file_0.png


file_1.wmf



file_2.jpg


file_3.wmf


file_4.jpg


file_5.wmf


file_6.png


file_7.wmf



file_8.jpg


file_9.wmf


file_10.jpg


file_11.wmf



file_12.png


file_13.wmf




USO DO ESPORTE DE ORIENTAÇÃO EM AMBIENTE REDUZIDO PARA O ENSINO DE LEITURA DE MAPAS

AUTOR: 
Eduardo Mayer Barbosa - edugeo.ufpr@hotmail.com*
Tamires Rodrigues - tamiresrodrigues.geo@gmail.com*
* Acadêmicos em Geografia – UFPR.

ORIENTADORA: 
Elaine de Cacia de Lima Frick
Professora do Curso de Geografia da UFPR – elaineclfrick@gmail.com" elaineclfrick@gmail.com


REVISORA:
Aline Nikosheli Nepomuceno
Geógrafa e professora do Curso de Geografia da UTP e da Rede Estadual de Ensino/PR - aline.nepomuceno@gmail.com


TEMAS ABORDADOS: 
Escala, Leitura de Mapas.

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: 
Multidisciplinar: Geografia; Matemática; Educação Física.

TIPO DE LICENÇA:
Este produto está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0. 

file_14.jpg

file_15.wmf


Podendo o produto ser reutilizado, remixado, revisado e redistribuído desde que cite devidamente a fonte (indicando o autor, ano, fornecendo o link de onde baixou e indicando alterações feitas no material). O autor pode revogar essas liberdades se os termos não forem cumpridos ou for atribuída uma utilização inadequada do material.

Referência: USO DO ESPORTE DE ORIENTAÇÃO EM AMBIENTE REDUZIDO PARA O ENSINO DE LEITURA DE MAPAS, de Eduardo Mayer Barbosa e Tamires Rodrigues, está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional. Baseado no trabalho disponível em http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/handle/1884/35989" http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/handle/1884/35989. 2014.



RESUMO:
Este trabalho apresenta uma proposta de atividade usando o esporte de orientação direcionado ao ensino da geografia que foi realizada no Colégio Hildebrando de Araujo, localizado no município Curitiba - PR. A orientação é um esporte na qual combina a corrida e o uso de mapas, onde a pessoa deve percorrer o trajeto delimitado, atravessando as mais variadas dificuldades do terreno. Através da leitura do mapa e com o uso da bússola deve-se navegar por meio do terreno e alcançar os pontos pré-determinados a fim de concluir a corrida. O competidor que fizer o trajeto estabelecido no menor tempo é o vencedor. Tal trajeto não é linear e requer da pessoa um condicionamento físico e a acuidade visual para ler e interpretar no mapa as feições do terreno. Para o ensino, este tipo de esporte acaba tendo relação natural com os conteúdos dados pela geografia e tentar adapta-los para o ambiente escolar acaba sendo o caminho certo, pois estimula os alunos a aprender conteúdos básicos da matéria ao mesmo tempo que se retira o aluno de dentro da sala de aula. Geralmente o esporte de orientação é feito em áreas muito grandes, como por exemplo, grandes campos ou parques, com relevos bem diversificados. O objetivo desse trabalho é demonstrar a pratica desse esporte dentro das dependências do colégio, no que é chamado de orientação em ambiente reduzido. Com esse trabalho se pretende que o aluno aprenda conceitos de cartografia básica com atividades que se aproximem da realidade da leitura de cartas, onde os alunos aprendam a utilizar o Norte cartográfico para orientar-se dentro das dependências da escola, e a escala gráfica para calcular a distância ao percorrer um ponto ao outro. O roteiro de aula contido neste é um produto idealizado pelo Programa de Bolsa e Iniciação a Docência – Subprojeto Geografia 2, (PIBID, UFPR, 2014) e mais informações sobre o Projeto e sua dinâmica podem ser acessados na página: http://ufpr.sistemaspibid.com.br/site/projects/33/paginas/283










USO DO ESPORTE DE ORIENTAÇÃO EM AMBIENTE REDUZIDO PARA O ENSINO DE LEITURA DE MAPAS
Elaboração: Eduardo Mayer Barbosa 
                      Tamires Rodrigues
Local do campo: Colégio Estadual Hildebrando de Araújo.
Tempo estimado de Aula: até 3 horas.
Participantes do campo: Bolsistas do PIBID Geografia - UFPR
Objetivo: Incentivar o entendimento e aplicabilidade de conceitos já ensinados em sala de Orientação e Escala associando com a prática de esportes.
Metodologia:
O material elaborado foi aplicado junto a alunos do 2°ano do ensino médio, totalizando em torno de 20 alunos. Foram separados os alunos em duplas e cada dupla ficou com um mapa com cerca 30 pontos na escala 1/100 do pátio da escola e uma tabela com 10 pontos contendo os ângulos e distâncias determinados para chegar ao próximo ponto determinado.
A aplicação da atividade foi dividida em duas etapas. A primeira referiu-se a aplicação de aula teórica sobre a leitura de cartas topográficas. Primariamente se deu uma aula sobre a utilização do Norte cartográfico e seu uso na orientação de mapas e da importância do uso da escala nos mapas. Logo após, foi trabalhado com os alunos os conceitos de transformação de metros para centímetros, usando regra de três, para que pudessem calcular o exercício que viria posteriormente. Para o cálculo da distancia foi usada a formula:
Fórmula: D = E.d
Onde: D = Distância Real
           E = Escala
           d = Distância no mapa 
Na primeira etapa do exercício, com o mapa em mãos, usando régua e transferidor, os alunos, através da lista de exercício com os dados, seguiram a ordem dos pontos, calculando a distância real e convertendo-a para centímetros, usando a escala, e em conjunto com o ângulo estabelecido seguiriam rumo ao próximo ponto. Cada dupla recebeu uma lista com diferentes ângulos e distancias, totalizando 3 rotas diferentes. Após todos terem concluído os cálculos os alunos desceram até o pátio com a quadra de esportes.
A segunda etapa do exercício é a aplicação da atividade na quadra da escola, onde os alunos trouxeram a lista de pontos baseada no croqui do pátio, feito anteriormente em sala de aula, para então percorrer o percurso no menor tempo possível. O exercício na quadra teve duração de cerca de 1 a 2 minutos para cada dupla. Cada grupo recebeu cerca de 10 pontos para percorrer (para identificar os pontos foram utilizados cones), dos 30 pontos estabelecidos no total espalhados pelo pátio.
Ao todo foram espalhados 30 cones de tamanhos variados na quadra da escola, com distâncias semelhantes entre eles, e em cada cone tinha o número do cone para ser recolhido e entregue ao professor para conferir se a dupla encontrou os cones segundo a rota que lhe foi destinada a percorrer. 
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