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RESUMO 

 A existência de areais no município de São Francisco de Assis/RS e o 

desenvolvimento de pesquisas no Departamento de Geografia/IGEO/UFRGS sobre este 

fenômeno compõem o interesse geral na elaboração deste estudo. 

Assim, o seu objetivo geral, que foi concebido inicialmente como um Relatório de Atividades 

de um projeto da Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ) chamado Bolsa ao Ensino da Ciência 

(BIENC), é descrever a articulação planejada, em conjunto entre orientador e orientando, 

para que em parceria com a instituição de ensino médio local, fosse realizada uma aula-

palestra sobre o tema da arenização em Geografia, e os processos que esta engloba. 

 O plano de atividades desenvolvido para a bolsa, em suma, determinava que o 

primeiro passo seria inserir o bolsista no ambiente escolar, e o município escolhido foi o de 

São Francisco de Assis/RS. Em sequência o bolsista apresentaria aos professores da 

Instituição de Ensino os materiais já disponíveis sobre o tema, e discutiria com eles 

possibilidades de desenvolvimento da temática em suas disciplinas.  

 Estes dois primeiros momentos foram realizados ao longo de duas viagens ao 

município, em que orientador e orientando se apresentaram aos professores e à diretora da 

Escola Estadual Salgado Filho, apresentaram o material disponível e discutiram possíveis 

métodos de aplicação destes conhecimentos em sala de aula. Foi concebida a ideia de uma 

palestra multidisciplinar em parceria com as professoras de Geografia e de Seminários-

Integradores, sendo que foi discutida a possibilidade de uma saída-de-campo com os alunos, 

para que estes pudessem visualizar os conceitos e processos trabalhados em sala de aula. 

 Como parte dos objetivos determinados pelo projeto, o bolsista também era 

encarregado da concepção e elaboração de materiais didáticos de auxílio para as aulas e, 

nesse preceito, foi concebida a ideia da produção de um vídeo de cunho humorístico. Esta 

produção seria realizada em sala de aula e compartilhada com os alunos, com o auxílio de 

um mapa do município para localizar as principais áreas de ocorrência dos areais. 

 Conforme o semestre avançou, perdeu-se o contato com a Instituição de Ensino, no 

entanto, os materiais de apoio foram produzidos e finalizados como suporte para o 

entendimento do processo de formação dos areais, a arenização. 

 

 Palavras-chave: BIENC, Ensino de Geografia, Areais, Arenização, São Francisco de 

Assis. 


