1ª Circular
XI JORNADA DE GEOENSINO
POR QUE CONTINUAMOS?
A SALA DE AULA COMO ESPAÇO DE RESISTÊNCIA DA GEOGRAFIA.
Diante de tantos ataques que professores e alunos da educação básica vem sofrendo nos últimos anos,
afetando as condições de trabalho, a autonomia e a criatividade nos diferentes lugares do país, uma questão
nos parece central: por que continuamos? Por que insistimos, dia após dia, a fazer das diferentes salas de aula
do país lugares de construção de geografias? Afinal, que geografias realizam, docentes e discentes, à revelia
e como resistência a este projeto perverso de educação e sociedade? A temática se associa a conjuntura
nacional vivida nesses últimos anos e tem como intenção convidar docentes da educação básica, docentes do
ensino superior, estudantes da educação básica, graduação e pós-graduação, e demais interessados que se
dedicam à pesquisa em Ensino de Geografia. É com o intuito de problematizar estas e outras questões,
dialogando com experiências reais de ensino de geografia na educação básica, que realizaremos, em 01 de
julho de 2017, no Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, a XI Jornada de Geoensino.
PROGRAMAÇÃO (01/07/2017)
08:00 – Credenciamento
08:30 – Mesa de Abertura
12:00 – Almoço
13:00 – Apresentação de relatos de Experiências Didáticas
16:30 – Painel de Encerramento
INSCRIÇÕES
As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas aqui....
Serão emitidos certificados aos participantes inscritos no evento

SUBMISSÃO DE RELATOS DE EXPERIÊNCIAS DIDÁTICAS
Um dos objetivos da XI Jornada de Geoensino é possibilitar a socialização de experiências didáticas de
ensino de geografia desenvolvidas em diferentes contextos. A ideia é propiciar um importante momento de
reflexão sobre e na ação, articulando teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem. Poderão ser
inscritos relatos sobre sequências didáticas, projetos, experiências de estágio, PIBID, tendo como requisito
central o diálogo com a sala de aula e o ensino de geografia. Os relatos deverão possuir a seguinte formatação:
- Título, Nome (s) do (s) autor (es), e-mail de contato, instituição
- Letra Arial, fonte 12, espaçamento 1,5.
- De 2 a 5 páginas.
- Os relatos deverão ser submetidos ao e-mail: jornadadegeoensino@agbsaopaulo.org.br

O prazo para submissão de relatos é 30/05/2017.
ORGANIZAÇÃO
Laboratório de Ensino e Material Didático (LEMADI) – USP
Laboratório de Ensino (CARTOGRAFIA) e Instrumentação para o Ensino de Geografia – UFSCAR / Sorocaba
GT de Ensino e Educação – AGB São Paulo
GPForPP (Grupo de pesquisa formação política de professoras e professores)

