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RESUMO:  
 
Devido ao aumento das tecnologias, na atualidade manter a atenção dos 

jovens vem se tornando uma tarefa cada vez mais difícil, tendo em vista esses 

diversos fatores, a ideia de se inovar e de trazer aos alunos novas formas de 

aprendizado vem se tornando cada vez mais necessária.  

Assim a aula de campo se apresenta como uma ferramenta importante e 

eficiente na relação ensino-aprendizagem, o aluno entrará em contato prático 

com o que foi visto na teoria e através das diversas observações e percepções 

ao qual estará exposto, poderá assim assimilar os conteúdos diversos de 

maneira que não seja apenas uma “decoreba”, mas sim, o aprendizado em si. 

O presente trabalho apresenta uma proposta de roteiro de aula campo 

no ambiente cárstico (municípios de Colombo/PR e Almirante Tamandaré/PR), 

apresentando as principais paradas que poderão ser feitas e quais temáticas 



 

 

poderão ser trabalhadas em cada uma delas. 

Pesquisas teóricas foram realizadas acerca dos locais, bem como um 

campo de reconhecimento realizado pelos bolsistas e voluntários, do Projeto 

Expedições Geográficas da UFPR. 

Tal proposta foi aplicada em campo com alunos do Ensino Médio e 

Fundamental, mais informações podem ser obtidas no Projeto Expedições 

Geográficas da Universidade Federal do Paraná – Setor de Geografia ou no 

blog do projeto: http://egufpr.blogspot.com.br/ 
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PLANO DE CAMPO - AULA DE CAMPO EM AMBIENTES 

DE GEOCONSERVAÇÃO: PARQUE ESTADUAL DO 

GUARTELÁ (TIBAGI/PR) 

 

Elaboração: Andréia Alves de Oliveira e Otacílio Lopes de Souza da Paz 

Local do campo: Gruta do Bacaetava – Colombo, Parque Municipal da Uva – 

Colombo, Pedreira da Colombo Cal – Colombo, Morro das Antenas- Itaperuçu, 

Relevo cárstico – Almirante Tamandaré. 

Tempo estimado das atividades: 09:00 às 16:00 – 7 horas 

Objetivo: Apresentar aos alunos as características do revelo cárstico e sua 

relação com o ser humano, bem como as dinâmicas existentes nesse meio. 

Apresentar os conceitos básicos desse tipo de relevo assim como discutir a 

importância de sua conservação. 

 

Pontos parados:  

Parada Conteúdo abordado 
 

Gruta do Bacaetava - Colombo Relação entre a formação de 
cavernas com o tipo de rocha; 
espeleotemas; influência antrópica na 
deterioração desses ambientes; 
importância das unidades de 
conservação; 
 

Parque Municipal da Uva - Colombo Relação do relevo cárstico com a 
agricultura; aquíferos; importância das 
áreas verdes no ambiente urbano; 
Aspectos humanos da região como: 
cultura e tradições. 
 

Pedreira da Colombo Cal Relevo cárstico e as atividades 
econômicas; uso sustentável dos 
recursos naturais.  

Morro das Antenas - Itaperuçu Influência antrópica na alteração da 
paisagem; importância econômica das 
rochas calcárias; uso sustentável dos 
recursos naturais. 



 

 

 


