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Introdução: O CECEMCA - Centro de Educação Continuada em Educação Matemática, 
Científica e Ambiental compõe a Rede de Formação Continuada e oferece cursos semi-
presenciais para professores do Ensino Básico das instituições públicas do Brasil desde 2005, 
fruto de um convênio entre Unesp e a Secretaria de Educação Básica do MEC. A partir de 
2008 começou a investir em sua modalidade EaD oferecendo uma gama de cursos de 
extensão a profissionais de todo o país. Nesta perspectiva, foi elaborado por profissionais da 
UNESP/Campus Rio Claro, o curso “Cartografia e Meio Ambiente: conceitos e aplicações em 
práticas pedagógicas”, voltado a professores atuantes na educação básica da rede pública de 
ensino e demais profissionais de educação. Os resultados desta experiência didática e 
algumas reflexões decorrentes da atuação neste curso a distância são organizados neste 
trabalho, com vistas a contribuir para a consolidação desta modalidade de curso de extensão 
na formação continuada de professores. O referido curso foi realizado no período de 
01/07/2009 a 15/01/2009 com carga horária de 40 horas. Formam formadas 11 turmas de 25 
alunos sitiadas na Plataforma Virtual TelEduc. Cada turma contou com o apoio de um tutor da 
área de Geografia e equipe técnica. Ao final deste período foram contabilizados 202 alunos 
concluintes.  Objetivos: Apresentar conceitos de Cartografia Sistemática, Temática e do 
Sensoriamento Remoto e seu potencial de aplicação em práticas pedagógicas. Além disso 
pretendeu ampliar o conhecimento dos professores nas áreas de Geografia, Cartografia e Meio 
Ambiente, oferecer alternativas práticas de aplicação do conteúdo cartográfico em sala de aula 
e realizar atividades que visassem a inclusão de alunos com necessidades educacionais 
especiais por meio da Cartografia Tátil e da Percepção Ambiental.  Métodos: As atividades 
englobaram a leitura das aulas elaboradas no formato de slides ppt., de material teórico básico 
de autoria da equipe organizadora, textos complementares, além de reflexões e práticas por 
meio da Plataforma EaD.  Resultados: Através da avaliação final do curso, observou-se que 
os alunos reconheceram a importância do curso diante da necessidade de aperfeiçoamento 
pessoal e profissional, avaliando o mesmo como ótimo/bom e afirmando que o mesmo atendeu 
as expectativas referentes ao conteúdo proposto. Dessa forma, o curso atingiu seu objetivo, no 
sentido de capacitar professores da rede pública e privada do ensino de diversas regiões do 
país, através da atualização de bases e conceitos relacionados à ciência Cartográfica, bem 
como por meio da troca de experiências pedagógicas, contribuindo com a ampliação de 
práticas para aplicação do conteúdo em sala de aula.


