todo o projeto da aula de 

campo interdisciplinar, principalmente da aula de campo em si, realizada em 

uma área de preservação ambiental.

- Incentivo para que ocorra uma participação mais efetiva dos alunos nas 

discussões;

Os alunos são orientados e motivados a realizarem as suas falas (todos são 

ouvidos com atenção e suas participações são valorizados da mesma maneira), 

em compartilhar com todos a respeito das suas impressões da aula de 

campo, sobre o que conseguiu extrair de bom da experiência em termos de 

aprendizagens.
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- Pedir algum tipo de produção individual;

É requerido dos alunos uma produção textual com o uso de imagens e/

ou desenhos do local visitado no formato de uma dissertação descritiva – 

os conceitos de ambas as disciplinas devem estar relacionados, dentro da 

perspectiva interdisciplinar.

- Elaboração/construção coletiva de um material que divulgue o projeto para 

a comunidade escolar e que consiga transmitir algum conteúdo abordado 

durante a aula de campo – construído de maneira inovadora e criativa;

Realização de uma mostra de fotografias/imagens que foram capturadas 

durante a aula de campo.

Escrita de uma matéria jornalística para ser colada no jornal da escola.

- Avaliar se os objetivos pedagógicos foram atingidos;

Depois de realizada todas as etapas foi constatada que os objetivos pedagógicos 

foram atingidos, ou seja, que houve uma aprendizagem significativa dos 

conteúdos trabalhados, que ocorreu interdisciplinaridade dentro de uma 

perspectiva de uma formação integral em contato com a realidade.

- Atribuir notas/conceitos individuais e coletivos – participação e produção;

Ao final do processo foram atribuídas notas aos alunos, pelos trabalhos 

desenvolvidos e entregues, e pela participação ao longo de todo o processo 

educativo - no pré-campo, no campo em si, e no pós-campo.
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CHECKLIST DE SAÍDA PARA AULA CAMPO (PROFESSORES)

Data:

Local:

Foram confirmadas as condições de acesso ao local onde a aula será 

realizada?

O transporte foi providenciado e está confirmado?

Os responsáveis assinaram as autorizações (se menor de idade)?

Há pelo menos um adulto para cada 15 estudantes?

Os estudantes (ou a escola) providenciaram as refeições?

Os estudantes foram previamente orientados em sala de aula a 

respeito dos temas que serão abordados e das atividades que serão 

realizadas durante e após a aula de campo?

Foram selecionados os pontos de interesse que serão utilizados durante 

a aula de campo?

Educadores e estudantes possuem os equipamentos adequados para 

realizar a aula de campo? (tênis, boné, protetor solar, água, etc.)
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