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             Este artigo trata de apresentar e discutir a construção de um material didático 

para o acervo da escola, o Caderno Geográfico da Escola Básica Municipal Dilma Lúcia 

dos Santos. A escola encontra-se no Distrito do Pântano do Sul, na localidade da 

Armação, na porção Sudeste da Ilha de Santa Catarina, situado a 25 km do centro da 

cidade de Florianópolis. O desenvolvimento do Caderno Geográfico iniciou no primeiro 

semestre de 2013 sendo concluído no segundo semestre do respectivo ano. Com o 

objetivo de produzir um material didático para o uso nos anos iniciais e finais do Ensino 

Fundamental. Os eixos temáticos abordados contemplam o processo de ocupação e 

transformação dos espaços locais, os aspectos físicos e os ambientes naturais protegidos 

inseridos no entorno da escola, de forma a caracterizar e compreender o espaço 

geográfico da localidade. Com o intuito de construir conhecimentos significativos para 

os alunos e para a comunidade, que auxiliem a compreender e intervir no mundo em que 

vivem, por meio de estratégias que valorizem os seus conhecimentos prévios e 

introduzam a construção de um olhar investigativo e analítico acerca do tempo e do 

espaço. A primeira etapa de elaboração do Caderno Geográfico foi o planejamento e 

escolha dos eixos temáticos, onde se definiu o roteiro de pesquisa. A segunda etapa 

iniciou com o levantamento bibliográfico, cartográfico e documental, foram utilizados 

como subsídios dados e informações sobre os eixos temáticos supracitados, 

disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, E.B.M Dilma Lúcia dos Santos, além de monografias, 

dissertações, teses, artigos, livros, revistas, em diversas áreas do conhecimento. 

Posteriormente foram realizadas pesquisas de campo e debates sobre as temáticas 

pesquisadas com a orientação do supervisor e coordenador do PIBID, por meio de 

reuniões semanais. Em seguida partiu-se para o trabalho de gabinete onde se iniciou o 

desenvolvimento dos textos que compõem o Caderno Geográfico. Paralelamente, foi 

realizado o levantamento fotográfico para definir a ilustração do material. Finalizando 

as etapas da confecção do caderno foram realizadas a análise e a revisão do material, 

sendo que todas as etapas de construção do caderno contaram com a participação de 

todos os bolsistas, supervisor e coordenador do PIBID de Geografia da UFSC. 
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