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Resumo 

 

Há um debate sobre a aplicação do conteúdo 
Cartografia, pois, como linguagem ela permeia 
os demais conteúdos da Geografia. Como o 
aluno pode se apropriar dos conceitos da 
Cartografia sem que seja trabalhada em 
determinado momento na vida escolar do aluno?  
Acreditamos que os alunos podem se apropriar 
de forma satisfatória destes conhecimentos, mas 
vai depender da metodologia do professor ao 
trabalhar esta ciência, por isso esta unidade 
pedagógica tem como objetivo, proporcionar 
material de apoio aos professores e aos alunos 
do sexto ano, como uma introdução ao mundo 
da linguagem cartográfica por meio de 
atividades que proporcionem e possibilitem a 
compreensão da simbologia cartográfica, 
podendo assim interagir com o conceito formal e 
real, ou seja, a teoria sendo norteada pela 
prática, criando possibilidades para que o aluno 
se torne sujeito do espaço em que vive. A 
produção didática está composta em duas 
partes. A primeira aborda conceitos de 
orientação no espaço geográfico e a segunda, o 
conhecimento do mundo dos mapas. 
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Apresentação 

 

A proposta presente nesta Unidade Didática aborda temas sobre a 

Cartografia no ensino de Geografia, como uma linguagem fundamental na 

leitura do espaço. Será desenvolvida no Colégio Estadual Monteiro Lobato, 

localizado no Bairro Sagrada Família, no município de Dois Vizinhos no estado 

do Paraná. A escola funciona em três turnos, com as modalidades de Ensino 

Fundamental e Médio. Há turmas do sexto ano no período vespertino e 

matutino, às quais compõem nosso público alvo. As atividades estão previstas 

para serem realizadas no 1º Semestre do ano letivo de 2014, e estão 

orientadas em conformidade com as Diretrizes Curriculares de Geografia da 

SEED (2008), do Estado do Paraná.  

Os temas abordados são relacionados à Cartografia, por meio de uma 

sequência didática, constituída com atividades, cujo objetivo é estimular a 

compreensão da noção espacial do aluno e, possibilitar a aquisição do 

aprendizado de forma mais significativa, com alunos dos sextos anos do 

Ensino Fundamental. 

O material didático pedagógico tem o propósito de orientar os 

professores para trabalhar com os alunos, os conteúdos de Geografia. 

Também busca despertar no aluno o papel da Cartografia como meio de 

comunicação e formação de conceitos possibilitando que este transcreva o 

espaço por ele vivido, através de símbolos mentais que podem ser 

compreendidos e transmitidos por meio da representação escrita gráfica. As 

atividades propostas neste trabalho buscam um diálogo entre o professor e o 

aluno. Com elas o professor passa a ser o mediador da produção do 

conhecimento científico.  

A primeira parte aborda conceitos de orientação no espaço geográfico e 

a segunda, o conhecimento do mundo dos mapas, com objetivo de oferecer um 

material de apoio aos professores, para a introdução da linguagem 

cartográfica, por meio de vinte e três atividades que proporcionem e 

possibilitem a compreensão da simbologia cartográfica.  

 

 

 



  UNIDADE DIDÁTICA 

 

   

 

 

 

1.1 Meios de orientação 

Saber orientar-se sobre o espaço é de extrema importância para a 

humanidade. Para saber aonde e como chegar, é preciso conhecer métodos 

básicos de orientação. Essa necessidade vem desde que o homem precisou se 

deslocar sobre o espaço, para sair de um lugar para outro e encontrar novos 

espaços, ele desenvolveu a necessidade de estabelecer pontos de referência.  

De que forma alguém pode encontrar uma casa, um hospital, ou 

qualquer outro endereço em um espaço geográfico como o da foto abaixo? Se 

alguém pedisse uma informação sobre como chegar a um determinado lugar, 

como vocês orientariam essa pessoa?  

 

Vamos analisar a foto! 

 
 

Figura 1: Orientação no espaço geográfico: Município de Dois Vizinhos 

 

1 Orientação no Espaço Geográfico 



Geralmente quando orientamos alguém a encontrar um determinado 

lugar usamos um ponto de referência, que pode ser algo que está em 

evidência, que conhecemos, e que pode ser percebido com facilidade. 

 

 

Atividade 01: Aplicando seu conhecimento:  

 

Agora vocês já sabem o que é um ponto de referência, conversem, 

discutam sobre os lugares que mais gostam na sua cidade e representem em 

uma folha de papel o lugar que o grupo tem como preferência, coloquem o 

nome das ruas próximas, ponto de referência e outros elementos geográficos 

que lembram. Depois de representá-lo, o trabalho deverá ser socializado com 

os demais colegas e com o professor. 

 

 

Atividade 02: Trabalhando com conceitos de orientação 

 

Lembrando, do que foi estudado anteriormente, saber orientar-se no 

espaço é muito importante, e para isso precisamos conhecer e praticar os 

métodos de orientação e saber como podemos utilizá-los. 

 

 

 

   

Agora! Escreva na tabela abaixo (coluna conceito do aluno)  

o que você sabe sobre Orientação. 

Depois vamos descobrir o que os conceitos que a bibliografia nos traz 

sobre esse tema. 

 
 

 

 

 

 

 



Tabela 1: Conceitos de Orientação 

RESULTADO DA PESQUISA SOBRE OS CONCEITOS DE ORIENTAÇÃO 

TEMAS CONCEITO DO ALUNO CONCEITO 
BIBLIOGRÁFICO 

Localização   

Meios de orientação 
 

  

Orientação pelo sol 
 

  

Orientação pela lua   

Orientação pelo Cruzeiro 
do Sul 

  

Orientação pelo bússola   

Orientação pelo Pontos 
Cardeais 

  
 

Rosa dos Ventos   

Fonte: RICKLI, 2013 

 

 

Atividade 03: Análise de um vídeo: Perdidos na Floresta 

 

Vamos imaginar que estivéssemos perdidos em uma floresta, podemos 

tentar imaginar de onde viemos, para onde podemos ir, mas sem um 

referencial seria impossível. Com uma bússola o problema de orientação 

estaria resolvido. O Sol também poderia servir como meio de orientação e 

ajudar a encontrar o caminho de casa. Por isso é importante saber usar as 

informações sobre os métodos de orientação. 

 

 

 
Hora de assistir um vídeo! 

 



Esse vídeo conta a história de uma turma que vai acampar e parte dela 

se perde na floresta, durante a conversa sobre como se orientar ocorre uma 

informação errada. Assista, analise e responda. Qual informação sobre 

orientação está errada? É importante conhecer os métodos de orientação? 

Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Orientação no espaço geográfico 

 

Figura 3: Orientação no espaço geográfico: conceitos 

 

Vamos conversar! 

Prestem atenção e reflitam sobre as figuras abaixo! É importante 

aprender sobre os meios de orientação, então fiquem atentos às 

informações! 
 



Figura 4: Orientação no espaço geográfico: imagens 

 

 

1.1.2 A Rosa dos Ventos 

 

 

Atividade 04: Trabalhando com a Rosa dos Ventos – passo a passo  

 

 

 

 

 

 

1º passo: Desenhar um + de 10 cm cada linha cruzando ao meio (5 cm). 

 

2º passo: Desenhar um x (2 cm) no meio do +. 

 

                   Mãos a obra! Vamos construir a Rosa dos Ventos, 

e adquirir noção de como os pontos cardeais e colaterais são 

formados. 



Veja se você 

acerta 

3º passo: Emendar os pontos extremos do + e do x em seguida colocar os 

pontos cardeais. 

 

4º passo: Em seguida amplia o x e faz a estrela dos pontos colaterais. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Complete a tabela abaixo com as siglas e os sinônimos dos pontos 

cardeais que se encontram dentro do parêntese (S; N; O ou W; L ou E; Oriental 

e Nascente; Setentrional e Boreal; Ocidental e Poente; Meridional e Austral). 

 

Tabela 2: Quadro – Pontos Cardeais 

PONTOS CARDEAIS SIGLA SINÔNIMOS 

Norte   

Sul   

Leste   

Oeste   

 



Você pode aprender mais! Vamos em frente praticando com a Rosa dos 

ventos. 

 
 

 

Atividade 05: Planta de uma cidade fictícia 

 

Conforme o modelo representado pela figura 5, faça a atividade proposta 

na figura 6: 

 

Figura 5: Planta de uma cidade fictícia 

 

Fonte: RICKLI, 2013 

 



Trabalho com a Rosa dos Ventos 

Figura 6: Planta de uma cidade fictícia 

Fonte: RICKLI, 2013 



A figura 6 é a planta de uma cidade. Leia com atenção os passos abaixo 

e responda as atividades seguintes: 

 

1º Passo: Coloque a Rosa dos Ventos sobre a planta de modo que o seu 

centro fique sobre o centro da cidade; 

2º Passo: O sol nasce à direita da planta (do jeito que foi desenhada). Então 

gire a Rosa dos Ventos, de maneira que a direção leste fique apontando bem 

para a direita do centro da cidade; 

 

3º Passo: Com base nas indicações da  Rosa dos Ventos, complete as frases: 

a. A igreja fica:_____________________ 

b. O hospital fica: ___________________ 

c. O zoológico fica: ___________________ 

d. A biblioteca fica: ___________________ 

e. A escola fica: ___________________ 

f. O parque fica: ___________________ 

g. A praça fica: ___________________ 

E agora? 

a. O hospital fica a __________________ da igreja; 

b. O zoológico fica a __________________ da escola; 

c. A escola fica a __________________ da igreja; 

d. O supermercado fica a ________________ do parque; 

e. O hospital fica a __________________ da igreja; 

f. A biblioteca fica a __________________ da escola. 

 Responda: 

a. Se você for da escola até a biblioteca, vai dirigir-se para o 

________________; 

b. Se você for da praça até a igreja, vai dirigir-se para o 

________________; 

c. Se você se deslocar do zoológico para parque, vai dirigir-se para o 

________________; 

d. Se você se deslocar do supermercado para parque, vai dirigir-se para o 

________________. 

 



Atividade 06: Jogo em sala de aula com a Rosa dos Ventos: 

 

    Figura 7: Esboço do jogo – Rosa dos Ventos 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Agora mostrem que estão bem informados e sabem lidar bem com a 

Rosa dos Ventos. Demonstrem seus conhecimentos fazendo as atividades 07 

e 08. 

 

 
Como jogar? 

 
Vamos praticar os 
pontos cardeais e 
colaterais fazendo um 
jogo aqui dentro da sala 
de aula. É preciso 
analisar o esboço do 
jogo ao lado e seguir as 
orientações. 
Vamos organizar as 
carteiras que fiquem 
alinhadas tanto na 
horizontal como na 
vertical. Agora o aluno 
que estiver no centro da 
sala de aula será o 
centro da Rosa dos 
Ventos. Em seguida 
escolhemos um aluno e 
um ponto cardeal para 
ele e vamos então 
determinar os demais 
pontos cardeais e 
colaterais! 

O professor pode mediar a atividade, ajudando os alunos se organizarem, e 

escolher o ponto de partida e acompanhar a atividade para ver se acertaram. 



Atividade 07: Trabalhando a Rosa dos Ventos com mapa do Paraná.  

 

Figura 8: Mapa do Estado do Paraná 

 

Atividade com o mapa político do Paraná 
 

 
         http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/normal_158principaisrodoviaspr 

 

 Utilizando a rosa-dos-ventos e o mapa do Paraná, indique a direção:  
1. Coloque o centro da rosa-dos-ventos em Curitiba 
a. Cascavel fica ________________________________. 
b. Castro fica __________________________________. 
c. Palmas fica __________________________________. 
d. Antonina fica ________________________________. 
e. Cambará fica ________________________________. 

 
2. Utilize o ponto de referência como base para o centro da rosa-dos-ventos 
a. Se você for de Maringá para Francisco Beltrão, vai dirigir-se para 

______________________. 
b. Se você for de Foz do Iguaçu para Ponta Grossa, vai dirigir-se para 

______________________. 
c. Curitiba fica _________________________ de Guarapuava. 

 



Atividade 08: Trabalhando a Rosa dos Ventos com mapa da sua cidade.  

Figura 9: Planta de cidade de Dois Vizinhos 

 
Atividade com o mapa da cidade de Dois Vizinhos – Paraná 

 
 

Utilizando a rosa-dos-ventos e o mapa da cidade de Dois Vizinhos, indique 
a direção: 
 

1. Coloque o centro da rosa-dos-ventos na C. E. Monteiro Lobato 
a. O Fórum Municipal fica ________________________________. 
b. A Prefeitura fica __________________________________. 
c. A UNISEP fica __________________________________. 
d. O Cemitério Municipal fica ________________________________. 
e. O Hotel Lago Dourado fica ________________________________ . 

 
2. Utilize o ponto de referência como base para o centro da rosa-dos-ventos 
a. Se você for do Monumento da Praça da Amizade para BRF, vai dirigir-se 

para ______________________. 
b. Se você for do Cemitério Municipal S. Francisco Xavier para o Fórum da 

Comarca, vai dirigir-se para ______________________. 
c. C. E. Monteiro Lobato fica _________________________ da Praça 

Ademar da Costa Machado. 
 



1.1.2 A orientação pela bússola 

 

 

Atividade 09: Pesquisando e fazendo uma bússola 

 

Você sabia que a bússola foi inventada pelos chineses? E acredita que 

eles foram os primeiros a entenderem o magnetismo Terra? 

Você sabe como funciona uma bússola? Já pensou quem eram as 

pessoas que usavam e por que usavam a bússola? 

 

 

1.1.3 O uso do GPS (Sistema de Posicionamento Global) 

 

 

Atividade 10: O que é GPS? Para que serve? 

 

Com o avanço da tecnologia, o homem desenvolveu aparelhos que 

facilitaram seu deslocamento na superfície terrestre. Apertando algumas teclas, 

e pronto, você tem todos os dados que precisa para saber aonde ir. 

Vamos ler com atenção o texto, “A invasão do GPS”, de Eduardo PIncigher e 

Mariana Ditolvo,  após ler reflitam e criem uma história em quadrinhos sobre o 

que entenderam do texto, ou algo que já ouviram falar ou vivenciaram sobre o 

GPS”.   

 

1.1.3 As Coordenadas geográficas 

 

 

 

Para localizar a casa de um amigo é fácil, 

é só pedir o endereço completo. 

Mas se um avião cair na selva como posso encontrar? 

 

Olha quanta coisa interessante! Então realize uma pesquisa 

sobre a bússola. Descubra como construir uma e traga para 

apresentar para os colegas e professor. 



Figura 10– Orientação no espaço geográfico: Planisfério 

 

 

Não é suficiente saber orientar-se para localizar com precisão qualquer 

ponto na superfície terrestre. É preciso conhecer os instrumentos e métodos 

que possibilitam localização precisa de um ponto em toda a superfície terrestre. 

 

Figura 11 – Orientação no espaço geográfico:  
Coordenadas Geográficas 

 

 



Figura 12 – Orientação no espaço geográfico: 
Latitude e Longitude 

 

 

Figura 13 – Orientação no espaço geográfico: 

Linhas Imaginárias da Terra 

 

 

Quando trabalhamos as Coordenadas Geográficas, precisamos prestar 

atenção para não confundirmos latitude e longitude, pois se isto ocorrer não 

será possível encontrar o que estamos procurando.  

As atividades 11, 12 e 13 foram elaboradas para ajudar a resolver esse 

problema.  



Atividade 11: Jogo em sala de aula sobre as Coordenadas Geográficas 

 

Para iniciar o jogo é preciso analisar e seguir o esboço. O primeiro passo 

é arrumar as carteiras de forma que fiquem alinhadas, tanto na horizontal como 

na vertical. Como no esquema, a fila do meio na horizontal será a Linha do 

Equador e a fila vertical o Meridiano de Greenwich. Observando o esquema do 

jogo cada fila receberá uma coordenada.  

         Figura 14: Esboço do jogo sobre Coordenadas Geográficas 

 

 

 

 

 

 

 

O professor pode mediar a atividade, ajudando a se organizarem, determinar a 

medida em graus de cada fila e passará as Coordenadas Geográficas no 

quadro. 

 



Atividade 12: Jogo com o atlas geográfico 

 

Participando desse jogo vocês vão aprender a manusear o Atlas 

Geográfico e a encontrar as Coordenadas Geográficas. É muito importante 

prestar bastante atenção nas orientações do professor, pois o nível de 

dificuldade desse jogo é mais elevado.  

 

Atividade 13: Usando o mapa abaixo faça os exercícios a seguir: 

 

Figura 16: Planisferio – Coordenadas Geográficas 

 

Fonte: RICKLI, 2013 

 

No quadro A encontre as coordenadas geográficas dos pontos 

relacionados. Observando o quadro B encontre a latitude e a longitude no 

mapa e faça o desenho referente a essa Coordenada Geográfica. 

 

Figura17: Latitude e Longitude 

 

 

                    

 

 

 

                                         



Atividade 14: Jogo - Conquistando territórios (semelhante ao jogo batalha 

naval) 

 

 

Esse jogo é bem semelhante ao jogo que vocês já conhecem “Batalha 

Naval”, a diferença é que aqui você vai conquistar também os países, não só 

oceanos. Vai ser usado um planisfério, uma tabela para marcar o jogo e 

desenhos para fazer as jogadas.   

 

 

 

Figura 18: Tabela de jogadas 

 

Figura Nº 19: desenhos para jogadas 

 

Fonte: RICKLI, 2013 

O grande desafio é encontrar as Coordenadas Geográficas  

e conquistar mais territórios 
 

Siga as orientações do professor e Bom Jogo! 



Figura 20: Planisfério político – Jogo: Conquistando Territórios 

 



 

 

 

 

 

 

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensando nesses questionamentos e outros, é preciso refletir nas 

figuras abaixo e prestar atenção nas orientações dadas pelo professor. 

 

2.1 Uma introdução ao mundo da Linguagem Cartográfica 

Figura 21: Conhecendo o mundo os mapas 

 

2 Conhecendo o mundo dos mapas – Cartografia – Escolar   

 

Se você fosse desenhar olhando 

de frente, representando uma 

face só, seria mais fácil. 

Poderia desenhar o contorno e 

pronto. 

Mas se for preciso mostrar 

todas as faces da bola ao 

mesmo tempo. O que você 

faria? 

Como é possível representar uma casa, 

em uma folha de papel?  E a cidade 

onde mora? 

Pense! 

Como você representaria uma bola em 

um papel? 
 



Atividade 15: Representando o meu bairro ou minha escola 

 

Usando o esboço abaixo, represente através de desenho o espaço da 

sua escola ou de sua casa. Após desenhar escreva um pequeno texto que 

indique as características desse lugar. Depois que você terminou leia para os 

colegas, assim eles conhecerão um pouco sobre você. 

 

Figura 22: Esboço de uma parte de um bairro. 

Fonte: RICKLI, 2013 

 

 

 



1.2  As Projeções Cartográficas 

Figura 23: Conhecendo o mundo nos mapas: 
Projeções Cartográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Os Mapas 

Figura 24: Conhecendo o mundo nos mapas: 
Conceitos e explicações sobre os mapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 As Escalas 
 

Figura 25: Conhecendo o mundo nos mapas: 
Escalas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 16: Percebendo as diferentes visões de um objeto: 

 

Encontre alguns objetos e coloque sobre sua carteira. Em seu caderno 

desenhe esses objetos de vários ângulos. Pegue um objeto coloque sobre sua 

carteira e olhe de cima, depois represente no papel como você enxergou esse 

objeto. Faça a mesma coisa olhando de lado, de frente. Junto com o seu 

professor socialize com a turma o seu trabalho.  

 

 

Atividade 17: Usando a escala: 

 

 

 

 

 

Precisamos usar uma proporção matemática chamada escala. A escala 

estabelece um critério, o da proporção, pois há necessidade de ocorrer uma 

Você já descobriu como conseguimos representar coisas 

 tão grandes em um pedaço de papel? 

Muito bem!  É a escala. 



É possível entender 

um mapa?        
 

Qual a linguagem 

dos mapas? 

correspondência entre o que é a representação real e o que está sendo 

desenhando no papel.  

  Observe o desenho abaixo e calcule a distância entre a última casa (à 

direita) e a primeira porta do prédio que possui uma torre (à esquerda). 

Figura 26: Esquema de uma rua 

Fonte: RICKLI, 2013 

 

a. Qual a distância no desenho (distância gráfica) 

__________________________________________________________ 

b. Qual a distância no terreno (distância real) 

 

1.4 As convenções Cartográficas 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Os mapas são representações do espaço e os símbolos, as linhas e as 

cores representam elementos naturais ou humanizados desse espaço e as 

legendas acompanham os mapas para explicá-los.  

 

 



 
Figura 27: Conhecendo o mundo nos mapas: 

As convenções Cartográficas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Conhecendo o mundo os mapas: 
Legendas e símbolos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 29: Conhecendo o mundo nos mapas: 
Legendas e símbolos 

 

 

 

 

Figura 30: Conhecendo o mundo nos mapas: 
Legendas e símbolos 

 

 

 



Atividades sobre Mapa, escala, símbolos e legenda: 

 

 

 

 

 

 

 Atividade 18: Mapa do tesouro 

 

Orientações:  

 Depois que os grupos foram formados, grupos de seis componentes, cada 

grupo deve sortear ou escolher três componente para escrever uma história 

sobre um tesouro perdido e outros três deverão desenhar o mapa; 

 A história deverá conter itens como personagens, pontes, jardins, casas, 

escolas, trilhas ou ruas, ilha, floresta, montanha, local do tesouro; 

 O mapa deverá constar os itens mencionados na história;  

 O mapa e a história deverão ser apresentados ao professor e, socializado 

para os demais colegas. 

 

 

O professor trará mais informações para cada grupo. 

Fique atento! 
 

 

 

Atividade 19: Dramatização 

 

O professor divide a turma em grupo, que deverá ser de cinco ou seis 

componentes. Cada componente deverá relatar para os demais componentes o 

lugar que cada um mora, de forma bem detalhada. Depois que cada 

componente foi ouvido pelo grupo escolher o lugar que melhor podem ser 

representados. Escolhido o local, devem anotar os principais elementos que 

constituem esse espaço, estudar sobre eles (o que é, uso, importância, 

localização etc.). Cada componente escolherá um elemento que deseja 

Este é o momento de realizarmos diferentes atividades para que você 

possa praticar o que aprendeu. Então, mãos à obra, pois agora é com você! 



representar, organizar-se de acordo com a disposição desses elementos e falar 

a respeito de cada um para os demais grupos e para o professor.  

 

 

Atividade 20: Criando um mapa a partir do vídeo improvável – narradores 

– Enquanto estou no caju você já está na castanha: disponível no 

endereço abaixo: http://www.youtube.com/watch?v=6WeVlaOX_vk  

 

 Ao assistirem esse vídeo muito engraçado, devem anotar tudo o que 

conseguirem. Anote tudo o que acham que tenha relação com a geografia 

(Exemplos: divisões territoriais, estados e países, os países, e outros 

elementos que acham interessantes mencionados no vídeo); 

 Após assistir o vídeo respondam as questões abaixo; 

 

1. Complete as questões abaixo com as respostas apresentadas pelos atores. 

A primeira parte de cada questão pode ser feita enquanto assistem ao 

vídeo. Pesquisando no Atlas procurem as respostas corretas e depois usem 

esse roteiro como ajuda para criar o mapa. 

a. Sertão da Paraíba _________________ o correto é _____________; A 

Paraíba faz divisa com ____________, ___________________, 

___________, _________________ e ____________________; 

b. A França fica a ___________ o correto é ___________ do Brasil e fica 

localizado no continente _______________; 

c. O Mato Grosso faz divisa com _____________ o correto é 

___________, ______________, ______________, _______________, 

__________, __________________ e _________________; 

d. Pantanal __________________ o correto é ______________________; 

e. Cidade que faz divisa com São Paulo e ______________ o correto é 

não são ________________ eles são ________________; 

f. Divisa com São Paulo, ____________e _______________, o correto é 

São Paulo faz divisa com _______________, _________________, 

___________, _________________, _______________ e 

____________________________; Paraná faz divisa com 

_____________, ______________________, ______________ e 



_________________________; Rio Grande do Sul faz divisa com 

______________, _____________, ____________________ e 

_________________________; 

g. Sou africano _______________ o correto é sou africano da 

____________ e o húngaro é cidadão da _______________; 

h. Território Asiático inclusive a ______________. A _____________ não é 

um país da Ásia é da _________________; 

i. Castanha do Brasil, Japonês da _____________ pode comer, o povo 

japonês é do ______________ e o povo chinês é da ___________; 

j. Exportando para o mundo inteiro através dos _____________________, 

o correto, os principais meios de transporte internacionais são feito 

através do sistema ____________ e _________________: Quando 

terrestre podem ser através do sistema ___________________ e 

_______________. 

 

 

 

 

 

2. Usando os mapas que receberam do professor e com a ajuda do atlas 

(mapa político do Brasil e do Mundo), devem identificar os lugares 

mencionados no vídeo e encontrar todos os erros. Marcar com um X os 

estados e países que são mencionados de forma errada. Só então, irão 

pintar as divisas corrigindo e não se esqueçam de criar uma legenda.  

 

 

Atividade 21: Carta enigmática 

 

 Após receberem (as duplas) o mapa da região aonde se encontra a cidade 

que moram, receberão um roteiro que  ajudará a elaborar uma viagem. 

Imaginem que estão fazendo uma excursão para conhecerem alguns 

pontos da região, então criem um texto (roteiro) usando o mapa como 

referência. Nesse roteiro informem o caminho a ser seguido usando os 

pontos cardeais, colaterais e se preciso os subcolaterais. Não esqueçam, 

Vamos aprender para não fazer feio! Então procurem no Atlas cada 

localização, descubram todos os erros apontados no vídeo, corrijam 

e depois criem um mapa com a legenda e um título. 



pois é muito importante, devem criar símbolos que deverão substituir os 

lugares que escolherem.  

 Terminado o texto, entregue ao professor, que irá trocar entre as duplas. 

Cada dupla deverá desenhar no mapa o roteiro do texto que recebeu 

elaborado por outra dupla. O número das rodovias precisa continuar 

aparecendo no mapa. Para finalizar apresentem os mapas para toda classe.  

 No final da atividade os mapas devem ser entregues ao professor que irá 

guardar para ser usado em uma próxima aula no laboratório de informática. 

 

 

Figura 31: Carta enigmática da região de Dois Vizinhos 

 

Fonte: RICKLI, 2013 

 

 

Atividade 22: Maquete 

A construção da maquete é uma atividade que vão gostar muito e, ela é 

muito importante, pois representa a realidade sem deformação. Vocês farão 

uso da escala colocando-a em prática, pois precisam manter a proporção dos 

objetos que estão sendo representados. E depois de pronta podem 

confeccionar um mapa a partir dela e fazer a leitura da diferentes visões dos 

objetos representados na maquete. 

Aprendendo a lidar com proporção para construir uma maquete, a partir 

da sua carteira e de alguns objetos: 



 Agora usando o material que o professor pediu na aula passada (barbante, 

tesoura, papel sulfite, lápis de cor e os demais materiais escolares), 

construa um mapa;  

 Essa primeira etapa você deverá representar somente no papel, fazendo 

uma planta da sua carteira e os objetos que estão sobre ela; 

 Inicie a atividade distribuindo alguns objetos sobre sua carteira. Depois  

meça a parte maior da mesa usando o barbante, após medir deve dobrá-lo 

até ficar um pouco menor que a dimensão da folha na qual será desenhada 

a planta. Se o barbante foi dobrado duas vezes, a escala será de 1:2, se foi 

dobrado cinco vezes a escala será de 1:5, se foi dobrado oito vezes a 

escala será de 1:8 e assim sucessivamente. Na escala 1:2, significa que 

você reduziu duas vezes o tamanho da sua carteira.  Usando a régua e o 

barbante trace no papel o lado maior com essa medida. Depois as outras 

partes dividindo pelo número de vezes que foi reduzida a parte maior da 

mesa, nesse caso duas vezes. Você pode escolher o tamanho da planta 

que quiser desenhar, se quiser um desenho menor dobre o barbante mais 

vezes.  Depois da escala definida desenhar os demais espaços e objetos 

dividindo pelo número de vezes que escolheu desenhar. 

 Quando terminar de desenhar a planta deve pintar, criar um nome, fazer 

uma legenda e colocar a escala que foi desenhada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O professor vai acompanhar você nessa atividade, ajudando a se 

organizar e tirando as dúvidas que vão surgindo. Por isso vamos 

em frente sem medo! 

Desafio! 

Construir a maquete do seu 

quarto! 



Agora vamos aplicar o que aprendeu em sala de aula. Você vai representar o 

quarto ou outro ambiente que quiser escolher: 

 Observe o material que você vai utilizar na figura 32; 

 O procedimento deve ser o mesmo que o anterior e a escala deve ser 

definida com o uso do barbante. Observe bem o espaço que você escolheu 

para ser representado. Depois imaginar e marcar a distribuição dos 

elementos dentro de uma caixa. Essa caixa deve ser sem tampa e sem uma 

lateral (Figura 37). Neste caso vamos construir uma maquete e não uma 

planta. Você deve medir o quarto ou outra peça em todas as dimensões e 

depois representá-los com a construção dos elementos dentro de uma caixa 

de sapato (Figuras: 33, 34 e 37). Se achar difícil usar a medida, pode ser 

feita com representação dos elementos respeitando as proporções 

observadas no ambiente escolhido. Por exemplo, ao desenhar uma cadeira 

ela não pode ser maior que a cama (Figuras: 37 e 38);  

 Quando terminar a maquete você deve levar para a sala de aula e socializar 

o trabalho com o professor e os demais colegas. Não se esqueça de trazer 

durex, um pedaço de celofane ou plástico transparente e canetas que 

escrevam sobre plástico, para realização da próxima etapa desse trabalho; 

 Depois que apresentar seu trabalho, deverá cortar um pedaço do celofane 

ou plástico, fixar com durex um pedaço do plástico na parte superior e outro 

na lateral. Desenhar sobre o plástico com a caneta o que ele vê de cima e o 

que se vê na lateral (Figuras: 35 e 36). Depois transferir para o papel, 

pintar, fazer uma legenda e a escala usada, esse será um mapa; 

 Sugestão: As fotos abaixo representam um modelo de maquete, 

confeccionada com material reciclável. Uma dica é usar formas de isopor, 

que vem com alimento, e podem ser reaproveitadas para fazer o trabalho, 

pois é um material fácil de cortar com tesoura (se tiver uma caneta de ponta 

de metal, pode ser usada, quando riscar é só apertar bem forte o risco que 

ponta corta o isopor) e fica bem bonito. As forminhas de isopor devem ser 

lixadas levemente antes de utilizá-las para que a tinta pegue melhor. 

Também devem usar cola de isopor. 

 

 



Figura 32 – Construção da maquete - materiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RICKLI, 2013 

Figura 33 – Construção da maquete 

 

Fonte: RICKLI, 2013 

 

Figura 34 – Construção da maquete 

 

      Fonte: RICKLI, 2013 

 

 



Figura 35 – Construção da maquete 

 

      Fonte: RICKLI, 2013 

Figura 36 – Construção da maquete 

 

      Fonte: RICKLI, 2013 

Figura 37 – Construção da maquete 

 

     Fonte: RICKLI, 2013 



Figura 38– Construção da maquete 

 

Fonte: RICKLI, 2013 

 

 

1.5 As fotografias aéreas e as imagens de satélites 
 

As Imagens de Satélites trazem grande contribuição para a leitura e 

representação do espaço geográfico. As modernas tecnologias tem 

apresentado papel fundamental na produção dos mapas 

 
Figura 39 – Conhecendo o mundo nos mapas:  
As fotografias aéreas e as imagens de satélites 

 

 



Figura 40 – Conhecendo o mundo nos mapas:  
As fotografias aéreas e as imagens de satélites 

 

 

 

 Figura 41– Conhecendo o mundo nos mapas:  
As fotografias aéreas e as imagens de satélites 

 

 

 



Para conhecer mais e observar como essas imagens são capturadas por 

satélites assista o vídeo da Nasa. 

Depois de assistir o vídeo reflita sobre o vídeo. 

 

 

 

 

 

Depois de ter assistido o vídeo, você vai trabalhar no laboratório de 

informática usando sites como o Google Maps, programa que apresenta um 

modelo tridimensional da Terra, onde é possível visualizar mapas e fotos que 

serão analisadas, depois comparados com as atividades: o mapa da cidade 

que você morra (Figura 9) e a carta enigmática, que já foi produzida.  

 

 

Atividade 23: Usando o Google Maps e a carta enigmática (já produzida 

pelos alunos). 

 

 Depois que anotaram o endereço do Google Maps que o professor passou;  

 Com o roteiro em mãos e a carta enigmática; 

 Procurar a região que a carta enigmática foi confeccionada; 

 Quando acessarem o site Google Maps, devem seguir os passos que se 

encontram no roteiro: 

 Localizar no mapa o local que você iniciou seu roteiro, na carta 

enigmática; 

 Observar os passos que professor apresentou para navegar no Google 

Maps (figura 42); 

 Clique na opção satélite e fotos; 

 Seguir a rota feita na carta enigmática, seguindo as rodovias; 

 Observar os lugares que foram pré-estabelecidos pelo professor na 

carta enigmática e identifique: vegetação, áreas ocupadas, plantações, 

rios, terreno, anote outras feições observadas. Quando chegar ao final 

da rota da carta enigmática, na cidade Dois Vizinhos. Observem: qual 

Pense! 

O que possibilitou essas imagens? 

Qual a importância do avanço das tecnologias na produção dos mapas? 



tipo de moradia (alvenaria ou madeira), rua, comércio, terrenos baldios, 

problemas ambientais e outras características que se destacam na área; 

 Faça o mesmo com a Figura 9. 

 

Figura 42: Tutorial para navegar no Google Maps 

 

 

 

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

1.1 Meios de orientação 

Iniciar a aula apresentando o slide e dialogar sobre a foto, como alguém 

pode encontrar uma casa, um hospital, ou seja, qualquer outro endereço? 

Como ensinar alguém que precisa achar algum lugar.  

1 Orientação no Espaço Geográfico 

 



É importante que o aluno entenda o que é e a importância de um ponto 

de referência na localização em determinado lugar. Seja um nome de uma rua, 

edifício, praça entre outros. Em seguida converse com os alunos sobre o que 

eles entendem sobre orientação.  

Escrever no quadro as palavras-chave sobre orientação, e debater com 

eles sobre o significado das palavras que foram escritas no quadro.  

O objetivo das atividades propostas é trabalhar as direções de 

orientações que serão desenvolvidas no uso dos slides, textos extras e do livro 

didático. Depois vamos descobrir o que os estudos mostram sobre esse tema. 

Quando trabalhado os meios de orientação é fundamental que o aluno 

entenda a importância de se estabelecer pontos de referência, para então 

estabelecer a relação com os demais métodos de orientação. 

 

 

Atividade 01: Aplicando seu conhecimento:  

 

Nesta atividade, o professor deve dividir a sala em grupos, pedir que os 

alunos, em seus grupos, conversem sobre os lugares que mais gostam na sua 

cidade. Depois os alunos devem representar em uma folha, o lugar que 

escolheram com o nome das ruas, ponto de referência e outros elementos 

geográficos que lembram. Depois de desenharam cada grupo deverá 

apresentar para os demais colegas. 

 

 

Atividade 02: Trabalhando com conceitos de orientação 

 

Pedir para que os alunos escrevam conceitos prévios sobre o que 

sabem dos temas apresentados, ou seja, o que sabem sobre as palavras 

apresentadas no quadro (Tabela 1: Conceitos de Orientação). 

No mesmo quadro, na coluna, conceito bibliográfico, trabalhar com os 

significados das palavras usando o livro didático e outros textos. Outra 

sugestão é o uso do laboratório de informática, escrever esses conceitos no 

quadro.  



Após esta pesquisa comparar as respostas dos alunos com o que foi 

pesquisado, dialogar com eles os resultados obtidos. 

 

Atividade 03: Análise de um vídeo: Perdidos na Floresta 

 

Realizada a atividade, obtêm-se juntamente com os alunos conceitos 

importantes que são abordados no conteúdo sobre orientação. Para reforçar o 

conteúdo poderá passar o vídeo sobre o Espaço Geográfico. Nossa turma: 

Perdidos na Floresta esse vídeo se encontra no endereço: 

<http://www.youtube.com/watch?v=pF6iFojLJB0>.  Após assistir o vídeo o 

professor deverá ajudar o aluno a perceber no vídeo o erro que as crianças 

cometeram sobre a orientação pelo sol. 

Observação: O professor pode abordar os conceitos usando as perguntas que 

se encontram na figura 2: Orientação no espaço geográfico. 

 

 

Atividade 04: Trabalhando com a Rosa dos Ventos – passo a passo  

 

O professor deve ajudar, passo a passo, a construção da Rosa dos 

Ventos, seguindo o mesmo modelo apresentado no roteiro do aluno. Esta 

atividade é muito importante, pois quando o aluno constrói e compreende os 

passos, fica mais fácil assimilar e adquirir noções da formação dos pontos 

cardeais e colaterais. 

É importante que o aluno conheça os outros nomes que são referidos 

aos pontos cardeais. Converse com eles sobre esses nomes, explicando 

quando e por que são usados, e aplique a atividade da tabela abaixo (modelo 

pronto do professor). 

 

 

Tabela 2: Quadro – Pontos Cardeais 

PONTOS CARDEAIS SIGLA SINÔNIMOS 

Norte N Setentrional e Boreal 

Sul S Meridional e Austral 

Leste L ou E Oriental e Nascente 

Oeste O ou W Ocidental e Poente 



Atividade 05: Planta de uma cidade fictícia 

 

Entregar uma folha da atividade para cada aluno e auxiliar a confecção e 

a realização das atividades: 

 1ª passo: 

Os alunos devem pintar os desenhos, a Rosa dos Ventos e em seguida 

recortar e construir cada um a sua cidade, seguindo orientação, associando os 

números das figuras com os da planta.  

 2ª passo: 

Passar as atividades no quadro ou imprimir uma cópia para cada aluno. 

Passar orientações aos alunos na realização dessas atividades, lembrando que 

a Rosa dos ventos não deve ser colada (como mostra a figura 5), pois deve ser 

trabalhada sobre a cidade, movimentando-a de acordo com o que se pede no 

exercício.  

Observação: os alunos devem colar a planta da cidade em forma de envelope 

para que se guarde a Rosa dos Ventos dentro. 

 

 

Atividade 06: Jogo em sala de aula com a Rosa dos Ventos: 

 

Jogo com os alunos dentro da sala de aula com a Rosa dos Ventos: 

Observação: Esboço do jogo, na Unidade Didática – parte do aluno. 

 1º momento 

Professor ajude os alunos a organizarem as carteiras de forma que 

fiquem alinhadas tanto na horizontal como na vertical.  

 2º momento 

Escolher um aluno do centro da sala para ser o meio da Rosa dos 

Ventos, e outro para receber o nome de um ponto cardeal ou colateral e a partir 

desse aluno fazer os demais alunos encontrarem os outros pontos cardeais e 

colaterais. 

 

 

 

 



Atividade 07: Trabalhando a Rosa dos Ventos com mapa do Paraná.  

 

 1º passo: 

Entregar um mapa do estado do Paraná, o qual deve ser analisado pelos 

alunos junto com o professor. O professor pode escolher fazer a atividade 

com mapa do município.  

 2º passo: 

O professor deve passar as atividades para cada aluno e mediar a 

realização das mesmas. Sempre orientar o aluno a usar uma Rosa dos 

Ventos que pode ser impressa em papel vegetal e recortada pelo aluno (ou 

aquela que ele construiu e guardou). 

 

Atividade 08: Trabalhando a Rosa dos Ventos com mapa da sua cidade. 

Atividade com mapa do Paraná e do seu município (essa atividade o 

professor pode adaptar o mapa de acordo com a sua cidade) 

 

Nessa atividade o procedimento metodológico é semelhante ao anterior. 

 

Estas atividades são excelentes para que o aluno compreenda que a 

Rosa dos Ventos não está fixa, que pode ser movimentada dependendo do 

ponto de referencia. 

 

Observação: Professor o modelo abaixo da rosa dos ventos, pode ser 

reproduzido várias vezes em um documento do Word e impresso em papel 

sulfite ou utilizar aquela que o aluno confeccionou e guardou na atividade, 

trabalhando com a Rosa dos Ventos. 

. 

Figura 43: Rosa dos Ventos 

 

 

 

 

 



1.1.2 A orientação pela bússola 

 

Atividade 09: Pesquisando e fazendo uma bússola 

 

Professor com uso de textos, o livro didático e sites, oriente seu aluno na 

pesquisa e na confecção sobre a bússola. Não se esqueça de passar os sites 

que ele pode pesquisar e se necessário marcar uma hora no laboratório de 

informática para que ele possa realizar a pesquisa.  

É muito importante valorizar o trabalho, pedindo para que o aluno traga e 

apresente para turma. 

Professor, você vai encontrar vários sites com informações sobre como 

construir uma bússola. Este é um endereço eletrônico que você pode usar. 

Acesse: 

<http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=pmd&cod=_pmd2005_07

04>. 

 

1.1.3 O uso do GPS (Sistema de Posicionamento Global) 

 

 

Atividade 10: O que é GPS? Para que serve? 

 

É importante que o aluno perceba que o avanço tecnológico facilitou a 

orientação sobre  a superfície terrestre. 

O texto “A invasão do GPS”, por Eduardo PIncigher e Mariana Ditolvo, 

encontrado no endereço, 

<http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/14271_A+INVASAO+DO+GPS>, 

pode ser trabalhado com o aluno. O texto traz uma visão histórica do 

surgimento das tecnologias e sua importância na sociedade atual.  

Após a leitura do texto pelo aluno, o professor deve orientá-lo na criação 

de uma história em quadrinhos sobre o GPS, demonstrando como ele 

influencia na vida das pessoas e qual o seu papel na sociedade.  O aluno pode 

também representar alguma história que já ouviu ou vivenciou sobre o GPS. 

 

 



1.1.3 As Coordenadas geográficas 

 

Percebemos no discente muita confusão em relação à localização das 

coordenadas geográficas, muitas vezes ele confunde latitude e longitude na 

leitura dos graus, por isso as atividades propostas tem por objetivo amenizar 

essas confusões.  

Usando as figuras 10, 11, 12 e 13, trabalhar os conceitos sobre 

hemisférios, linhas imaginárias, latitude, longitude, meridianos, paralelos e as 

coordenadas geográficas.   

Após a explanação do conteúdo poderão ser realizadas várias atividades 

sobre coordenadas geográficas, que servirão de fixação do conteúdo 

trabalhado. A seguir serão apresentados quatro modelos de atividades: 

 

 

Atividade 11: Jogo em sala de aula sobre as Coordenadas Geográficas 

 

1º passo 

Arrumar as carteiras dos alunos de forma que fiquem alinhadas tanto na 

horizontal como na vertical. Determinar qual fila é a Linha do Equador e qual é 

a Linha do Meridiano de Greenwich. Mostrar aos alunos onde é o Hemisfério 

Norte e o Hemisfério Sul. Numerar cada fileira (de 10º em 10º; 20º em 20º 

como desejar) tanto na vertical como na horizontal.  

 

2º passo 

Passar uma série de coordenadas no quadro usando os números das 

filas enumeradas. Os alunos devem encontrar qual colega se encontra na 

coordenada geográfica. 

Professor você deve ler, entender bem esse jogo e mediar a atividade, 

ajudando os alunos a se organizarem, também deverá determinar a medida em 

graus de cada fila e passar as Coordenadas Geográficas no quadro. 

Observação: Esboço do jogo, na Unidade Didática – parte do aluno. 

 

 

 



Atividade 12: Jogo com o atlas geográfico 

 

1º passo  

Escolher alguns mapas do atlas com as referidas páginas. 

 

2º passo  

Professor, você deve dividir a turma em grupos. Passar as páginas e 

pedir que cada grupo retire algumas coordenadas geográficas. Não esqueça 

que você precisa conferir as Coordenadas Geográficas.  

 

3º passo  

O primeiro grupo escolhe um grupo para o qual ele vai passar a 

coordenada geográfica (deve ser escrita no quadro). O grupo escolhido deve 

achar o local que a coordenada indica. Se o grupo acertar ganha pontos. Esse 

grupo escolhe outro grupo (sempre um grupo que não foi escolhido) que fará o 

mesmo procedimento e assim sucessivamente até acabar a primeira rodada. 

Podem ser feitas várias rodadas, o quanto o professor achar necessário.  

 

 

Atividade 13: Usando o mapa abaixo faça os exercícios a seguir: 

 

Professor esta atividade se encontra na Unidade Didática, parte do 

aluno. É uma atividade simples, mas que precisa ser mediada pelo professor, 

explicando e tirando as dúvidas. 

 

 

Atividade 14: Jogo - Conquistando territórios (semelhante ao jogo batalha 

naval) 

Explanação teórica do conteúdo, para que o aluno tenha condições 

básicas para desenvolver o jogo. 

Procedimentos do jogo: 

Cada dupla receberá uma tabela (figuras 18), desenhos (figuras 19) e 

um mapa (figuras 20) que distribuirá aleatoriamente as figuras de avião, navios 



e tanques de guerra, no tabuleiro com o mapa. São seis jogadas – seis 

desenhos. O professor pode dar valor diferente a cada desenho e orientar 

sobre onde os desenhos devem ser colocados, sempre buscando os 

cruzamentos de meridianos e paralelos. Isso deverá ser feito em sigilo, sem 

que nenhum dos dois saiba o jogo um do outro. Anotar na tabela as jogadas;  

O jogo consiste em deduzir onde estão as figuras do oponente, dizendo 

o endereço, uma coordenada geográfica. O jogo acaba quando um dos 

oponentes conquistarem o maior número de territórios.  

O jogo é uma maneira dos alunos se apropriarem dos conceitos sobre 

Coordenadas Geográficas, brincando com um mapa esboçado de forma mais 

simples. O professor pode orientar os alunos quanto ao uso dos graus ou das 

letras, como ele achar mais fácil, e não deve se esquecer de orientar sobre a 

legenda explicando sobre os hemisférios, por exemplo, quando aparece o 

circulo sempre vai ser Hemisfério Norte e Oeste. Quando acabar o jogo o 

professor pode fazer algumas considerações relacionando os graus com as 

letras, como esquematizado no mapa, reforçando as explicações sobre as 

coordenadas. 

 

 

 

 

 

 

Os mapas são resultado da percepção da realidade dos elementos que 

compõem o espaço que o aluno vive.  

As atividades que são apresentadas nesta etapa estão relacionadas à 

Cartografia escolar e buscam apresentar várias formas de apropriação da 

linguagem cartográfica. Espera-se que o aluno se aproprie dessa linguagem e 

seja capaz de construir mapas com todos seus elementos – título, legenda, 

escala, símbolos entre outros e ainda  adquira noção básica da função da 

escala e possa fazer uso dos meios de orientação usando os mapas.  

Com a diversidade de atividades, entre elas a maquete é a que oferece 

uma relação mais semelhante com a realidade representada. Essa atividade 

2 Conhecendo o mundo dos mapas – Cartografia – Escolar   

 



tem como objetivo desenvolver a noção de proporção dos elementos que 

constituem espaço representando, as diferentes visões dos objetos 

desenvolvendo a noção de dimensão e perspectiva. 

Na construção dos mapas, espera-se que o aluno tenha uma noção 

escalar, perceba o tipo de visão dos elementos desenhados e desenvolva 

noções de construção de legendas e perceba sua importância na leitura dos 

mapas e esboços. 

Espera-se que o aluno fazendo uso da gramática cartográfica, dos 

mapas, das imagens entre outros, forneçam elementos necessários na 

apropriação da capacidade de se organizar e conceber o espaço no qual vive. 

Usando as figuras 21, 23, 24 e 25, conversar com os alunos sobre esses 

temas, instigando-os para que participem, ouvindo suas sugestões a respeito 

da produção dos mapas. Os alunos trazem respostas que ajudam no 

desenvolvimento do conteúdo, enriquecem a aula. Partindo do que os alunos 

sabem, complemente as idéias usando os textos do livro didático ou outros 

textos complementares. 

Após conversar com os alunos poderá ser realizada uma atividade 

prática e fácil como representar um grande espaço, como o lugar que fica a 

escola ou minha casa, em uma folha de papel. 

 

 

Atividade 15: Representando o meu bairro ou minha escola 

 

1º passo: 

Passe um esboço abaixo no quadro de algumas quadras ou entregue 

impresso.  

 

2º passo: 

Os alunos devem representar através de desenho o espaço da escola 

ou de sua casa. 

 

3º passo: 

Professor oriente os alunos que após desenharem deverão escrever um 

pequeno texto sobre as principais características desse lugar.  



4º passo: 

Peça que eles socializem com os colegas os trabalhos, questione se é 

fácil e possível representar um espaço maior em um pequeno pedaço de papel 

e como isso foi possível. 

Algumas sugestões de atividades para trabalhar os temas que serão 

abordados no conteúdo conhecendo os mapas. 

 

 

Atividade 16: Percebendo as diferentes visões de um objeto: 

 

1º passo: 

Peça para que cada aluno escolha objetos de diferentes tamanhos.  

 

2º passo: 

Cada aluno deverá desenhar o contorno desses objetos de diferentes 

perspectivas – de cima e de lado (oblíqua), de cima de lado (frontal) e aérea 

(vertical). Após contornarem deverão pintar. 

 

3º passo: 

Após o término da atividade deverão socializar o trabalho e com a 

mediação do professor apontar os resultados do estudo (visão oblíqua, visão 

horizontal e a visão vertical), como por exemplo, mostrar os tipos de visões que 

representam as imagens de satélites, as dos mapas e as de fotografias. 

 

 

Atividade 17: Usando a escala: 

 

É importante que o aluno perceba que só é possível representar 

corretamente o que existe na Terra porque usamos escala em um mapa. Não é 

possível diminuir o tamanho do que se quer representar sem obedecer a um 

critério estabelecido, pois é preciso que haja uma correspondência entre a 

representação real e o que está sendo representado no papel. 

 

 



1.6 As convenções Cartográficas 
 

Conhecendo o mundo dos mapas: As convenções Cartográficas 
 

Neste estudo o aluno precisa entender que os símbolos, linha e cores 

constituem a linguagem dos mapas. Os mapas são representações do espaço 

e os símbolos, as linhas e as cores representam elementos naturais ou 

humanizados desse espaço e as legendas acompanham os mapas para 

explicá-los. Como apoio pode utilizar as figuras 27, 28, 29 e 30 para explicar o 

conteúdo. 

As atividades seguintes, com a mediação do professor irão ajudar na 

fixação do conteúdo e permitirão que o aluno, possa por si mesmo 

compreender e representar o que está estudando.  

 

Atividades usando: Mapa, escala, símbolos e legenda: 

 

 

Atividade 18: Mapa do tesouro 

 

Orientações:  

 Em primeiro lugar o professor deverá dividir a sala em grupos de quatro ou 

seis componentes, a metade do grupo deverá escrever uma história sobre 

um tesouro perdido e a outra parte deverá desenhar o mapa. 

A história deverá conter itens como personagens, pontes, jardins, casas, 

escola, trilhas ou ruas, ilha, floresta, montanha, local do tesouro. O mapa 

deverá constar os itens mencionados na história.  

Professor peça para que socializem o mapa e a história com os demais 

colegas. 

 

Roteiro para que o professor oriente os alunos na produção do jogo caça ao 

tesouro 

 O professor deverá orientar quanto ao formato do jogo os componentes 

que desenharão o mapa. 

Jogo com mapas: é no mapa que os alunos deverão desenhar o que a 

história conta, podem representar usando os símbolos próprios das 



convenções cartográficas que foram estudados anteriormente ou eles 

também podem criar seus próprios símbolos. Estes deverão ser 

representados depois na legenda. É importante que os alunos não 

esqueçam de dar nome para o mapa;  

Quanto aos enigmas que podem ser usados: Esses enigmas podem ser 

com charadas, fotos do lugar, códigos secretos, frases codificadas ou 

adivinhas. É importante que esses enigmas estejam apropriados com a 

idade dos alunos.  

 O professor deverá orientar aos componentes do grupo que irão escrever a 

história, que é muito importante que a história seja rica em detalhes. Uma 

boa dica é que eles escrevam uma carta contando a história de um tesouro 

que foi escondido ou podem reescrever uma história que conhecem 

fazendo adaptações. 

 

 

Atividade 19: Dramatização 

 

O professor deverá dividir a turma em grupos. Cada componente deverá 

relatar para os demais o lugar que cada um mora, de forma bem detalhada. 

Oriente que depois de ouvirem cada componente do grupo, deverão escolher o 

melhor lugar de representar. Após escolherem o local, devem anotar os 

principais elementos que constituem esse espaço, estudar sobre eles (o que é, 

uso, importância, localização etc.) Cada componente escolherá um elemento 

que deseja representar e organizar-se de acordo com a disposição desses 

elementos , e só então falar a respeito de cada um para os demais grupos. 

 

 

Atividade 20: Criando um mapa a partir do vídeo improvável – narradores 

– Enquanto estou no caju você já está na castanha: disponível no 

endereço abaixo: <http://www.youtube.com/watch?v=6WeVlaOX_vk> 

 

Roteiro da atividade para o professor orientar seus alunos: 

 Esta atividade pode ser feita em duplas, para facilitar as anotações que 

pelos alunos;  



 O professor deve trazer impresso o mapa do Brasil e do Mundo que pode 

ser encontrado no endereço eletrônico: 

<http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=mapasm> (pode ser 

os dois em uma folha sulfite). Após assistir o vídeo entregar uma cópia para 

cada dupla de alunos; 

 Antes de assistir o vídeo, o professor (que já assistiu ao vídeo), deve 

orientar os alunos sobre como se procederá a atividade, e que deverão 

prestar bem atenção na história. O vídeo poderá ser passado duas vezes, 

para que os alunos consigam anotar melhor o que será pedido. O professor 

pode ajudá-los; 

 Orientar os alunos para que anotem o nome das divisões territoriais, 

estados e países, e outros elementos que acham interessantes 

mencionados no vídeo; 

 Responder a atividade. Professor oriente os alunos a completarem a parte 

errada, que é a primeira parte de cada pergunta, quando estiverem 

assistindo o vídeo; 

 Após assistirem deverão com ajuda do atlas (mapa político do Brasil e do 

Mundo), identificar os lugares mencionados no vídeo, identificar todos os 

erros. Marcar com um X os estados e países que são mencionados de 

forma errada. Após deverão pintar as divisas corrigindo e, se quiser, pode 

pedir para que façam um roteiro do comércio realizado na produção da 

castanha e por fim, criar uma legenda; 

 Abaixo segue anotações do vídeo, importante para que o professor 

observe, e assim, possa mediar os alunos nas atividades propostas:  

Divisas e países mencionados no vídeo: 

Sertão da Paraíba cearense; Divisa da Paraíba com Ceará; Da Paraíba 

apontam para o Oeste como sendo a direção da França; Divisa do Mato 

Grosso com Roraima: Pantanal Amazonense; Cidade que faz divisa com 

São Paulo e Vitória; Divisa com São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul; 

Sou africano Húngaro; Norte da Austrália Ocidental; Território Asiático 

inclusive a Suíça; Castanha do Brasil, Japonês da China pode comer; O 

Japão inclusive Paris estão loucos pela castanha; Exportando para o mundo 

inteiro através dos aero submarinos. 



Outros elementos: Terra, plantar, semente, castanha, caju, cidade, 

comércio, contrato, venda etc. (alguns elementos que o professor pode 

aproveitar e comentar com os alunos). 

 

 

Atividade 21: Carta enigmática 

 

Observação: O modelo encontra-se na Unidade Didática – parte do aluno 

 Esse trabalho pode ser feito em duplas; 

 Distribua para os alunos, um mapa da região aonde se encontra a cidade 

que morram (pode ser encontrado no endereço eletrônico 

<https://maps.google.com.br/maps>), no nosso caso, a região da cidade de 

Dois Vizinhos; 

 O professor pode entregar o roteiro com os lugares que gostaria que 

fossem usados na elaboração da carta enigmática, para que os alunos 

possam elaborar a excursão. Exemplo: 

- Saída da UTFPR campus Dois Vizinhos – Visitar a trilha ecológica; Dois 

Vizinhos a Nova Prata; Quedas do Iguaçu; Laranjeiras do Sul – Visitar a 

UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul Campus Laranjeiras do Sul;  

Chopinzinho – Em Chopinzinho visitar no distrito de Passa Quatro os 

geodos de Ametistas; Coronel Vivida – visitar o Parque Municipal Barro 

Preto; Pato Branco – Em Pato Branco visitar o Parque Municipal Córrego 

Das Pedras e Parque Municipal Caminhos da Natureza; Francisco Beltrão –

visitar o Parque Municipal Irmãos Cirilo; Dois Vizinhos – Rodovia Olívio 

Zanella – em Dois Vizinhos visitar o Parque Municipal Jirau Alto. 

 Pedir para cada dupla elaborarem um texto com um roteiro como se 

estivessem fazendo uma excursão para conhecerem alguns pontos da 

região, usando o mapa como referência. Nesse roteiro os alunos devem 

informar o caminho a ser seguido usando os pontos cardeais, colaterais e 

se preciso os subcolaterais, também devem criar símbolos que deverão 

substituir os lugares que escolherem.  



 O professor deve recolher o texto que cada um elaborou, e trocar entre as 

duplas. Cada dupla deverá desenhar no mapa o roteiro do texto que 

recebeu elaborado por outra dupla.  

 Os mapas devem ser apresentados para toda classe e depois guardados 

para elaboração da aula no laboratório de informática. 

 

Observação: O professor deve observar o nome das rodovias que aparecem no 

mapa, se não anotar antes de imprimir. Orientar os alunos que conservem os 

números das rodovias, pois será trabalhado em aula futura no laboratório de 

informática com o uso do site Google Maps – para trabalhar com imagem de 

satélite. 

 

 

Atividade 22: Maquete 

 

A construção da maquete: (Observação: As fotos que servem de modelo 

encontram-se na Unidade Didática – parte aluno) 

O professor pode fazer uso da maquete para representar a realidade 

sem deformação, se utilizar do uso da escala, também pode confeccionar um 

mapa a partir dela e fazer a leitura da diferentes visões dos objetos 

representados na maquete. 

1ª momento: representação da carteira do aluno 

 O professor pode elaborar essa maquete usando o espaço que quiser 

escolher. Nesse caso escolhemos a carteira do aluno por facilitar o trabalho 

e o uso de material em sala de aula.  

 Nessa primeira etapa o aluno ira representar somente no papel, fazendo 

uma planta da sua carteira e os objetos que estão sobre ela. Vamos 

precisar de barbante, tesoura, papel sulfite, lápis de cor e os demais 

materiais escolares do aluno.  Material que o professor já deve ter pedido 

com antecedência para seus alunos.  

 Iniciar a atividade pedindo para que o aluno distribua alguns objetos sobre 

sua carteira. O aluno deve medir a parte maior da sua mesa usando o 

barbante, depois que medir deve dobrá-lo até ficar um pouco menor que a 



dimensão da folha que será desenhada a planta. É importante que o 

professor faça a mediação desse trabalho conversando com os alunos, 

explicando o significado do que está sendo feito e realizando 

questionamentos para que  eles reflitam sobre o trabalho. Quando terminar 

de desenhar a planta deve pintar, criar um nome, fazer uma legenda e 

colocar a escala que foi desenhada. 

 

2ª momento (atividade para ser realizada fora da sala de aula – tarefa de 

casa): representação do quarto ou outro ambiente que o aluno escolher: 

 A figura 32 apresenta o material que foi usado na confecção da maquete; 

 O procedimento deve ser o mesmo que o anterior, a escala deve ser 

definida com o uso do barbante. O aluno deve observar bem o espaço que 

ele escolheu para ser representado, depois imaginar e marcar a distribuição 

dos elementos dentro de uma caixa que deve ser escolhida pelo aluno. 

Essa caixa deve ser sem tampa e sem uma lateral. Se o professor achar 

difícil usar a medida, oriente os alunos a representarem os elementos 

respeitando as proporções observadas no ambiente escolhido.  

 É importante que o professor peça que os alunos tragam para a sala de 

aula a maquete depois de confeccionada para ser apresentada pelos 

alunos. Também deve pedir que o aluno traga durex, um pedaço de 

celofane ou plástico transparente e canetas  que escrevam sobre plástico, 

para realização da próxima etapa desse trabalho; 

 Após o aluno apresentar seu trabalho, deverá cortar um pedaço do celofane 

ou plástico, fixar com durex um pedaço do plástico na parte superior e outro 

na lateral. Desenhar sobre o plástico com a caneta o que ele vê de cima e o 

que se vê na lateral. Depois ensine o aluno a transferir para o papel, pintar, 

fazer uma legenda e a escala, esse será o mapa da maquete; 

 O professor pode sugerir que a maquete seja construída com material 

reciclável, uma dica é usar formas de isopor. É importante reforçar a 

orientação sobre o uso do isopor que eles devem lixar as formas levemente 

antes de utilizá-las para que a tinta pegue melhor, também devem usar cola 

de isopor. O professor pode indicar o material que achar melhor de 

trabalhar;  



 

1.2 As fotografias aéreas e as imagens de satélites 
 

Após conversar com os alunos sobre as imagens, conceitos e as 

principais características sobre as fotografias aéreas e as imagens de satélites, 

apresentados nas figuras 39, 40 e 41, segue algumas dicas de atividades que 

podem ser realizadas. 

Para reforçar o conteúdo o professor pode se utilizar dos vídeos que 

mostram imagens de satélite. Earth in full HD. The recording by Landsat-7 and 

Terra EOS AM-1. É um vídeo interessante e mostra diferentes imagens feitas 

por satélite, podem ser encontrado no endereço: 

<http://www.youtube.com/watch?v=aFBGi77gJKk>. Digitando no YouTube: 

nasa satellite vídeo of Earth, você encontrará mais vídeos sobre esse assunto. 

O professor poderá refletir com os alunos sobre o vídeo. O que 

possibilitou essas imagens? Permita que os alunos falem sobre o assunto e 

então reflita sobre a importância das tecnologias na produção dos mapas.  

Após esse diálogo poderá realizar atividade descrita abaixo, no laboratório de 

informática usando sites como o Google Maps, onde serão visualizados mapas 

e fotos que serão analisados e comparados com a atividade elaborada 

anteriormente, a carta enigmática e a Figura 9 – Planta da cidade de Dois 

Vizinhos.  

 

Atividade 23: Usando o Google Maps e a carta enigmática (já produzida 

pelos alunos). 

 

 O professor deve passar o endereço do Google Maps no quadro; 

  Passar no quadro ou impresso o roteiro que os alunos devem seguir para 

realizar atividade no laboratório de informática; 

 Escolher a região que foi confeccionada a carta enigmática, no nosso caso 

a região de Dois Vizinhos; 

 Após os alunos acessarem o site Google Maps, orientar sobre os passos 

que devem ser seguidos que se encontram no roteiro já entregue aos 

alunos. O professor deve orientar sobre como usar o Google Maps; 



 Localizar no mapa o local que você iniciou seu roteiro, na carta 

enigmática; 

 O professor pode apresentar na TV Pendrive o tutorial (Figura 42); 

 Clique na opção satélite e fotos; 

 Professor, os alunos deverão seguir a rota feita na carta enigmática, 

seguindo as rodovias; 

 Oriente os alunos a observarem os lugares que foram pré-estabelecidos 

pelo professor na carta enigmática e que devem identificar: vegetação, 

áreas ocupadas, plantações, rios, terreno, peça que o aluno anote 

outras feições observadas por ele. Quando chegarem a cidade dos 

alunos (Dois Vizinhos) oriente estes a observarem: qual tipo de  moradia 

(alvenaria ou madeira), rua, comércio, terrenos baldios, problemas 

ambientais e outras características que se destacam na área. 

 Professor, você pode orientar os alunos a fazerem o mesmo trabalho com a 

Figura 9 – Planta da cidade de Dois Vizinhos.  

 

Observação: O Tutorial para navegar no Google Maps (figura 42), encontra-se 

na Unidade Didática – parte aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta produção didática oferece ao professor uma variedade de 

atividades que podem ser realizadas com os alunos do sexto ano.  

Sabemos das dificuldades que o professor enfrenta em relação ao 

tempo para preparar materiais para uma aula mais rica e motivadora, 

buscamos na medida do possível disponibilizar as atividades, as imagens, os 

slides que podem ser copiados e usados pelo professor em sua aula, 

cooperando com o professor nesse preparo e planejamento da aula. 

É importante que o professor entenda que são sugestões de atividades 

que só terão sucesso se o professor assumir o seu papel de mediador dos 

CONSIDERAÇÕES  



alunos em suas dificuldades, nas atividades que requerem mais concentração 

e raciocínio o incentivo é fundamental. Durante o processo de ensino 

aprendizagem o professor deve estar atento às dificuldades, contribuições e 

progresso de seus alunos. 
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