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1. APRESENTAÇÃO 

 
A presente Produção Didático-Pedagógica destina-se a alunos do 6º ano, 

da Escola Estadual Regente Feijó – Ensino Fundamental, com a finalidade de 

proporcionar aos mesmos um conhecimento mais elaborado sobre a graficácia, 

ou seja, a habilidade de construir, ler e interpretar mapas. A Intervenção também 

possibilita aos professores um material de consulta e/ou material didático, 

considerando que, a partir do estudo realizado sobre a importância do mapa, este 

trabalho aponta atividades relevantes para essa aprendizagem. 

As atividades elencadas procuram atender às Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica do Paraná para Geografia que reafirmam a importância da 

cartografia no ensino de Geografia quando relatam que “ao apropriar-se da 

linguagem cartográfica, o aluno estará apto a reconhecer representações de 

realidades mais complexas, que exigem maior nível de abstração” (2008, p. 83). A 

partir da perspectiva da “aprendizagem significativa” o trabalho será baseado na 

valorização do cotidiano do aluno permitindo que o mesmo encontre na 

cartografia uma linguagem para entender o espaço em que vive e exercer sua 

cidadania. 

Ao abordar o conteúdo de Geografia em sala de aula percebe-se a 

dificuldade que muitos alunos apresentam em relação à função social que o 

conhecimento geográfico representa no cotidiano do indivíduo. Essa dificuldade 

se evidencia, ainda mais, em situações que envolvem o trabalho com mapas, pois 

no desenvolvimento das atividades nos deparamos com indagações 

preocupantes sobre a linguagem cartográfica: Por que tem esses mapas? Para 

que eles servem? Esses mapas são uns diferentes dos outros, como vou 

comparar? Por que no mapa do Brasil não tem Doutor Camargo? Os motivos que 

levam a essa indagação se devem á ausência de conhecimento sobre os 

elementos básicos na apresentação do mapa, como o título, a escala, a legenda e 

a orientação. Diante desse quadro e considerando a importância do conhecimento 

e do uso do mapa para o aluno, de modo particular, e para sociedade, de modo 

geral, o seu estudo se apresenta como possibilidade de tornar o conhecimento 

geográfico e, especialmente, o conhecimento sobre o mapa, mais significativo.
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2. GRAFICÁCIA NA SALA DE AULA E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO VIVIDO 

Desde tempos remotos os mapas têm sido utilizados pelos homens como 

recurso indispensável para sua orientação, localização, informação e de 

comunicação. As técnicas e formas de produzir os mapas foram se transformando 

ao longo do tempo, assim como a sua finalidade e uso. 

Atualmente, o mapa vem sendo utilizado por mais pessoas e com os mais 

diferentes interesses. Eles são utilizados por profissionais, como geógrafos, 

cartógrafos, administradores, professores e por leigos, com as mais diferentes 

funções, como definir roteiro de viagens, percurso a ser realizado em um passeio, 

localização de um ponto turístico, etc. Assim, o sentido que é dado ao mapa 

depende da necessidade daquele que vai utilizá-lo, definindo-o de maneira 

diferenciada. 

De modo geral, o mapa é tido como uma representação gráfica do espaço 

geográfico. De acordo com Almeida e Passini (2002, p. 15) “o mapa é uma 

representação codificada de um determinado espaço real”. 

Almeida (2003) expõe a definição de mapa segundo a visão dos 

cartógrafos. Em suas palavras: 

O mapa é uma representação da superfície da Terra, conservando 
com esta, relações matematicamente definidas de redução, 
localização e de projeção no plano (ALMEIDA, 2003, p. 13). 

Já Oliveira (1977), ao falar do papel do mapa no ensino, escreve: 

O mapa é definido, em educação, como um recurso visual a qual 
o professor deve recorrer para ensinar Geografia e que o aluno 
deve manipular para aprender os fenômenos geográficos 
(OLIVEIRA, 1977, p. 57). 

Em Geografia o uso do mapa, sem dúvida, é um dos mais valiosos 

recursos do professor e tem seu lugar definido na educação geográfica de 

crianças e de adolescentes. A importância do mapa se estende por diversas 

áreas de estudo, pois atendem a diversos propósitos e são usados em quase 

todas as disciplinas. Mas é o professor de Geografia que tem formação básica 

para proporcionar as condições didáticas para o aluno manipular o mapa 

(OLIVEIRA, 1977). 
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Para o ensino do mapa, além das habilidades que o individuo já possui, o 

professor deve contribuir para que o aluno desenvolva a graficácia. Essa 

habilidade possibilitará uma aprendizagem mais significativa, conduzindo de fato 

a construção, leitura e interpretação do mapa. Antes do manuseio dos mapas 

propriamente dito, é preciso que o aluno tenha construído as noções básicas de 

localização, organização, representação e compreensão sobre o espaço, pois o 

processo de aprendizagem do mapa deve ser gradativo, levando em 

consideração o conhecimento que o aluno já possui. 

Almeida (2003) relata que os alunos precisam ter o domínio espacial para 

entender a representação do espaço. Em suas palavras: 

Geralmente, o aluno não tem o domínio do todo espacial e usa 
pontos de referência elementares para localização e orientação. A 
passagem para o domínio de referenciais geográficos e a 
elaboração de mapas iniciais deve ser gradativa e pode realizar-
se por meio de atividades que o levem a vivenciar técnicas de 
representação espacial (ALMEIDA, 2003, p. 18). 

O domínio espacial do indivíduo se desenvolve desde os primeiros meses 

de sua vida, através de sua interação com o meio, e é um processo que se dá ao 

longo do tempo. Porém o aprimoramento desse conhecimento deve ser efetivado 

na escola. Almeida e Passini (2002) afirmam que: 

É na escola que deve ocorrer à aprendizagem espacial voltada 
para a compreensão das formas pelas quais a sociedade organiza 
seu espaço – o que só será plenamente possível com o uso de 
representações formais (ou convencionais) desse espaço 
(ALMEIDA; PASSINI, 2002, p. 11). 

Com o objetivo de proporcionar a aprendizagem espacial na escola, a 

presente Produção Didático-Pedagógica irá propor atividades relacionadas às 

representações espaciais, partindo do espaço cotidiano do aluno. A proximidade 

do aluno com o espaço representado é defendido por diversos autores. Almeida e 

Passini (2002) defendem que “o trabalho de orientação, localização e 

representação deve partir do espaço próximo para o distante” (2002, p. 12). 

Castrogiovanni (2012) também destaca que “é fundamental proporcionar 

situações de aprendizagem que valorizem as referências dos alunos quanto ao 

espaço vivido. Estas referências emergem das suas experiências e textualizações 

cotidianas” (2012, p.7). Pautado nessas proposições, esse trabalho privilegiará as 
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representações cartográficas do espaço de Doutor Camargo-PR, cuja localização 

pode ser observada na figura 1. 

 

Figura 1: Localização de Doutor Camargo 
Fonte: Brito; Gazarini e Zawadzki (2010, p. 266). 

 

O município de Doutor Camargo está localizado na Região Sul do Brasil, 

na Mesorregião Norte Central do Paraná e de acordo com o censo demográfico 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010 o 

município contava com uma população de 5.819 habitantes. Possui uma extensão 

territorial de 117,28 km2 e está situado a uma altitude de 492 metros acima do 

nível do mar, com as seguintes coordenadas geográficas de 23º 33‟ de Latitude 

Sul e 52º 13‟ de Longitude W – GR. Doutor Camargo limita-se com os municípios 

de Paiçandu (ao Norte), Ivatuba (ao leste), Terra Boa (ao sul) e com Ourizona (ao 

oeste). 

Além da existência de representações espaciais do espaço local, outros 

detalhes, como as etapas de ensino, precisam ser considerados para se fazer 

uma leitura eficaz do mapa. Neste sentido, Almeida e Passini (2002) elencam 

algumas etapas metodológicas que devem ser respeitadas: 
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Inicia-se uma leitura pela observação do título. Temos que saber 
qual o espaço representado, seus limites, suas informações. 
Depois, é preciso observar a legenda ou a decodificação 
propriamente dita, relacionando os significantes e o significado 
dos signos relacionados na legenda. É preciso também se fazer 
uma leitura dos significantes/significados espalhados no mapa e 
procurar refletir sobre aquela distribuição/organização. Observar 
também a escala gráfica ou numérica acusada no mapa para 
posterior cálculo das distâncias a fim de se estabelecer 
comparações ou interpretações (ALMEIDA; PASSINI 2002, p. 17). 

Pautados nesses conhecimentos, priorizando o espaço cotidiano do aluno 

e as diversas etapas metodológicas, propõe-se as atividades abaixo considerando 

que as mesmas possam proporcionar condições adequadas de 

ensino/aprendizagem relevantes ao aluno, a fim de torná-lo um sujeito capaz de 

intervir no espaço de maneira crítica e consciente, pois o ensino de Geografia 

deve ser significativo e conforme as Diretrizes Curriculares da Educação Básica - 

PR para a Geografia (2008, p. 75), permitindo “que os alunos se apropriem dos 

conceitos fundamentais da Geografia e compreendam o processo de produção e 

transformação do espaço geográfico” (PARANÁ, 2008). 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Desenvolvimento de habilidades que ampliem a compreensão, leitura e 

interpretação de mapas. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Verificação e desenvolvimento das habilidades espaciais junto aos alunos; 

b) Desenvolver representações cartográficas baseadas na experiência espacial e 

cotidiana dos alunos. 

c) Estimular a leitura e a interpretação do mapa para entender a realidade 

espacial local e cotidiana representada pelos alunos. 

d) Elaboração de “Atlas Geográfico Municipal” a partir dos mapas produzidos 

pelos alunos. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Com o intuito de promover uma educação que valorize o saber do aluno e 

contribua de modo significativo com sua aprendizagem, propõe-se nesta 

Produção Didático-Pedagógica uma metodologia que permita que o aluno se 

aproprie do conhecimento tendo como base o seu espaço cotidiano e aquilo que 

ele já sabe sobre o conteúdo, ou seja, o trabalho em sala de aula será 

desenvolvido por meio de levantamento do conhecimento prévio do aluno, estudo 

teórico e prático, exposição sobre o conhecimento adquirido e a função que o 

mesmo pode ter para o individuo. 

Deste modo, o professor deverá intervir promovendo situações que 

possibilite ao aluno expor ou questionar sobre o conteúdo que será abordado, a 

fim de que se inicie o estudo a partir daquilo que é de conhecimento do aluno e 

esse tenha condições de aprender mais e de maneira mais significativa. De 

acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica - PR para a Geografia 

(2008, p. 75), o ensino de Geografia “deve considerar o conhecimento espacial 

prévio dos alunos para relacioná-lo ao conhecimento científico no sentido de 

superar o senso comum”. 

Para a realização das atividades aqui propostas os alunos serão 

organizados de diversas formas tais como exposição de idéias no coletivo, 

trabalhos individuais, em dupla e em grupo, sempre visando à participação e a 

compreensão do conteúdo por todos. Serão utilizados diferentes recursos 

pedagógicos com atividades teóricas e práticas, onde a participação e o 

comprometimento do aluno em relação ao desenvolvimento das atividades serão 

avaliados. 

A avaliação proposta será diagnóstica, formativa e processual, 

acontecendo de forma contínua, gradativa, cumulativa e produtiva durante todo o 

processo de ensino/aprendizagem previsto nesta intervenção pedagógica. Além 

de acompanhar a aprendizagem do aluno, essa forma de avaliação direcionará o 

trabalho do professor, visando à retomada do conteúdo sempre que necessário. 

Neste sentido as Diretrizes Curriculares da Educação Básica - PR para a 

Geografia (2008, p. 85) propõe que “a avaliação deve tanto acompanhar a 

aprendizagem dos alunos quanto nortear o trabalho do professor. Para isso, deve 

se constituir numa contínua ação reflexiva sobre o fazer pedagógico”. 
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5. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

Com a finalidade de promover uma aprendizagem que de fato possa 

contribuir para a formação do aluno como cidadão crítico capaz de analisar e 

intervir no espaço em que vive, serão propostas atividades que possibilitará o 

desenvolvimento do raciocínio espacial e do conhecimento cartográfico. 

A Intervenção Pedagógica será desenvolvida na Escola Estadual “Regente 

Feijó”- Ensino Fundamental, com alunos do 6º ano, num total de 32 horas e 

acontecerá por meio de atividades desenvolvidas em sala de aula, no pátio da 

escola e de observações realizadas no entorno da escola e no trajeto de casa à 

instituição de ensino, bem como no conhecimento do aluno sobre a realidade 

local. 

No desenvolvimento das atividades serão empregados diversos recursos, 

entre eles destaca-se: textos, representações espaciais (mapas, cartas e plantas), 

vídeos, TV pendrive que será utilizada para exibir algumas imagens, papel 

manilha ou bobina, pincel atômico ou caneta hidrocor, tesoura, estacas de 

madeira (palito), prancha de madeira, quadro, giz, lápis preto e colorido, papel 

sulfite, trena, barbante, régua, caderno, caixas de papelão, cola, cartolina, 

tampinhas de garrafa e outras sucatas.  

Propõe-se o estudo do mapa em várias etapas, pois se espera que 

compreendendo as particularidades ou elementos de um mapa como a 

orientação, a legenda e a escala o aluno tenha maior possibilidade de 

compreender o todo e construir uma aprendizagem significativa.  

 

5.1. ETAPA 1: APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

5.1.1. Objetivo:  

Saber como será desenvolvido e qual a finalidade do projeto “Construção, 

leitura e interpretação de mapas a partir do cotidiano dos alunos”, afim de que 

possam participar das atividades e construir seu conhecimento de modo 

significativo. 

 

5.1.2. Duração/horas/aula: 2 aulas 
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5.1.3. Recursos didáticos utilizados: Poesia, vídeo, TV pendrive, questionário, 

caneta, quadro e giz, papel bobina e caneta hidrocolor. 

 

5.1.4. Atividade 1: Apresentação do projeto “Construção, leitura e interpretação 

de mapas a partir do cotidiano dos alunos” e justificativa do estudo. 

a) Mobilização: Apresentação da poesia de Mário Quintana “O Mapa”, disponível 

em: <http://www.luso-oemas.net/modules/news03/article.php?storyid=941>. 

Acesso em 03 de Nov. de 2014. 

b) Em sala de aula assistir com os alunos a poesia “O Mapa”, na voz de Adriana 
Deffenti, disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=sRdhLW7FiMI>. 
Acesso em 03 de Nov. 2014. 

c) Expor sobre o projeto “Construção, leitura e interpretação de mapas a partir do 

cotidiano dos alunos” e sua finalidade.  

d) Questionar: Como surgiram os mapas? 

e) Reprodução do vídeo “A história da Cartografia”, disponível em: 

<http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10273

>.Acesso em 03 de dez. 2014. 

f) Aplicar o questionário individual (a seguir), contendo cinco questões, com a 

finalidade investigar o conhecimento prévio dos alunos e ainda possibilitar novos 

questionamentos.  

 

Questionário 

Escola Estadual Regente Feijó – Ensino Fundamental 

Aluno (a): _________________________________________ 6.º ano ____ 

Professora: ________________________________________ 

GEOGRAFIA 

Responda as seguintes questões: 

1- O que é um mapa?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

2. Os mapas são importantes no seu dia-a-dia?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3- Você já se orientou por um mapa? O que você observou?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4- Você já viu a representação gráfica de Doutor Camargo? Como era a 

representação? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5- Você poderia representar o espaço de sua casa em um mapa e ou planta? 

Como faria essa representação? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

g) Socializar oralmente as informações colocadas pelos alunos para que estes 

possam complementar ou fazer novos questionamentos sobre “mapas”. 

h) Registrar no quadro ou no papel bobina as informações ou questionamentos 

que a turma considerar mais importantes.  

i) Arquivar os questionários com a finalidade de se verificar a aprendizagem do 

aluno durante o desenvolvimento do projeto.  
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5.2. ETAPA 2: ORIENTAÇÃO ESPACIAL 

5.2.1. Objetivo 

Possibilitar conhecimento sobre a orientação espacial e a percepção de 

como ocorre à projeção de objetos tridimensionais no plano, a fim de que 

percebam, na prática, as noções de direita – esquerda, acima – abaixo e frente – 

atrás. 

 

5.2.2. Duração/horas/aula: 3 aulas 

 

5.2.3. Recursos didáticos utilizados: papel bobina, pincel atômico ou caneta 

hidrocor, tesoura, quadro, giz, caderno, lápis colorido e régua. 

 

5.2.4. Atividade 2: Mapa do corpo 

a) Levantamento do conhecimento prévio do aluno sobre localização e orientação 

por meio de diálogo. 

b) Exposição sobre as atividades que serão realizadas para ajudar entender 

melhor os mapas. 

c) Organizar a turma em grupo. Um do grupo será escolhido para fazer o 

decalque do seu corpo no papel, conforme pode ser visto na imagem seguinte: 

 
Figura 2: Mapa do corpo 

Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 
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d) Com o desenho feito propor comparações entre o indivíduo e a representação 

de seu corpo.  

e) Definir e marcar com os alunos, no desenho, as posições acima - embaixo, 

frente-atrás e direita - esquerda. 

f) O contorno do corpo deve ser preenchido com detalhes de forma que se 

assemelhe ao aluno, e, depois recortado.  

g) Desenhar os detalhes do lado das costas e identificar os lados direito - 

esquerdo, de cima e de baixo (a partir da cintura), escrevendo no boneco.  

h) Visualizar dois bonecos, um com a silhueta de frente e outro com a silhueta de 

costas, observar os lados direito e esquerdo. 

i) Socialização oral. Perguntar e deixar que os alunos comentem sobre o que 

observaram e aprenderam com a atividade. 

 

5.3. ETAPA 3: ORIENTAÇÃO GEOGRÁFICA 

5.3.1. Objetivo 

Possibilitar a compreensão sobre os referenciais geográficos de localização 

e orientação. 

 

5.3.2. Duração/horas/aula: 3 aulas 

 

5.3.3. Recursos didáticos utilizados: Quadro, giz, TV pendrive, pedaço de 

madeira com orifício no meio (30 cm/30 cm), cartolina, estacas de madeira 

(palito), barbante, folha de papel, caneta hidrocor e lápis. 

 

5.3.4. Atividade3: Relógio de Sol 

a) Exposição na TV pendrive da imagem da Rosa dos ventos. 
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Figura 3: Rosa dos ventos 
Fonte: SEED, 2014 

 

b) Problematização: 

i. Quem já viu este desenho? 

ii. Onde você viu? 

iii. O que esse desenho representa? 

iv. O que indica as letras que tem no desenho? 

v. Como essas indicações foram determinadas?  

c) Leitura individual ou coletiva do texto “A importância da orientação” de Melhem 

Adas e Sergio Adas (2011). 

d) Comentário do texto lido, dialogando com os alunos. 

e) Levantamento sobre o conhecimento que o aluno já possui sobre a trajetória do 

movimento aparente do Sol.  

f) Observe a charge sobre o movimento de Rotação da Terra: 

 
Figura 4: Rotação da Terra 

Fonte: SEED, 2014. 



16 
 

g) Propor ao aluno que fale o que entendeu coma charge. 

h) Reprodução em sala de aula do vídeo - Qual a origem do dia e da noite? 
Movimentos da Terra, disponível em: 
<http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=
8695>. Acesso em 03 de dez. de 2014. 

i) Exposição oral sobre o vídeo. 

j) Propor a construção do “Relógio de Sol”.  

k) Mostrar como exemplo a figura a seguir: 

 

Figura 5: Relógio de Sol 
Fonte: Panorâmico, 2014 (on-line) 

 

l) Reprodução em sala de aula de vídeo sobre o Relógio do Sol, disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=YoGTPGOz1X4>. Acesso em 03 de nov. 

2014. 

m) COMO FAZER? 

Tendo em mãos os materiais necessários explicar e construir com os alunos o 

“relógio de Sol”. Pegue uma prancha de madeira, cubra-a com uma folha de 

papel, calcule o centro da folha, faça um orifício e coloque a estaca de madeira na 

vertical. Leve o material produzido para o pátio em um local plano e que receba 
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diretamente os raios solares. As observações e registros serão realizados de hora 

em hora, por diferentes alunos no período das 07h00min as 17h00min horas 

(único dia). A cada hora, traça-se o segmento de reta produzido pela sombra da 

estaca e registra também o horário que esta fazendo o registro. A direção da 

sombra observada logo de manhazinha, indica, aproximadamente, o oeste e bem 

no final da tarde, o leste. Colocando uma cruzeta sob a estaca, fazendo a ponta 

leste coincidir com o leste já identificado pode se determinar os sentidos norte e 

sul. 

n) Exposição dos dados registrados e do desenho obtido com o Relógio do Sol; 

o) Desenhar a Rosa dos ventos no quadro e pedir para que os alunos façam o 

registro no caderno. 

p) Socialização através de observação e comentários da orientação em mapas 

diversos e plantas do município de Doutor Camargo. 

 

5.4. ETAPA 4: LEGENDAS 

5.4.1. Objetivo: 

Permear o conhecimento sobre o uso dos símbolos e a proporção entre a 

distância real e o comprimento de sua representação gráfica. 

 

5.4.2. Duração/horas/aula: 4 aulas 

 

5.4.3. Recursos didáticos utilizados: diversos mapas, plantas urbana de Doutor 

Camargo, trabalho de campo, quadro, giz, lápis (preto) e papel sulfite. 

 

5.4.4. Atividade 4: Construindo signos – formando legendas 

a) Exposição de diversos mapas com legenda na sala de aula. 

Exemplos: 



18 
 

 

Figura 6: Dr. Camargo (Domicílios sem rendimentos mensais) 
Fonte: IBGE, Censo 2010. 

 

 

Figura 7: Uso do solo rural 
Fonte: Prefeitura municipal de Doutor Camargo ano 2008. 
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b) Estimule o aluno para que fale a respeito do mapa e da legenda, através de 

proposição de questões como, por exemplo: 

i. O que vocês observaram nos mapas?  

ii. Vocês já observaram esses detalhes em outros mapas?  

iii. Para que “isso” serve? 

iv. Por que os desenhos são assim? 

c) Propor a atividade “Construindo signos – formando legendas”. 

d) Realizar trabalho de campo com observação do espaço no entorno da Escola. 

e) Em campo, observar e registrar no caderno nome dos lugares ou tipo de 

construções existentes no espaço local. 

f) Em sala de aula, propor a construção coletiva de legenda sobre os objetos 

observados. 

g) Pedir para que os alunos, um de cada vez, façam os desenhos ou símbolos no 

quadro. 

h) Produção de croqui (sulfite) sobre o espaço observado. 

i) Exposição na sala de aula dos trabalhos e comentários dos alunos sobre a 

atividade realizada. 

j) Socialização oral – pedir para que alguns alunos falem sobre o aprenderam com 

a atividade. 

 

5.5. ETAPA 5: CONSTRUINDO MAQUETES 

5.5.1. Objetivo: 

Possibilitar conhecimento sobre o espaço visto de cima por meio da 

representação gráfica. 

 

5.5.2. Duração/horas/aula: 3 aulas 

5.5.3. Recursos didáticos utilizados: caixa de papelão, cartolina, cola branca, 

tampinhas de garrafa e outras sucatas. 
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5.5.4. Atividade 5: Maquete da sala de aula 

a) Estimule o raciocínio espacial do aluno propondo questões como: 

i. De que maneira podemos representar nossa sala de aula? 

ii. É possível representá-la de outra forma? 

b) Por meio de aula dialogada sugerir a construção da “maquete da sala de aula”. 

c) Selecionar os materiais. 

d) Construir as maquetes, conforme exemplo seguinte: 

 

Figura 8: Maquete da sala de aula 
Fonte: Thais Falcão, 2014 

e) Socialização da atividade: Cada grupo irá expor sua maquete, falar sobre o 

processo de construção e o que conseguem observar a partir da maquete. 

 

5.6. ETAPA 6: ESCALA 

5.6.1. Objetivo: 

Possibilitar a compreensão, por parte do aluno, do conceito de escala 

cartográfica, sugerindo a representação gráfica da sala de aula como uma forma 

reduzida do espaço em seu tamanho real. 
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5.6.2. Duração/horas/aula: 4 aulas 

 

5.6.3. Recursos didáticos utilizados: trena, régua, cartolina, papelão, caderno, 

lápis (preto) e colorido, quadro e giz. 

 

5.6.4. Atividade 6: Planta baixa da sala de aula 

a) Problematização - retomando a atividade anterior (maquete): 

i. As maquetes que foram construídas representam perfeitamente a sala de 

aula? 

ii. Qual a diferença entre a sala de aula e a representação que vocês 

fizeram? 

iii. O que mais vocês observaram? 

b) Propor a construção da “planta baixa da sala de aula”. 

c) Faça as seguintes medições e registre as informações obtidas no quadro: 

i. Comprimento e largura da sala de aula. 

ii. Comprimento e largura da mesa dos alunos e do professor. 

iii. Comprimento e largura das cadeiras. 

iv. Comprimento e largura do Armário. 

v. Comprimento e largura do quadro. 

vi. Outros objetos... 

d) Explicação sobre “proporção” e a importância de se utilizar a mesma redução 

para os diferentes objetos que serão representados. 

e) Estabelecer a redução do real para a representação gráfica. 

f) Construção da “planta baixa sala de aula”. 

g) Apresentação e exposição das plantas por grupo, em sala de aula. 

h) Comparação entre a maquete e a planta construída proporcionalmente ao 

espaço real. 

i) Socialização:  
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i. Pedir para os alunos comentarem sobre as diferenças observadas e a 

importância da atividade realizada. 

ii. Registrar no caderno sobre a importância da escala. 

 

5.7. ETAPA 7: CRESCIMENTO URBANO 

5.7.1. Objetivo 

Possibilitar ao aluno a compreensão sobre as transformações ocorridas no 

espaço de seu cotidiano, por meio da representação gráfica. 

 

5.7.2. Duração/horas/aula: 3 aulas 

5.7.3. Recursos didáticos utilizados: plantas da cidade, quadro negro, giz, 

caderno, lápis, papel bobina e caneta hidrocor. 

5.7.4. Atividade 8: Organização do espaço 

a) Exposição de figura: 

Espaço urbano - Doutor Camargo, 2014 

 

Figura 9: Planta da cidade de Doutor Camargo (atual) 
Fonte: Prefeitura municipal de Doutor Camargo 2014. 
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b) Questionamento: 

i. Quem conhece essa imagem? 

ii. Qual é o título ou nome dela? 

iii. Qual a fonte dessa figura? 

iv. Para que ela serve? 

v. A planta do espaço urbano de Dr. Camargo sempre foi? Por quê? 

vi. Vocês conhecem plantas de Dr. Camargo de períodos anteriores? 

b) Apresentar plantas de diferentes datas ou períodos, incluindo a planta atual 

(2014). 

Espaço urbano - Doutor Camargo, 1953 

 

Figura 10: Planta do patrimônio de Doutor Camargo – 1953 
Fonte: Prefeitura municipal de Doutor Camargo - PR, 2014(Adaptação do arquivo da Cia. 

Melhoramento Norte do Paraná) 
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Espaço urbano - Doutor Camargo, 1999/2000 

 
Figura 11: Planta da cidade de Doutor Camargo 

Fonte: Prefeitura municipal de Doutor Camargo - PR, 1999/2000. 

 

Organização do espaço urbano - Doutor Camargo, 2008 

 
Figura 12: Divisão de bairros – Doutor Camargo 

Fonte: Prefeitura municipal de Doutor Camargo - PR, 2008. 
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c) Propor a atividade coletiva “organização do espaço”. 

d) Observação e comparação entre as plantas.  

e) Apresentar os seguintes questionamentos aos alunos: 

i. O que vocês notaram de diferença entre uma planta e outra? 

ii. Por que existem essas diferenças? 

f) Anote no seu caderno as mudanças que observou. 

g) Exposição sobre as mudanças percebidas. 

h) Com base nas orientações do professor e de observações e comentários 

realizados pelos alunos sobre o crescimento urbano de Doutor Camargo, propor a 

eles a produção de texto coletivo no quadro sobre as mudanças ocorridas no 

espaço local, como por exemplo: a localização de expansão das áreas 

residenciais, a região destinada à indústria e também a reorganização do 

comércio. 

i) Registrar o texto em papel bobina para expor no final da intervenção 

pedagógica 

 

5.8. ETAPA 8: CONSTRUINDO UM ATLAS 

5.8.1. Objetivo 

Possibilitar ao aluno a construção de um mapa significativo, com a 

demonstração de localizações, títulos e legendas. 

5.8.2. Duração/horas/aula: 4 aulas 

5.8.3. Recursos didáticos utilizados: Planta urbana, lápis preto e colorido e 

régua. 

5.8.4. Atividade 7: Atlas 

a) Retomar o trabalho sobre o mapa da área urbana de Doutor Camargo de 2014. 

b) Propor atividade individual de construção de um mapa que seja significativo 

para o aluno. 
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c) Entregar aos alunos uma cópia da planta da cidade de Doutor Camargo (2014) 

e pedir que marquem os seguintes pontos: 

i. Localidade que você mora? 

ii. Onde fica a escola? 

iii. Qual igreja você frequenta? 

iv. Em que supermercado seus pais fazem compra? 

v. Onde o pai ou a mãe trabalha? 

vi. Onde se localiza casa dos avôs? 

vii. Qual a localização da rodoviária? 

viii. Onde se encontra o ginásio de esportes, e outros. 

d) Construir o mapa do espaço vivido e do espaço percebido. 

e) Socialização:  

1º momento – Mostre o seu mapa, fale sobre o que você representou e se 

atividade foi importante para você. 

2º momento – Apresentar o material produzido à comunidade escolar no 

encerramento da aplicação da Unidade Didática, em forma de “Atlas”. 

 

5.9. ETAPA 9: APLICANDO O CONHECIMENTO 

5.9.1. Objetivo 

Verificar o conhecimento adquirido pelos alunos de modo individual durante 

a implementação da “Intervenção Pedagógica” 

5.9.2. Duração/horas/aula: 4 aulas 

5.9.3. Recursos didáticos utilizados: Quadro, giz, caderno, papel sulfite, régua, 

lápis preto e colorido. 

5.9.4. Atividade 9: Trabalho de campo e construção de croqui. 

a) Problematização: 

i. Vocês sabem como é o entorno da nossa escola? 
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b) Anotar no quadro as informações dadas pelos alunos. 

i. Será que não se esqueceram de nada? 

ii. Que tal ir conferir? 

c) Trabalho de campo: Em grupo observar e registrar no caderno os elementos ou 

equipamentos no entorno da Escola. 

d) Propor que cada aluno construa um croqui (desenho), tendo como apoio a 

planta da cidade de Doutor Camargo. Solicitar que coloquem no mapa os 

seguintes elementos: 

i. Título. 

ii. Os pontos observados. 

iii. Legenda. 

iv. A orientação. 

v. Fonte. 

e) Exposição individual e comentários sobre o trabalho realizado. 

 

5.10. ETAPA 10: RESULTADO VISUAL DA IMPLEMENTAÇÃO 

5.10.1. Objetivo: 

Apresentar as produções dos alunos realizadas durante a implementação 

da intervenção didática. 

5.10.2. Duração/horas/aula: 2 aulas 

5.10.3. Recursos didáticos utilizados: Mural e mesa para exposição do material 

produzido. 

5.10.4. Atividade 10: Exposição 

a) Mobilização dos alunos para a organização da exposição. 

b) Organização e exposição dos materiais produzidos. 

c) Explicações dos alunos referentes ao material produzidos por eles.  
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6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Divisões Atividade 
Quantidade 

de aulas 

ETAPA 1: Apresentação do projeto 
Apresentação e justificativa 

das atividades. 
2 

ETAPA 2: Orientação espacial Mapa do corpo 3 

ETAPA 3: Orientação geográfica Relógio de Sol 4 

ETAPA 4: Legendas 
Construindo signos – 

formando legendas 
3 

ETAPA 5: Construindo maquetes Maquete da sala de aula 3 

ETAPA 6: Escala Planta baixa da sala de aula 4 

ETAPA 7: Crescimento urbano Organização do espaço 3 

ETAPA 8: Construindo um atlas Atlas 4 

ETAPA 9: Aplicando o conhecimento 
Trabalho de campo e 

construção de croqui 
4 

ETAPA 10: Resultado visual de 

implementação 
Exposição 2 

Carga Horária Total 
32 

 

 

7. REFERÊNCIAS 

ADAS, Melhem; ADAS, Sergio. Expedições geográficas. 1ª Ed. São Paulo: 

Moderna, 2011. 

ALMEIDA, Rosangela Doin de; PASSINI, Elza Yasuko.O espaço geográfico: 

ensino e representação. 12ª Ed. São Paulo: Contexto, 2002. 

______, Rosangela Doin de. Do desenho ao mapa: iniciação cartográfica na 

escola. 2ª Ed. São Paulo: Contexto, 2003. 

BRITO, João Eduardo Cavalcanti; GAZARINI, Janaina; ZAWADZKI, Cláudio 

Henrique. Abundância e frugivoria da quiropterofauna (Mammalia, 



29 
 

chiroptera) de um fragmento no noroeste do Estado do Paraná, Brasil. Acta 

Scientiarum. BiologicalSciences, Maringá, vol.32, num. 3, p. 275-275, 2010. 

CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos. Apreensão e compreensão do espaço 

geográfico. IN: CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos (Org.) Ensino de geografia: 

práticas e textualizações no cotidiano. 10ª Ed. Porto Alegre: Mediação, 2012. 

FALCÃO, Thais. Maquete de sala de aula. COPYRIGHT: Olhar imagem. 

Disponível em: <http://olhar.photoshelter.com/image/I0000COQqVekqqWg>. 

Acesso em 19 de nov. 2014. 

IBGE: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTISTICA 

<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel/php?codmum=410730>. Acesso 

em 17 de nov. 2014.  

OLIVEIRA, Lívia de. Estudo metodológico e cognitivo do mapa. Rio Claro, 

Tese de Livre Docência, 1977. 

PANORAMICO. Relógio do Sol Alcainça-Portugal. Disponível 

em<http://www.panoramio.com/photo/15093704>.  Acesso em dez. 2014 

PARANÁ. Diretrizes Curriculares da Educação Básica – Geografia. Secretaria 

de Estado da Educação do Paraná, 2008. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR CAMARGO. O espaço urbano de 

Doutor Camargo – PR, 2014. 

SEED. Rotação da Terra. Disponível em: 

<http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=3&evento=

1>. Acesso em 03 de nov. 2014. 

SEED. Rosa dos ventos. Disponível em: 

<http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=1&start=2

0>. Acesso em 03 de nov. 2014. 


