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Importante para os alunos do Ensino Médio. 

A ciência é um sistema de idéias que define determinado tipo de apreensão da realidade. 

Entre os papéis fundamentais da ciência estão o provar que nem sempre os fatos são como 

parecem, e o comprometer-se com a mudança da sociedade para melhor. Fazer ciência é um 

ato de contínuo questionamento da realidade e de ir além das aparências. 

Um dos objetivos fundamentais do ato de educar é ensinar a pensar cientificamente e 

preparar para o exercício consciente da cidadania, o que requer organização do pensamento 

e abertura para a realidade social, econômica e política em que vivemos, através de uma 

sólida formação cultural. 

Os problemas dessa realidade têm como fonte básica de solução as ciências, entre as quais 

se inclui a Geografia; por isso elas não são simples erudição, “cultura geral”, mais sim 

elementos fundamentais no sentido de colaborar para o despertar da capacidade crítica das 

pessoas, condição indispensável para a renovação da sociedade, a capacidade de ver as 

causas reais e sociais das injustiças que impedem a fraternidade. 

Aceitamos a Geografia como o estudo do processo de elaboração do espaço do homem; 

como o estudo do processo de ajustamento do espaço natural às necessidades humanas e 

esse ajustamento depende essencialmente das relações sócio-econômicas internas e 

externas das sociedades. Assim é fundamental para a Geografia a compreensão e a análise, 

pois não é suficiente apenas a constatação do fato, é preciso explicá-lo. 

A Geografia é uma prática social referida ao espaço terrestre, a qual pode ser de 

dominação, como tem sido na maioria das vezes, mas também de libertação. 

Gostaríamos que os nossos alunos pensassem esta disciplina como instrumento de uma 

prática libertadora, para podermos construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e 

igualitária. 

 

Alguns combinados e observações. 

 

“Estudar é, realmente um trabalho difícil. Exige de quem o faz uma postura crítica, 

sistemática. Exige uma disciplina intelectual que não se ganha a não ser praticando”. (Paulo 

Freire).  

O ato de estudar ultrapassa os limites da escola, exige humildade, curiosidade e método. A 

aprendizagem não se faz espontaneamente. Daí observarmos: 

Deve-se estudar em local adequado (arejado, silencioso); antes de começar verifique se 

possui os recursos materiais didáticos necessários (dicionário, Atlas, apostila, anotações de 

caderno, etc.). 

O aluno deve ler previamente a matéria a ser discutido na aula seguinte, inclusive já trazer 

anotadas possíveis dúvidas, pois para melhor entendimento do assunto é necessário estar 

devidamente preparado. 

Alunos viciados em somente memorizar e que só estudam na véspera de prova, certamente 

terão dificuldades, portanto, participar da aula, não ter vergonha de perguntar, tirar dúvidas 

com o professor, preparar-se previamente para as aulas, é de fundamental importância para 

o aprendizado. Nossa preocupação é que o aluno aprenda a estudar, a fazer, a resolver 

situações problemas propostas durante as aulas e que os conceitos apreendidos 

permaneçam. 



No início da aula, solicite esclarecimento em relação às dúvidas que ficaram da aula 

anterior. Durante as aulas também peça esclarecimentos, anote no caderno conceitos 

básicos, exemplos e sugestões de leituras. Participe dos debates, pois, além de exercitar o 

raciocínio, a gente retém mais aquilo que se diz e se discute. 

O aluno sempre tem tarefa: revisão da aula anterior, anotações de dúvidas, exercícios e 

leitura de textos propostos pelo professor. 

Pedimos e cobramos sempre dos alunos leitura de jornais e revistas e sugerimos sempre a 

ida a museus, teatro e cinema. Bons filmes sempre serão passados na escola em período 

contrário às aulas, seguidos de debates e discussões. 

O aluno deve observar atentamente a manual de normas de conduta que será tratado no 

primeiro dia de aula com a coordenação, mas quero ressaltar alguns lembretes como 

materiais e celulares. 

O aluno não será colocado para fora da aula se não estiver com o material, embora sempre 

seja recomendado a todos como obrigatório o uso do mesmo. Será dado no caso de 

esquecimento a oportunidade de trabalhar com o colega, uma vez que na maioria das vezes 

o trabalho em classe é feito em grupo. 

É expressamente proibido o telefone celular ficar ligado durante as aulas. Deverá ficar 

desligado e dentro da mochila. Se tocar o mesmo será tirado do aluno e entregue para a 

coordenação. 

As avaliações serão contínuas e de acordo com os critérios adotados pela escola. Quando 

receber a devolutiva de uma avaliação, procure descobrir as razões de seus erros e anotar a 

lápis ou em cor diferente as respostas corretas. Quando a nota for inferior a 6,0 (seis), o 

aluno está automaticamente convocado para o plantão de dúvidas. 

Qualquer dúvida, procurar o professor. 

 

Grato. 

Prof. Beto 

 

 

 

 

 


