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Resumo: Em um cenário em que a educação passa por diversas e            

necessárias transformações impostas pela pandemia da Covid-19,       
notadamente relacionadas ao isolamento social e impossibilidade atual de         

atividades presenciais, faz-se necessário buscar alternativas adequadas e        
inclusivas, que tornem possível a continuidade do processo de ensino e da            

aprendizagem, guardadas todas as ressalvas relacionadas ao aproveitamento,        

o qual deve ser objeto de estudos futuros. Nesse contexto, o objetivo desse             
trabalho é apresentar um conjunto de atividades planejadas para a disciplina de            

Geologia Geral, no curso de licenciatura em Geografia da Universidade          
Regional do Cariri. Metodologicamente, a pesquisa apresenta ampla base         

empírica, advinda das atividades normais da disciplina em semestres         

anteriores; associada com o conhecimento acerca de métodos e técnicas          
embasadas em tecnologias de informação e comunicação (TIC) tais como: o           

Google Sala de Aula (Google classroom), Google Meeting, Jamboard, You          
Tube, WhatsApp, dentre outras ferramentas e plataformas digitais. Como         

resultados verificados, está sendo planejado o uso de atividades síncronas nas           

etapas iniciais e de cunho mais teórico da disciplina, tais como a necessária             
apresentação do novo programa da disciplina, incluindo horários, métodos,         

plataformas e cronograma das atividades; seguida por aulas teórico-práticas         
em forma de oficinas temáticas. Em paralelo deverão ser propostas atividades           

assíncronas complementares à formação inicial dos discentes em um curso de           

nível superior, este, um dos principais objetivos da disciplina. Com esta base,            
serão feitas avaliações que, por sua vez, deverão ser compartimentadas em           
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atividades síncronas e assíncronas, com a construção de textos e debates           
teórico-aplicados. A principal limitação prevista nesse modelo remoto de         

ensino, dentre outras, está na impossibilidade de realização de atividades          
práticas presenciais, notadamente, as quais deverão se configurar como         

lacunas na formações de futuros(as) professores(as), caso não sejam sanadas          

em tempo hábil. 
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