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JUSTIFICATIVA  Os Parâmetros Curriculares Nacionais já estabeleciam como objetivos da educação no Brasil que os alunos sejam capazes de “saber utilizar diferentes fontes 
de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos” (BRASIL, 1998).  Pensar em uma proposta de trabalho educativo que leve o 
estudante a compreender o meio em que vive através da pesquisa orientada e prática do uso da tecnologia, sem dúvida, pode promover uma aprendizagem 
mais significativa e proativa. As trips virtuais oportunizam aos educandos experiências de vivências virtuais dos mais diversos temas de estudo da Geografia 
(geologia, geomorfologia, tectônica de placas e vulcanismos, solos entre outros). Buscam trazer a efervescência do mundo digital (Google Earth, Google Maps, 
YouTube, Instagram) tão presente na vida dos educandos e todas as suas possibilidades para o estudo da Geografia. 

OBJETIVOS Articular ferramentas tecnológicas aos estudos de Geografia possibilitando vivências virtuais de diferentes pontos do espaço geográfico. Planejar, organizar, 
pesquisar e desenvolver trips virtuais por diferentes espaços do globo. Propiciar aos educandos protagonismo na interlocução com o mundo vivenciado por eles, 
ou seja, o mundo tecnológico/digital, criando um novo espaço de produção do conhecimento para as aulas de Geografia. 

FOCO PEDAGÓGICO As Trips Virtuais são trabalhos desenvolvidos em grupos de estudo que “viajam” pelas redes conhecendo novos espaços e aplicando conceitos estudados 
previamente.  Os próprios grupos de estudo estabelecerão junto à professora os “pontos” a serem estudados e visitados virtualmente, utilizando recursos digitais 
Google Earth, Google Maps, YouTube, Instagram como fontes de aprendizagem e disponibilizando  os conhecimentos adquiridos em materiais compartilhados 
na rede mundial de computadores.  

EIXO ESTRUTURANTE   - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 
Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado, por meio da realização 

de práticas e produções científicas 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e 
analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, 
atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio 
de tecnologias digitais. 

(EMIFCHSA01) Investigar e analisar situações-problema envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, 
econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, considerando dados e informações 
disponíveis em diferentes mídias. 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - PROCESSOS CRIATIVOS 
Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais Áreas de Conhecimento.  

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes 
manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio 
de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão 
de mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade. 

(EMIFCHSA04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre temas e 
processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou 
global. 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL 
Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de utilizar conhecimentos relacionados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, para realizar projetos que 

contribuam com a sociedade e o meio ambiente. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 



(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a 
opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, 
flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a 
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o 
combate ao preconceito e a valorização da 
diversidade. 

(EMIFCHSA07) Identificar e explicar situações em que ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, à 
diversidade de modos de vida, às diferentes identidades culturais e ao meio ambiente, em âmbito local, regional, nacional e/ ou 
global, com base em fenômenos relacionados às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - EMPREENDEDORISMO 
Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos articulados ao 

seu projeto de vida. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, 
organização e empreendedorismo para estabelecer e 
adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e 
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos 
com foco, persistência e efetividade. 

(EMIFCHSA10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
podem ser utilizadas na concretização de projetos pessoais ou produtivos, em âmbito local, regional, nacional e/ ou global, 
considerando as diversas tecnologias disponíveis, os impactos socioambientais, os direitos humanos e a promoção da cidadania. 

 

Ementa Categorias de análise da Geografia (Espaço Geográfico. Território. Paisagem. Lugar. Região). Relações Sociedade/natureza e o processo de 
organização espacial. Espaço e Conhecimento cartográfico. Tecnologia, redes e Internet na Geografia. Globalização & Turismo. Símbolos Turísticos. 
Modalidades de turismo. Impactos sociais, ambientais e econômicos do turismo.  

Avaliação A avaliação será processual e formativa, de responsabilidade de todos os envolvidos visto que o processo pedagógico é de interação e de construção 
coletiva, todos são ao mesmo tempo avaliados e avaliadores. Os critérios de avaliação de todas as atividades e produções serão construídos pelo 
coletivo, alunos e professora. Como estratégia mais presente teremos o processo de auto e heteroavaliação. Importa que o aluno aprenda a autorregular 
seu processo de pesquisa, construção textual e seu desenvolvimento no uso de tecnologias. Os conceitos serão materializados em três termos: DP - 
Domina o Processo; MP -  Melhorar o Processo; NA – Ainda não compreendeu o processo.  

Referências BNCC - http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf Pp. 571 a 579. 
REFERENCIAIS CURRICULARES PARA A ELABORAÇÃO DE ITINERÁRIOS FORMATIVOS - 
http://novoensinomedio.mec.gov.br/resources/downloads/pdf/DCEIF.pdf  
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 17ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2008. 
CRUZ,  Rita  de  Cássia  Ariza  da. Geografia  do Turismo: de Lugares a Pseudo-lugares. Colaboradores: André Luiz Sabino, Fabio Silveira  Molina,  
Rodolfo  Pereira  das  Chagas. São Paulo: Roca, 2007. 
CRUZ, Rita de Cássia Ariza da. Introdução à Geografia do Turismo. São Paulo: Roca, 2003.  
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