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Pauta: 
1. Sugestões de sites
2. Webquest
3. Mapa mental/mapa conceitual

Sugestões de sites:
http://www.ideiasnacaixa.com/laboratoriovirtual/
http://www.emundy.com/jogos_online/jogos-educativos-escolares.php
http://www.sogeografia.com.br/
http://www.xtec.net/~ealonso/flash/mapasflashpt.htm
http://www.infoescola.com/geografia/
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=videos_didaticos
http://mapastocolando.blogspot.com/

 O que é uma Webquest?
O conceito  da  WebQuest  surgiu  em Fevereiro  de  1995,  na  San  Diego  State  University 

(SDSU) pelo professor Bernard Dodge e seu colaborador (ex-aluno de graduação) Thomas March, 
no âmbito das atividades propostas  na disciplina EDTEC 596, "Interdisciplinary Teaching with 
Technology". Esta estratégia educativa concretiza-se em atividades orientadas para a pesquisa em 
que toda  ou quase toda a  informação se encontra  na Web,  conceito  por  vezes  traduzido como 
Aventura na web ou Desafio na web. A WebQuest é uma atividade didática, estruturada de forma 
que os alunos se envolvam no desenvolvimento de tarefas de investigação, utilizando os recursos da 
Internet. Ou seja, são atividades preparadas pelos docentes, onde a maioria os recursos para resolver 
as tarefas podem ser encontrados (em grande parte) na Internet.

Sugestões de webquests:
http://www.webquestbrasil.org/criador/caza/soporte_tablon_c.php?id_actividad=2925&id_pagina=1
http://www.webeducacional.com/webquest/webquest/soporte_izquierda_w.php?
id_actividad=188&id_pagina=1
http://www.webeducacional.com/webquest/webquest/soporte_tabbed_w.php?
id_actividad=3564&id_pagina=1
http://www.webquestfacil.com.br/index.php?pg=home&ctg=9
http://niltonbyhain.blog.terra.com.br/2010/12/01/webquest-de-geografia/
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Mapa mental
Mapa mental, ou mapa da mente  é o nome dado para um tipo de diagrama, sistematizado 

pelo  inglês  Tony  Buzan,  voltado  para  a  gestão  de  informações  de  conhecimento  e  de  capital 
intelectual; para a compreensão e solução de problemas; na memorização  e aprendizado; na criação 
de manuais,  livros  e  palestras;  como ferramenta de brainstorming (tempestade de ideias);  e  no 
auxílio da gestão estratégica de uma empresa ou negócio.
Fonte: Wikipedia

Exemplos de mapas mentais:
http://www.mapasmentais.com.br/

Sugestão de aplicativo para uso: FreeMind
Tutorial do FreeMind
http://www.livrorapido.com.br/novo/?videos=1

Mapa conceitual
A  teoria  a  respeito  dos  Mapas  Conceituais  foi  desenvolvida  na  década  de  70  pelo 

pesquisador e navegador norte-americano Joseph Novak, com vistas à facilitar a administração, ao 
nível de Comando e Estado Maior, de uma companhia de navegação. Ele define mapa conceitual 
como uma ferramenta administrativa, para organizar e representar o conhecimento de forma geral, 
sendo basicamente um aperfeiçoamento do conhecido organograma, somente que, bastante, e muito 
detalhado, com fins de ser utilizado em trabalho de equipe e/ou em colegiado.

Mapas  Conceituais  são  ferramentas  gráficas  visando  a  organizar  e  representar  o 
conhecimento. São estruturados a partir de conceitos fundamentais e suas relações. Usualmente, os 
conceitos são destacados em caixas de texto. A relação entre dois conceitos é representada por uma 
linha  ou  seta,  contendo  uma  "palavra  de  ligação"  ou  "frase  de  ligação".  Sendo  assim,  Mapas 
Conceituais têm por objetivo reduzir, de forma analítica, a estrutura cognitiva subjacente a um dado 
conhecimento, aos seus elementos básicos.
Fonte: Wikipedia

Exemplos de mapas conceituais:
http://penta2.ufrgs.br/edutools/mapasconceituais/
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