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1. SOBRE O IX FALA PROFESSOR (A)!  

Localização: As atividades do evento ocorrerão na Escola Municipal Belo Horizonte, localizada na 

Avenida José Bonifácio, 189, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte (MG). 

Site: https://www.ixfalaprofessor.org/ 

 

2. PROGRAMAÇÃO 

Horário 
17/07 (quarta-

feira) 

18/07 (quinta-

feira) 

19/07 (sexta-

feira) 

20/07 

(sábado) 

21/07 

(domingo) 

08h30-12h - 
Relatos de 

Experiência 

Relatos de 

Experiência 
Mesa I 

Trabalhos de 

campo, 

minicursos e 

oficinas 
14h-17h 

Credenciamen

to 
GTs GTs Plenária Final 

18h-21h 
Fala Professor 

(a)! 

Plenária 

Política 

Fórum de 

GTs 
Plenária Final - 

- - - 
Atividade 

cultural 
- - 

 

Atividade de abertura: Fala Professor (a)! “A prática do (a) professor (a) à margens: 

resistências, saberes e poderes” 

Marcos Vinícius Amaral (Estudante de Geografia na Universidade Federal de Viçosa (UFV) e 

secundarista nos movimentos de ocupação das escolas em São Paulo em 2015) 

Fabrícia Costa Corrêa (Professora da educação básica na rede municipal de São Pedro da 

Aldeia/RJ e na rede estadual do Rio de Janeiro / membro do GT de ensino da AGB Seção Local 

Niterói). 

Carlos Josué de Assis (Professor da educação básica na rede de ensino de Fortaleza e associado 

da AGB Fortaleza). 

Fernando Conde (Professor de Didática e Estágio da Licenciatura em Geografia na Universidade 

Federal de Viçosa (UFV), Coordenador da LAGE [Laboratório de Geografia e Educação] e 

associado das AGB-Viçosa e AGB-BH). 

 

Mesa I: “Diante do o neoconservadorismo e o neoliberalismo: uma educação crítica será 

possível?” 

Prof. Dra. Maria de Fátima Almeida Martins (Faculdade de Educação - UFMG). 

Prof. Dra. Camila Zucon Ramos de Siqueira (Professora de Geografia no ensino básico da Escola 

Estadual Flávio dos Santos). 

Aline de Vieira Souza (graduanda em Geografia na Universidade Federal de Juiz de Fora). 

https://www.ixfalaprofessor.org/
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Mediador: Dr. Rodrigo Coutinho Andrade (Professor Assistente no curso de Geografia do 

IM/UFRRJ). 

 

3. CRONOGRAMA DE ENVIO DE PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

Atividades Prazos 

Envio de relatos de experiência De 1º de março até 07 de junho 

Envio de propostas de GTs De 1º de março até 07 de junho 

Envio de propostas de TCs De 1º de março até 07 de junho 

Envio de propostas de minicursos e oficinas Encerradas 

 

4. VALORES DE INSCRIÇÃO 

Categoria 01/03 – 07/07 08/07 – 16/07 
Durante o evento 
(apenas dinheiro) 

Associados R$ 60,00 R$ 75,00 R$ 90,00 

Não associados R$ 200,00 R$ 250,00 R$ 300,00 

Dois professores 
da educação 

básica da mesma 
unidade escolar 

associados a AGB 

R$ 80,00 R$ 100,00 R$ 120,00 

 

5. PROCEDIMENTO PARA AS INSCRIÇÕES 

O pagamento das inscrições deve ser realizada através de depósito/transferência bancária na conta 

a seguir: 

 

Banco do Brasil 
Agência: 3559-9 

Conta Corrente: 37237-4 
Favorecido: Pedro Luiz Damião (1º Tesoureiro DEN) 

CPF: 347898508-03 
 
Após o depósito, realizar a inscrição pelo link https://forms.gle/XZnLmZnAvtQj9S3Q7, anexando 

o comprovante. Os relatos de experiências também devem ser anexados durante o processo de 

inscrição, segundo as normas estabelecidas que podem ser consultadas no ponto 02 desta circular. 

Importante: no credenciamento do evento, será necessário apresentar o comprovante de 

pagamento de associação à AGB, referente ao ano de 2019, para os que se inscreverem na 

categoria associados. Para a inscrição na categoria "dois professores da educação básica da 

mesma unidade escolar associados a AGB" é necessário preencher e anexar, no momento da 

inscrição, a declaração disponível no link: 

https://drive.google.com/file/d/1pCXWIsAOO1ijs6c3l0RLJwzDPKvIjX-W/view 

https://forms.gle/XZnLmZnAvtQj9S3Q7
https://drive.google.com/file/d/1pCXWIsAOO1ijs6c3l0RLJwzDPKvIjX-W/view
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Em caso de dúvidas ou dificuldades nas inscrições, entre em contato pelo e- mail: 

ouvidoriafalaprofessor2019@gmail.com 

 

6. RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

Durante o Encontro este espaço será destinado para o relato de práticas pedagógicas realizadas 

por docentes de forma individual ou em grupo, estimulando o compartilhamento de experiências 

vivenciadas em salas de aula ou em outros espaços educativos. Os REs poderão ser escritos e 

orais se diferenciam dos formatos clássicos de apresentação de trabalhos acadêmico, pois ele se 

dedica a construir um espaço de socialização das práticas docentes, tomando como referência o 

que os(as) professores(as) e docentes têm adotado de metodologias, materiais didáticos, formas 

de organização coletiva, práticas de resistência, debates acerca do ensino e outros. 

 

Orientações para envio de relatos orais 

Para participar do espaço de Relatos de Experiências apenas na modalidade oral, será necessário 

preencher o formulário de inscrição (no fim desta página) indicando: e-mail da (o) autora/autor que 

está submetendo o relato de experiência, nome das(os) autoras(es), CPF da(o) primeira(o) 

autora/autor, opção de Eixo Temático, título do relato, um pequeno resumo (entre 10 e 15 linhas) e 

palavras-chave. O certificado de apresentação de relato de experiência (individual ou coletivo) só 

será entregue a quem estiver inscrita(o) no encontro e efetivamente apresentar o relato. 

Aquelas(es) que optarem por também encaminhar relato escrito, a fim de compor os Anais do 

evento, deverão seguir as normas abaixo. 

 

Normas para envio de relatos escritos 

Os Relatos de Experiências devem seguir o template padrão disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1jX19oiVLXRb7tm-j5y9qxobU5jyEcOem/view 

 

- Extensão: mínimo de 5 e máximo de 15 páginas (incluso ilustrações e bibliografias); 

- Tamanho do Papel: A4; 

- Margens: 2,5 cm de todos os lados; 

- Corpo do Texto: a fonte deve ser Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples entre 

linhas, texto justificado. Apenas nas referências (caso haja), utilizar fonte tamanho 10 com recuo de 

parágrafo de 4 cm; 

- Título: o título deverá ser apresentado com fonte tamanho 14, centralizado, letras maiúsculas e 

em negrito. Caso haja subtítulos, estes deverão estar separados do parágrafo anterior e posterior 

por um enter, com fonte tamanho 12, alinhados à esquerda, letras minúsculas, e em negrito. 

mailto:ouvidoriafalaprofessor2019@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1jX19oiVLXRb7tm-j5y9qxobU5jyEcOem/view
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- Informações sobre as(os) Autoras(es): logo abaixo do título, apresentar o nome do(a) autor(a), 

seguido pelo seu contato (e-mail), local onde atua (Escola, Universidade, Centro Educacional, etc.). 

Caso haja outros(as) autores(as), repetir os mesmo tipos de informações para cada autor(a); 

- Palavras-Chave: inserir até 5 palavras-chave (abaixo do resumo). As palavras-chave deverão 

estar separadas por ponto e vírgula (;) 

- Ilustrações: tabelas, figuras e quadros: seguir normas ABNT. 

 

Antes de serem anexados (no formato .docx) ao formulário de inscrição disponível abaixo, os 

arquivos devem ser renomeados para "Nº do Eixo Temático - Título do Relato de Experiência" 

 

Eixos Temáticos 

1. Métodos e projetos de intervenção didática 

2. Regulação do trabalho docente pelos materiais didáticos e avaliações externas 

3. Escola como espaço de conflito 

4. Educação Especial e inclusiva 

5. Educação de Jovens e Adultos 

6. Ensino de Geografia e questões étnico-raciais 

7. Educação Popular 

8. Gênero e diversidade na escola 

9. Ensino de Geografia e Currículo 

10. Natureza e Meio Ambiente 

11. Educação do Campo 

12. Geopolítica e educação 

13. Precarização do trabalho do professor 

 

Data limite para envio de relatos de experiência: 07 de junho de 2019. 

Carta de aceite: Em até 72 horas. Caso não receba, envie e-mail para: 

ouvidoriafalaprofessor2019@gmail.com 

 

Enfatizamos que só irão para os anais do encontro, aqueles relatos que forem efetivamente 

apresentados pelas(os) autoras(es). 

 

7. GRUPOS DE TRABALHO 

Ao longo dos últimos anos, a Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB) tem fortalecido a 

experiência de organização em torno dos Grupos de Trabalho (GTs). Em linhas gerais, os GTs se 

constituem em uma metodologia de trabalho coletivo, com características diversificadas conforme 

a autonomia de cada Seção Local e que mantém linhas gerais comuns relacionadas à 

mailto:ouvidoriafalaprofessor2019@gmail.com
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indissociabilidade entre a teoria e a prática, com atividades de debate teórico e intervenção efetiva 

na sociedade em que está inserida. 

O espaço dos GTs no IX Encontro Nacional de Ensino de Geografia - Fala Professor (a)!, constitui 

um momento em que os GTs atualmente existentes nas Seções Locais da AGB apresentam aos 

encontristas os debates que vêm realizando e convocam a comunidade a contribuir com a discussão 

dessas problemáticas e participar das ações. 

Salientamos que para o IX Fala Professor (a)! todos os GTs atuantes nas Seções Locais estão 

convidados a submeter propostas. A não exclusividade aos GTs da área de Ensino/Educação parte 

do entendimento que os GTs são essencialmente um espaço de trocas e construção de 

intervenções na sociedade entre os GTs, as Seções Locais da AGB e a comunidade geográfica, 

tanto na escala local quanto na regional ou nacional. 

As propostas de GT deverão estar presentes na ata de assembleia das seções locais e ser enviadas 

pelas Seções Locais para o e-mail gt.fala2019@gmail.com até 07 de junho de 2019. 

 

8. TRABALHO DE CAMPO 

No IX Fala, Professor (a)!, as atividades de campo têm como objetivo principal estabelecer um 

diálogo entre o tema, os eixos temáticos do evento e a realidade local. Nesse sentido, espera-se 

que os trabalhos de campo problematizem as questões do âmbito geográfico, enriquecidas com as 

trocas de experiências e as percepções de professores(as) e estudantes. Ao proporcionar tais 

diálogos, a expectativa é que essa atividade, de um lado, contribua com a compreensão das 

questões locais e, de outro, com a formação dos participantes do encontro. Os proponentes estão 

convidados a refletir sobre a atividade de campo durante sua realização, pois não haverá um 

momento reservado após o campo. Nesta edição do Fala, Professor! os trabalhos de campo serão 

realizados no último dia do encontro. 

 

Edital de envio de propostas para trabalhos de campo 

A comissão organizadora informa os procedimentos para a apresentação de propostas e inscrições 

nas atividades de campo para o IX Fala Professor (a)!. Aceitaremos trabalhos de campo de todas 

as áreas da geografia, mas convidamos os proponentes a refletir sobre questões relacionadas ao 

tema, aos eixos do encontro e a realidade local. 

 

Cronograma 

- De 1º de março a 07 de junho: envio de propostas; 

- 1º de junho: divulgação das propostas de atividades de campos no site do IX Fala, Professor (a)!; 

- 17 de julho: as inscrições serão realizadas no credenciamento (até o limite de vagas); 

- Pagamento da inscrição: as inscrições serão realizadas no local do credenciamento, em dinheiro. 
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Da apresentação de propostas 

De acordo com a programação do IX Fala, Professor (a)!, as atividades de campo ocorrerão no dia 

21 de julho de 2019, domingo, com término às 18h. Desta forma, recomenda-se a adequação do 

percurso ao período de realização da atividade. As propostas deverão ser enviadas para o e-mail: 

agb.beaga@gmail.com, apresentando os seguintes itens: 

 

- Nome(s) do(a)(s) proponente(s); 

- Título e ementa (proposta e objetivos) da atividade com roteiro detalhado, com o horário de saída 

e previsão do horário de chegada; 

- Forma de mobilidade e material de apoio necessário ao inscrito no campo (breve texto, mapas, 

referências, etc.) e número mínimo e máximo de vagas; 

- Informações adicionais (característica do campo, vestuário adequado, local e estimativa de 

alimentação, etc.) juntamente com um orçamento das estimativas de gasto por pessoa na atividade; 

- A responsabilidade sobre o conteúdo e as práticas decorrentes da atividade será dos proponentes. 

- As propostas serão avaliadas pela Comissão Organizadora do IX Fala, Professor (a)!, a qual 

verificará a viabilidade das mesmas. 

 

Das inscrições nas atividades de campo 

Apenas encontristas inscritos no IX Fala Professor (a)! e regularizados poderão se inscrever nos 

Trabalho de Campo. 

 

9. MINICURSOS E OFICINAS 

As oficinas e os minicursos são espaços onde são oferecidas atividades de caráter prático e teórico, 

que proporcionam novos conhecimentos e vivências na sala de aula, a partir do compartilhamento 

de experiências de indivíduos e grupos. Abaixo a lista de minicursos e oficinas oferecidas no IX Fala 

Professor (a)! 

 

n. Titulo Proponentes Vagas 

OFICINAS 

1 
Música e Vídeo para o 
ensino de Geografia 

Rafael Henrique Moura 40 

2 

A utilização do jogo didático 
para auxiliar no 

desenvolvimento da 
lateralidade e referência na 
alfabetização cartográfica 

Andressa Cabral Barci 15 

3 
Práticas de Construção de 

Materiais Didáticas em 
Pedagogia Histórico-Crítica 

Sérgio H. de O. Teixeira; 
Bruno Belizário; Bruna 
Pontes Faria; Carolina 

Tadeu Bebiano de 

25 
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Oliveira; Daniele de 
Souza 

4 

Práticas de Construção de 
Materiais Didáticos 

Adaptados a Alunos (as) 
Cegos e/ou de Baixa Visão 
em Pedagogia Histórico-

Crítica 

Sérgio H. de O. Teixeira; 
Karla Conceição da 

Rocha Antônio; Leonelo 
Domingos; Pedro Gabriel 

de Paiva Francisco 

20 

5 

A cidade como espaço de 
aprendizagem: das temáticas 

geradoras às estratégias 
didáticas para o trabalho com 

o graffiti e a pichação nas 
aulas de geografia urbana 

Ana Cláudia Honorio 25 

MINICURSOS 

1 
Cartografia escolar, 

Pensamento Espacial e 
Letramento Geográfico 

Eliane Ferreira Campos 
Vieira; Marcos Elias Sala 

20 

2 

O ensino de Geografa e a 
produção de texto sobre 

memória, identidade e lugar 
como recurso metodológico 

em sala de aula 

Andressa Elisa Lacerda; 
Ana Carolina Santos 
Barbosa; Ana Claudia 
Prudencio Lessa; Alan 

Gustavo Fernades 
Pacífico; Deborah da 

Costa Fontenelle; Hilton 
Silva Junior; Nathalia 
Pacheco Santolin de 

Oliveira; Vinícius Silva 
de Moraes 

20 

3 

Metodologias Ativas em sala 
de aula: as tecnologias 

educacionais e o papel do 
professor no ensino de 

Geografia 

Maico Diego Machado 45 

4 
Pedagogia libertária: escritos 
sobre educação e geografia 

Andressa E. Lacerda; 
Leandro Teófilo; Lúcia 

Cavalieri; Marcelo 
Azevedo; Thiago 

Fragoso 
 

40 

5 

A Cartografia Tátil como 
ferramenta pedagógica no 

ensino de Geografia: 
confecção de mapas táteis 

Dayana Aparecida 
Marques de Oliveira 
Cruz; Laís Caroline 

Rodrigues 

20 

6 

Questões e relações étnico-
raciais e o ensino de 
Geografia: Práticas 

interdisciplinares de combate 
ao racismo 

 

Alan Pacífico; Jéssica 
Aiume; Ula de Lima 

40 

7 
A multiplicidade do espaço 

escolar emerge em imagens 

Débora Schardosin 
Ferreira; Ivaine Maria 

Tonini 
15 

 



9 

Das inscrições nas oficinas e minicursos 

As inscrições nas oficinas e minicursos do IX Fala Professor (a)! serão realizadas durante o 

credenciamento e apenas encontristas inscritos no IX Fala Professor (a)! e regularizados poderão 

participar das oficinas e minicursos. 

 

10. ALOJAMENTO 

O alojamento do IX Fala Professor (a)! está sendo preparado para ocorrer nas dependências da 

Escola Municipal Honorina de Barros, localizada à Praça Professor Corrêa Neto, n. 06, Bairro São 

Cristóvão. Até o dia 07 de julho, estão sendo aceitas inscrições de associados da AGB com inscrição 

no evento, no valor de R$ 20,00 através do link: https://goo.gl/forms/63r4FptoP2WTpSMR2 

O pagamento do alojamento deve ser realizado através de depósito/transferência bancária na conta 

a seguir: 

Banco do Brasil 
Agência: 3559-9 

Conta Corrente: 37237-4 
Favorecido: Pedro Luiz Damião (1º Tesoureiro da Diretoria Executiva Nacional) 

CPF: 347.898.508-03 
 

No ato do credenciamento será possível pagar a taxa para o alojamento mediante a disponibilidade 

de vagas 

Modalidade Valor 

Associados inscritos no evento R$ 20,00 

Associados não inscritos no evento R$ 60,00 

Não associados inscritos no evento R$ 40,00 

Não associados e não inscritos no evento R$ 60,00 

 

A parceria que vem sendo desenvolvida com a direção da escola caminha para o entendimento de 

que é preciso ter responsabilidades com o tratar do espaço público. As trocas não serão apenas 

condicionadas ao uso pelo uso, mas sim uma tentativa de crias laços afetivos e de cuidado para 

com o espaço que gentilmente está sendo concedido para o alojamento do IX Fala Professor (a)! 

 

11. CIRANDA 

A AGB informa a todas as mamães e papais inscritos no IX Fala Professor (a), que será construído 

um espaço para Ciranda, onde poderão deixar seus filhos e filhas enquanto participam das 

atividades acadêmicas do evento. Todos que desejarem podem contribuir para a execução e 

elaboração das atividades, através do preenchimento do formulário, para que de posse das 

informações os organizadores viabilizem a construção desse momento. 

As crianças que utilizarem o espaço contarão com a supervisão de monitores, além de atividades 

didáticas e lúdicas especialmente programadas para o nosso evento. Também serão fornecidos 

lanches em horários específicos.  

https://forms.gle/Y8EeeuiU5bqNz5u79
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Nossa estrutura está projetada para atender crianças de 4 a 12 anos de idade.  

O espaço estará disponível também como fraldário e espaço de alimentação para mães, país e 

responsáveis acompanhados de bebês e crianças menores de quatro anos. 

Crianças menores de quatro anos não poderão permanecer desacompanhadas dos pais ou 

responsáveis. 

O espaço funcionará nos dias 18 e 19 de julho, entre 8h30 e 12h, durante os Relatos de 

Experiências. 

 

Para acessar o formulário clique no link: 

https://docs.google.com/forms/d/1RuSc06aoRCHZiLQwieHQ2PTAvDpFoWCm19f1phnwwGY
/edit  
 

https://docs.google.com/forms/d/1RuSc06aoRCHZiLQwieHQ2PTAvDpFoWCm19f1phnwwGY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1RuSc06aoRCHZiLQwieHQ2PTAvDpFoWCm19f1phnwwGY/edit

