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Esta produção didática é parte integrante do 
programa de desenvolvimento educacional 
PDE, tem como finalidade propor um estudo 
da linguagem cartográfica para que os alunos 
compreendam os mapas e suas linguagens 
como instrumentos de comunicação e a partir 
dessa leitura desenvolvam análises e 
interpretações do espaço em que vivem. 
A cartografia assume um papel importante 
como instrumento para a representação e a 
análise do espaço geográfico, é essencial para 
compreensão dos lugares, na distribuição 
espacial dos fenômenos, dos objetos em 
diferentes espaços e tempos. 
Devido à dificuldade de se trabalhar cartografia 
em sala de aula, buscamos atividades que 
estimulem os alunos a apropriar-se dessa 
linguagem cartográfica, bem como uma 
sugestão para os professores trabalharem com 
turmas do ensino fundamental. 
Dessa forma, acredita-se que seja possível 
levar os alunos ao conhecimento dessa 
ciência, possibilitando que o aluno torne-se um 
sujeito do meio em que vive e que 
gradativamente amplie seus conhecimentos 
para a análise e dinâmica do espaço global. 

Palavras-chave  Linguagem Cartográfica, Mapas, Espaço 

Formato do Material Didático Unidade Didática 

Público Alvo Alunos do 6º ano do ensino fundamental 

 



APRESENTAÇÃO 

 

 Ao longo de sua história a Cartografia passou por várias modificações em 

relação a sua concepção e evolução tecnológica. Inicialmente a Cartografia era 

retratada apenas como objeto de representação da Terra, posteriormente passou a 

preocupar-se com o usuário do mapa, com a mensagem transmitida e com a 

eficiência do mapa como meio de comunicação (Simielli, 2008).  

 Essas preocupações se mantiveram na década de 1990 e início do século 

XXI, juntamente com os avanços da tecnologia e o uso de computadores, passando 

a preocupar-se com a visualização cartográfica (Simielli, 2008). 

 A proposta desse trabalho deve-se pela importância da linguagem 

cartográfica no ensino da Geografia, e pela necessidade de pesquisar novas 

metodologias, explorando os recursos que a cartografia pode oferecer, não se 

limitando a usar mapas apenas para a localização ou descrição, mas como uma 

ferramenta para a leitura e compreensão do espaço geográfico. 

 A ausência de mapas e recursos didáticos, a falta de interesse e/ou afinidade 

de professores e alunos ao trabalhar com a Cartografia, motivou algumas reflexões 

e a busca por práticas pedagógicas que auxiliem os professores na formação 

cartográfica dos alunos, visando amenizar essas dificuldades durante o processo de 

ensino e aprendizagem. 

  

FUNDAMENTAÇÃO 

 

 Na chamada Geografia Tradicional os mapas eram usados apenas para 

localização e descrição dos fenômenos espaciais, o trabalho metodológico 

cartográfico não tinha a preocupação em explicar o ordenamento territorial da 

sociedade. Com o movimento da Geografia Crítica em um momento de crise e 

reestruturação do pensamento geográfico, o uso da linguagem cartográfica foi 



abandonado, o que poderia contribuir para o ensino crítico do espaço geográfico. 

Somente anos mais tarde final dos anos de 1980 as discussões sobre a linguagem 

cartográfica foram retomadas (Paraná, 2008). 

A linguagem cartográfica sempre fez parte do ensino da Geografia, nas 

representações dos fenômenos na análise do espaço geográfico. Neste sentido o 

instrumento mais utilizado no ensino da Geografia são os mapas, segundo Rua et 

al.(1993,p.12):  

 O mapa é um importante instrumento comumente utilizado pelas 
pessoas para localizar, informar e orientar. O fato de aparecer como 
“símbolo” da escola, nos leva a pensar que seria uma das funções 
fundamentais da mesma, ensinar e interpretar a representação dos 
espaços, compreender a sua “arrumação”, e neles saber orientar-se. 

 A necessidade de aprender a ler mapas torna-se cada vez maior porque as 

mudanças tem acontecido no mundo todo de forma muito rápida, e as pessoas 

precisam estar situadas no espaço geográfico, compreendendo as transformações e 

ocupações do lugar onde vivem, contribuindo, atuando e participando de forma 

crítica na sociedade (Aguiar,2012). 

 Diante desse contexto Simielli (2008, p.77) diz: “Na vida moderna, é cada dia 

mais notório e importante a utilização de mapas; portanto, cada vez mais, o trabalho 

do cartógrafo deve ser baseado nas necessidades e interesses dos usuários dos 

mapas .” 

 É importante ressaltar o trabalho do professor de geografia, como um 

incentivador para leitura e interpretação da linguagem cartográfica, em especial o 

uso de mapas.  

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: 

 Possibilitar que a linguagem cartográfica venha contribuir como instrumento 

de trabalho para os professores de Geografia conduzirem os alunos à 

compreensão do espaço geográfico. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar e interpretar os conceitos básicos de cartografia; 

 Interpretar e analisar o uso de mapas para a compreensão do espaço 

geográfico; 

 Sugerir atividades de maneira lúdica para trabalhar os conteúdos 

cartográficos. 

 

PROCEDIMENTOS 

 

As atividades serão desenvolvidas a partir da vivência dos alunos e com a 

construção do conhecimento através da linguagem cartográfica, o uso de mapas 

proporcionará aos alunos uma compreensão e análise do espaço vivido por eles. 

 Iniciaremos as atividades com alguns conceitos sobre noções cartográficas, 

os diferentes tipos de mapas e os elementos que compõem um mapa. 

Serão desenvolvidas atividades de descrição e desenho da sala de aula, onde 

os alunos poderão perceber e interpretar individualmente esse espaço de vivência.  

 Utilizaremos o mapa de Curitiba, para localizar o bairro onde se encontra a 

escola, como também para analisar a distribuição espacial dos bairros no município 

de Curitiba. 

 Faremos uso de uma planta das mediações da escola, para a localização da 

mesma, localização das ruas e para identificação do trajeto casa-escola. Através 



dessa planta pretende-se criar um mapa temático do trajeto casa-escola, com 

símbolos dos elementos que compõem a paisagem. Após essa atividade será 

realizada a construção de uma maquete a partir do mapa temático criado pelos 

alunos do trajeto casa-escola, para que se possa ter uma visão dos objetos 

representados e uma ideia de miniatura do lugar.  

 Usaremos um mapa político do Brasil para calcular a distância entre as 

cidades com base na escala do mapa. 

 Construção da Rosa dos Ventos para a identificação dos pontos cardeais e 

colaterais, como instrumento de orientação e atividades com o planisfério para 

localização das coordenadas geográficas. 

 

 Momento Lúdico: 

 O jogo da batalha naval que trabalha o ponto exato da superfície da Terra, 

utiliza as linhas verticais e horizontais para identificar os quadrinhos onde 

estão localizados os possíveis navios; 

 O galo dos ventos aplica o conceito de escala por meio da ampliação do 

desenho; 

 O desafio é um jogo em que se usam os conhecimentos sobre as direções 

com o auxílio da rosa dos ventos, seguindo pistas para formar uma palavra ao 

final. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

 Data show; 

 TV pendrive; 

 Xerox. 

 Lápis preto e colorido; 

 Cola, borracha, régua e tesoura; 

 Cartolina; 

 Isopor, Palito; 

 Papel sulfite; 

 Material de sucata. 



 

 

1. NOÇÕES CARTOGRÁFICAS 

 

Objetivo: Conhecer os conceitos e significados dos pontos de referência, 

coordenadas geográficas, escala, projeção, rosa dos ventos e bússola para a 

compreensão de mapas geográficos. 

 Algumas noções dos conceitos cartográficos são fundamentais para conhecer 

e identificar os elementos que compõe o espaço geográfico. Noções de orientação, 

localização e distância são fundamentais para movimentação no espaço.     

 O tema apresentado busca uma pesquisa para a elaboração de alguns 

conceitos a partir da vivência dos alunos com base nas suas percepções da 

realidade e na maneira de como se orientar. 

            Metodologia: A metodologia consiste em uma atividade de 3 aulas, onde será 

construído um quadro com os conceitos pesquisados pelos alunos para que possam 

identificar e usar esses conceitos em um mapa ou para sua localização, o professor 

pode trabalhar a importância da aplicabilidade desses conceitos no dia a dia, para 

essa atividade o professor pode organizar os alunos em grupos. Dentro dessa 

proposta também serão trabalhados os tipos de projeções cartográficas, ilustrados 

através de figuras. 

 

Trabalhando com os conceitos 

PONTOS DE 
REFERÊNCIA 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

ESCALA 
PROJEÇÕES 

CARTOGRÁFICAS 

ROSA 
DOS 

VENTOS 
BÚSSOLA 

  

 



 Agora que você conhece alguns conceitos cartográficos. 

Vamos identificar as figuras abaixo: 

 Coloque o nome da projeção que a figura representa: 

Figura 01: Projeção Cilíndrica. 

    ---------------------------------------------------------------- 

       Fonte: portaldoprofessor.mec.gov.br 

      (Fonte: Dia a Dia Educação, 2014). 

 

           Figura 02: Projeção Cônica. 

      _________________________________________________ 

        Fonte: portaldoprofessor.mec.gov.br 

       (Fonte: Dia a Dia Educação, 2014). 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001124/0000014068.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000002921/md.0000038779.jpg


Figura 03: Projeção Plana. 

           ________________________________________________ 

                      Fonte: portaldoprofessor.mec.gov.br 

      (Fonte: Dia a Dia Educação, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediação pedagógica: Diagnosticar o conhecimento dos alunos sobre noções 

cartográficas e com o auxílio do professor buscar a utilização para orientação e uso 

em mapas. Podem ser trabalhadas as orientações pelo sol, pela lua e estrelas. 

Recursos: Quadro de giz, papel, lápis preto e colorido, borracha, régua, globo 

terrestre, mapas, bússola e outros. 

Estratégias: Execução do quadro e identificação das figuras, discutir e argumentar 

sobre o tema proposto. 

 

Você sabia 

Existem duas formas de representar a escala nos mapas. 

É a escala numérica e a escala gráfica. 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000002921/md.0000038780.jpg


2. OS DIFERENTES TIPOS DE MAPA 

 

Objetivo: Identificar as diferentes representações do espaço nos mapas. 

A existência de diversos tipos de mapas refere-se à necessidade de 

representá-los de acordo com o tema em estudo. Se todas as informações 

estivessem contidas num mesmo mapa como, por exemplo, dado natural, 

econômico, demográfico, rodoviário, ficaria difícil fazer a leitura com tantas 

informações. 

A atividade propõe conhecer os diferentes tipos de mapas que representam 

determinados lugares do espaço. Os mapas são os instrumentos mais utilizados no 

estudo da Geografia, existem diversos tipos, a representação é de acordo com o 

tema de estudo. 

 Metodologia: Atividade a ser realizada em 2 aulas, expositiva sobre os diferentes 

tipos de mapas e explicações sobre o que representam.  A apresentação será no 

data show dos principais tipos de mapas e uma reflexão  sobre esse tipo de 

representação cartográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As diferentes terras: Cada mapa 

representa uma coisa... Querem ver? 

 



Mapa Físico 

Figura 04: Representação do Aquífero Guarani. 

 

(Fonte: Dia a Dia Educação, 2014). 

Mapa físico: este mapa está representado o Aquífero Guarani (reserva de água doce 

subterrânea), onde se pode observar a rede hidrográfica, as altitudes do relevo e as 

fronteiras dos países com o Brasil. 

 

 

 



Mapa Climático 

Figura 05: Os diferentes tipos de clima. 

 

         (Fonte: Dia a Dia Educação, 2014). 

 

Mapa climático: este mapa está representando a divisão e a variedade de climas no 

território brasileiro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa Político 

Figura 06: Divisão política do Brasil. 

 

              Fonte: revistaescola.abril.com.br 

(Fonte: Dia a Dia Educação, 2014). 

 

Mapa político: este mapa representa os limites dos estados brasileiros, indica o 

nome dos estados e das capitais. 

 

 

 

http://revistaescola.abril.com.br/img/geografia/mapa-brasil-politico-g.gif


Mapa de Densidade Demográfica 

Figura 07: Distribuição da população brasileira. 

                             
Fonte: www.guianet.com.br 

(Fonte: Dia a Dia Educação, 2014). 

 

Mapa de densidade demográfica: também conhecido como mapa populacional, 

representa a distribuição da população pelo território brasileiro, as cores indicam a 

densidade populacional, neste mapa é possível visualizar a concentração 

populacional  nas regiões próximas ao litoral. 

 

 

 

 

 

http://www.guianet.com.br/brasil/demografia.gif


Mapa do Brasil 

Figura 08: Principais Meios de Transporte. 

 

  (Fonte: Dia a Dia Educação, 2014). 

 

Mapa dos principais meios de transporte: esta representação mostra a ligação das 

principais rodovias e outros meios de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa  Antigo 

Figura 09: Ga-Sur. 

 

                            (Fonte: Dia a Dia Educação, 2014). 

 

Mapa antigo: mapa Ga-Sur datado de aproximadamente 2400 a 2200 a.C., feito na 

Babilônia em argila, retrata provavelmente o rio Eufrates cercado pelas montanhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anamorfose 

 Figura 10: Mapa anamórfico: maiores economias do mundo. 

 

  (Fonte: Dia a Dia Educação, 2014). 

 

Mapa anamórfico: representação cartográfica onde suas áreas sofrem deformações 

e que associa as formas ao tema representado; este tipo de representação permite 

fazer comparações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora que você conhece alguns tipos de mapas, como essas representações 

podem auxiliar as pessoas no dia a dia? 

 Qual a importância dos mapas para você? Justifique.                                  

   Faça suas anotações. 



Mediação pedagógica: O professor deve enfatizar que cada tipo de mapa 

corresponde ao tema que se pretende estudar, por exemplo, um mapa físico 

apresenta informações como relevo, altitude, rios e outros.  

Recursos: Data show, papel lápis preto, colorido, borracha. 

Estratégias: Aula expositiva, debate sobre os diferentes tipos de mapas e suas 

linguagens. 

 

 

3. CONSTRUINDO ELEMENTOS QUE COMPÕE UM MAPA 

 

Objetivo: Identificar os principais elementos que compõe um mapa. 

Os mapas são representações de determinadas áreas ou lugares e neles 

estão codificados dados de informação sobre determinado tema ou assunto que se 

propõe.  

Os dados contidos nos mapas são conhecidos como elementos do mapa. Os 

principais são: título, legenda, orientação, projeção, escala e fonte, eles trazem as 

informações representadas no mapa. 

Metodologia: O tempo estimado para essa atividade é de 4 aulas. Antes de iniciar a 

prática com os alunos, o professor deverá contextualizar os elementos que compõe 

um mapa, fixando o conhecimento desses dados para posterior execução da 

atividade. Será entregue um mapa mudo para os alunos apenas com o contorno, 

nesse mapa os alunos irão criar os elementos (códigos, cores ou símbolos) para 

compor o mapa, fazendo sua própria representação.  

 

 

 



Contextualizando: Principais elementos que compõe um mapa. 

 

 

 

 

 

 

Agora é sua vez... 

 

Crie sua própria representação no mapa mudo com os principais elementos que 

compõe um mapa.  

Figura 11: Mapa do Brasil mudo. 

 

           (Fonte: Dia a Dia Educação, 2014). 

 Título                                                       Fonte 

                                           Legenda 

Escala                                                                 Orientação 

                                             Projeção 



Mediação pedagógica: O professor pode indicar a escala do mapa, calculado 

através da fórmula E=D/d (onde E=escala, D=tamanho real e d=tamanho do 

desenho).                       

Recursos: Xerox, lápis preto e colorido, borracha, régua. 

Estratégias: Exposição com a produção dos alunos, análise dos diferentes mapas 

construídos com os principais elementos criados. 

 

 

4. DESENHANDO A SALA DE AULA 

 

Objetivo: Perceber e interpretar esse espaço de vivência. 

O espaço sempre foi objeto de estudo da Geografia, é nele que ocorrem as 

transformações. Cada espaço possui uma organização diferente de acordo com as 

necessidades, neste caso vamos perceber como é o espaço da sala de aula. 

O espaço da sala de aula é um dos ambientes escolares que os alunos 

passam a maior parte do tempo. Em decorrência dessa vivência e da relação com o 

lugar, muitas vezes passam despercebidas pequenas alterações do ambiente. 

Metodologia: Tempo estimado de 3 aulas. Os alunos vão desenhar o espaço da sala 

de aula em uma folha de papel sulfite, tamanho A4 visualizando e descrevendo os 

elementos que fazem parte da sala de aula. Em seguida serão realizados alguns 

questionamentos.  

A escala a ser utilizada pelo desenho pode ser feita com o uso do barbante 

(exemplo: você mede uma parede e dobra quantas vezes for necessária até que 

caiba no desenho; a sua escala será o número de dobras). Caso não queira utilizar 

escala deve-se respeitar a proporcionalidade dos objetos. 



Na descrição deve-se contemplar a organização da sala de aula, como a posição 

das carteiras, mesas, armários, quadro de giz, TV, porta, janelas e outros objetos 

que estejam no lugar. 

 

Figura 12: Foto da sala de aula. 

 

                            (Fonte: Rosana Pereira, 2014). 

 

Figura 13: Foto da sala de aula. 

 

                            (Fonte: Rosana Pereira, 2014). 

 

 

 



Figura 14: Foto da sala de aula. 

 

                            (Fonte: Rosana Pereira, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Inserir figura foto sala de aula 

 

 

 

Mediação pedagógica: O professor deve fazer com que os alunos representem sua 

percepção da sala de aula, suas características e qual a interpretação que fazem do 

ambiente. 

Recursos: Papel, lápis preto e colorido, régua, borracha. 

Estratégias: Conhecimento das noções de espaço de vivência. 

 

 

 

Vamos aos questionamentos? 

 

- Como vocês percebem a sala de aula? 

- A sala de aula pode ser organizada de outra maneira?Como? 

- Como vocês gostariam que a sala fosse organizada?Justifique. 

 



5. MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO BAIRRO 

 

Objetivo: Identificar a localização do bairro onde se encontra a escola e analisar a 

distribuição espacial dos bairros no município de Curitiba. 

A proposta dessa atividade é a utilização do mapa para conhecer a 

localização do bairro e como está organizada a distribuição espacial dos bairros no 

município de Curitiba. Considerando que os mapas são instrumentos que possuem 

vários objetivos desde a localização de um bairro, da organização de uma viagem, 

do planejamento de uma cidade e outros. 

Metodologia: Tempo estimado de 2 aulas. Será distribuído aos alunos um mapa do 

município de Curitiba, onde os alunos vão localizar no mapa o bairro onde se 

encontra a escola, observar a distribuição dos bairros, responder algumas perguntas 

norteadoras e fazer uma exploração espontânea desse material a partir de suas 

observações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 15: Bairros de Curitiba. 

 

       (Fonte: IPPUC, 2014). 

 

 



Trabalhando com o mapa do município 

1. Observando o mapa do município de Curitiba, localize o bairro onde se 

encontra a escola. Qual o nome? Você pode colorir. 

2. Você mora no mesmo bairro da escola? O que você mais gosta do bairro 

onde você mora? 

3. Quais mudanças você gostaria ou faria em seu bairro? Justifique. 

 

Sugestão de explorações espontâneas: 

 

 

 

 

 

 

 

Mediação pedagógica: O professor vai orientar para que os alunos encontrem o 

bairro onde está a escola, observem a distribuição dos bairros pelo município, 

realizem os questionamentos e façam explorações espontâneas. 

Recursos: Xerox do mapa do município de Curitiba, lápis preto e colorido, borracha. 

Estratégias: Interação do tema proposto, ações de espontaneidade, percepção na 

leitura do mapa. 

 

 

 

 

 

 Nesse bairro, tem um parque... 

                                                        Minha tia mora nesse bairro... 

Minha mãe trabalha nesse... 

Meu pai trabalha nesse... 

 



6. DA PLANTA AO MAPA TEMÁTICO / TRAJETO CASA-ESCOLA 

 

Objetivo: Localizar nessa planta a escola, identificar as ruas e elementos do seu 

deslocamento, construir um mapa temático a partir de suas observações. 

As plantas e os mapas temáticos são representações cartográficas que 

possuem características diferentes. As plantas expressam a miniatura do lugar em 

tamanho reduzido, enquanto que os mapas temáticos representam a superfície 

terrestre utilizando símbolos ou legendas para ilustrar algum fenômeno ou critério 

estabelecido. Essas representações são necessárias para o planejamento e 

organização dos espaços. 

Para esta atividade o uso da planta vai proporcionar uma localização e 

observação dos elementos encontrados no trajeto casa – escola. O mapa temático 

será criado a partir dos elementos encontrados e representados por símbolos 

construídos pelos alunos durante seu trajeto.  

Metodologia: Tempo estimado de 5 aulas. Nesta atividade será entregue aos alunos 

a planta das mediações da escola (bairro) para traçarem o caminho percorrido 

diariamente, identificando os elementos que compõem a paisagem para posterior 

construção do mapa temático. 

O mapa temático será confeccionado pelos alunos a partir das observações 

realizadas durante seu trajeto, auxiliado pelo uso da planta. A escala da planta será 

a mesma utilizada para o mapa. 

 

 

 

 

 

 



Figura 16: Planta do Bairro Jardim das Américas. 

 

         (Fonte: IPPUC, 2014). 

 



Mediação pedagógica: Usando a planta: o professor deve levar em consideração os 

alunos que não moram nas mediações da escola ou no bairro, neste caso será 

marcado um ponto de referência na planta (limite do bairro) para traçar seu 

deslocamento a partir desse ponto até a escola.  

Recursos: Xerox da planta do bairro, lápis preto e colorido, borracha e régua. 

Estratégias: Percepção do espaço percorrido, desenvolvimento da atividade 

proposta. 

 

 

7. CONSTRUÇÃO DE UMA MAQUETE 

Objetivo: Identificar os elementos que compõe a paisagem 

A construção da maquete permite trabalhar de forma visível os elementos que 

compõe a paisagem, em escala reduzida, com a ideia de miniatura do lugar. 

A proposta dessa atividade é a materialização do seu espaço em relação aos 

elementos que compõe a paisagem em tamanho reduzido. 

Metodologia: Tempo estimado de 6 aulas.  A partir do mapa temático construído nas 

aulas, os alunos deverão confeccionar uma maquete delimitando a área, sendo o 

ponto de referência à escola e seu entorno (1 a 2 quarteirões), identificando os 

elementos que compõe a paisagem e explorando esse espaço. A escala será 

subjetiva, ou seja, não padronizada usando como base de referência a escala da 

planta do bairro. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediação pedagógica: O professor pode explorar os elementos de localização, 

através do trajeto demarcado na própria maquete. 

Recursos: Isopor, material de sucata, palito, papel, cartolina, lápis preto e colorido, 

cola, tesoura e outros. 

Estratégias: Execução da maquete e atividade de reflexão. 

 

 

8. CALCULANDO A DISTÂNCIA NO MAPA 

 

Objetivo: Aplicar a escala para medir as distâncias entre os lugares. 

Existem mapas de vários tamanhos, mas para que essa representação 

cartográfica seja realizada é necessário reduzir o tamanho original do lugar, 

possibilitando que possa ser desenhado no papel. 

Para que isto aconteça os cartógrafos desenvolveram um sistema conhecido 

como escala, que mostra quantas vezes o lugar em tamanho real foi reduzido. 

Reflexão 

*Quais elementos você encontrou nesse              
espaço (área)? 
*Os elementos que você encontrou nesse 
espaço (área) tem alguma funcionalidade? 
*O que você modificaria nesse espaço     
(área)?  

Faça suas anotações. 

 



                                    Figura 17: Tipos de escala. 

 

ESCALA NUMÉRICA 

1:10 000 

                                  (Fonte: Rosana Pereira, 2014). 

 

A escala de um mapa é uma convenção necessária para a representação da 

realidade. 

Metodologia: Tempo estimado de 2 aulas. Será utilizado um mapa do Brasil 

reconhecendo a escala dessa representação, onde os alunos vão traçar em linha 

reta calculando a distância entre duas cidades utilizando a escala indicada no mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 18: Brasil regiões. 

                

 

                   (Fonte: IBGE, 2014). 

 

 

Trabalhando com mapa Brasil político 

Utilize uma régua para traçar uma linha reta para calcular a distância entre as 

cidades. 

1. Qual a distância entre a cidade de Curitiba à Porto Alegre? 

2. Qual a distância entre a cidade de São Paulo à Cuiabá? 

3. Qual a distância entre a cidade de Palmas à Belém? 



4. Qual a distância entre a cidade de Salvador à Fortaleza? 

Recursos: Xerox, papel, lápis preto e colorido, régua e borracha. 

Estratégias: Aplicação da escala, reconhecendo as distâncias indicadas. 

 

9. CONSTRUINDO A ROSA DOS VENTOS 

 

Objetivo: Identificar os pontos cardeais e colaterais na rosa dos ventos. 

Para o deslocamento das pessoas, é necessário conhecer alguns pontos de 

referência, saber onde estamos ou para onde vamos. Portanto é importante termos 

o conhecimento dos pontos cardeais e colaterais, representado na figura da rosa 

dos ventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia: Tempo estimado 3 aulas. Será construído pelos alunos a rosa dos 

ventos e a identificação na figura os pontos cardeais e colaterais. 

 

 

 

Você sabia  

Que os pontos cardeais recebem outras denominações o Norte como 

“Setentrional e Boreal”, o Sul como “Meridional e Austral”, o Leste como 

“Oriente e Nascente” e o Oeste como “Ocidente e Poente”. 

 



Figura 19: Rosa dos Ventos. 

 

  

                  (Fonte: Dia a Dia Educação, 2014). 

 

 

Vamos à construção da rosa dos ventos! 

 

1º passo: Desenhe duas linhas de 14 cm cada, cruzando-se em forma de mais (+). 

2º passo: Desenhe um X de 4 cm no centro do sinal de mais. 

3º passo: Juntar os pontos da extremidade do sinal de mais com o do X para formar 

a estrela dos pontos cardeais. 

4º passo: Aumente o X no centro do sinal para 7 cm. 

5º passo depois de ampliado o X una os pontos conforme a indicação para formar a 

estrela dos pontos colaterais. 

Após a construção da sua rosa dos ventos, coloque os pontos cardeais e colaterais 

na figura. 

 

 



Figura 20: Construção da rosa dos ventos. 

 (Fonte: Rosana Pereira, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediação pedagógica: Orientação do professor passo a passo para a construção da 

rosa dos ventos e identificação dos pontos de referência. Explicar que os pontos de 

referência estão corretos, mas que os símbolos convencionais recebem a sigla da 

 

Lembre-se: Internacionalmente os símbolos 

convencionais se encontram com as inicias das 

palavras em inglês N (North), S (South), E 

(East) e W (West). 

 



palavra em inglês, em alguns casos é possível encontrar o Leste com a palavra East 

“E” e o Oeste como West “W”. 

Recursos: Papel, lápis preto e colorido, régua e borracha. 

Estratégias: Execução da atividade e aplicação. 

 

 

10. APLICANDO AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

 

Objetivo: Entender o sistema de coordenadas geográficas. 

Devido à necessidade de localização com exatidão na superfície terrestre, 

foram criadas as linhas imaginárias que cortam toda a superfície no sentido norte a 

sul de leste a oeste. A esse sistema denomina-se coordenadas geográficas onde é 

possível localizar qualquer ponto no planeta. 

Metodologia: Tempo estimado de 4 aulas. O professor pode retomar os conceitos de 

coordenadas geográficas e após essa dinâmica, vamos aplicar um exercício com as 

coordenadas geográficas em um planisfério. 

 

Trabalhando Conceitos 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadas Geográficas: 
 
   Paralelos: 
                              Meridianos: 
                                                             Latitude: 
                                                                                            Longitude: 
 



Aplicando as Coordenadas Geográficas 

Figura 21: Coordenadas geográficas. 

 

   Fonte: www.mimundosocial.cl 

  (Fonte: Dia a Dia Educação, 2014). 

 

Exercício: 

1. Marque no mapa os pontos de A até E. 

- O ponto A apresenta latitude de 20º ao sul e longitude de 60º a oeste. Com essas 

coordenadas qual continente você encontrou? 

- O ponto B apresenta latitude de 40º ao norte e longitude de 110º a leste. Com 

essas coordenadas qual continente você encontrou? 

- O ponto C apresenta latitude de 50º ao norte e longitude de 100º a oeste. Com 

essas coordenadas qual continente você encontrou? 

- O ponto D apresenta latitude de 0º e longitude de 20º a leste. Com essas 

coordenadas qual continente você encontrou? 

- O ponto E apresenta latitude de 20º ao sul e longitude de 140º a leste. Com essas 

coordenadas qual continente você encontrou?  

http://www.mimundosocial.cl/5%20basico/Sistema%20de%20coordenadas%20y%20mapas/Mapa-Coordenadas.gif


Mediação pedagógica: O professor na orientação da atividade pode comentar que 

algumas linhas imaginárias recebem nomes (Linha do Equador, Meridiano de 

Greenwich, Trópicos de Câncer e Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Antártico). 

Recursos: Xerox, papel, borracha, lápis preto e colorido. 

Estratégias: Execução e compreensão da atividade. 

 

 

 

JOGO DA BATALHA NAVAL 

 

 

 

 

Tempo estimado de 3 aulas. Siga os passos: 

1º passo: Forme duplas com seus colegas; 

2º passo: Cada jogador deverá desenhar um quadrado de 12X12 cm. Esse 

quadrado deve ser quadriculado em 1X1 cm; 

3º passo: Identifique a linha horizontal com números e a linha vertical com letras; 

4º passo: Cada jogador deve escolher 8 quadradinhos aleatoriamente e colorir, 

serão os navios; 

6º passo: Joga um de cada vez, falando um número de (1 a 12) na horizontal e uma 

letra de (A a L) na vertical, para tentar atingir o inimigo; 

7º passo: Essas coordenadas indicarão se você acertou ou errou o navio inimigo; 

Seja um bom estrategista! 

Faça opções por lugares, que seu inimigo não acerte o 

alvo. 

 



8º passo: Marque as coordenadas que você já falou e marque com um ponto (.) os 

ataques do inimigo; 

9º passo: Vence aquele que acertar primeiro os 8 navios. 

 

Figura 22: Jogo da batalha naval. 
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     (Fonte: Rosana Pereira - Adaptado da Coleção Tempo de Aprender Geografia EJA 6º ANO). 

 

 

 

 

 



GALO DOS VENTOS  

 

 

 

 

Ampliando o galo dos ventos 

Tempo estimado de 3 aulas. Siga os passos: 

1º passo: A figura aparece num plano com quadrados de 0,5 cm cada; 

2º passo: Construa um quadrado quadriculado com espaços de 1cm, contendo o 

dobro da medida indicada na figura. Não esqueça que seu quadrado deverá conter 

as mesmas divisões na vertical e na horizontal. 

3º passo: Desenhe o galo dos ventos no quadrado que você desenhou, contando os 

quadradinhos onde aparecem as linhas que formam o desenho. 

Figura 23: Galo dos ventos. 

 

     (Fonte: Rosana Pereira - Adaptado da Coleção Tempo de Aprender Geografia EJA 6º ANO). 

O galo dos ventos é colocado sobre o telhado de 

algumas casas indicando a direção que o vento sopra. 

 



DESAFIANDO AS DIREÇÕES 
 
 

 

 

 

 

 

Tempo estimado de 1 aula. Siga as pistas: 

 Partindo da base 13, avance três casas em direção ao sudoeste; 

 Partindo da base 11, avance uma casa em direção ao nordeste; 

 Partindo da base 17, avance uma casa em direção ao sul, uma casa em 

direção ao nordeste; 

 Partindo da base 8, avance uma casa em direção ao sul, uma casa em 

direção a leste e uma casa em direção ao nordeste; 

 Partindo da base 9, avance uma casa em direção ao sul e uma casa em 

direção ao sudoeste; 

 Partindo da base 15, avance uma casa em direção ao sudoeste; 

 Partindo da base 3, avance uma casa em direção ao sudeste; 

 Partindo da base 5, avance três casas em direção ao sudoeste; 

 Partindo da base 11, avance uma casa em direção ao sudeste; 

 Partindo da base 7, avance uma casa em direção ao sul e uma casa em 

direção ao nordeste. 

 

 

 

 

 

Esse é um jogo que com o conhecimento dos pontos de 

referência, você seguindo as pistas vai formar uma 

palavra. 

 



 SIGA AS DIREÇÕES 

Figura 24: Desafiando as direções. 

 

 

(Fonte: Rosana Pereira - Adaptado de GEOGRAFIA EM FOCO: O Mundo em 

Transformação). 

 

 

Qual palavra você descobriu? 

 

 

 

 



  

 

      Nas atividades de escala é importante conhecer as unidades de medidas para 

transformar a escala numérica em quilômetros, para facilitar o cálculo. 

 

UNIDADES DE MEDIDA 

          

 

      Ao trabalhar orientação o professor pode abordar que um dos meios de 

orientação mais primitiva era realizada através das observações dos astros e 

estrelas, sendo que as principais referências eram o sol, a lua e as constelações. A 

orientação pelo sol o professor pode trabalhar com os alunos observando onde o sol 

nasce, posicionando o braço direito em direção ao sol (nascente) que indica o leste, 

o braço esquerdo o oeste, a parte frontal o norte e atrás o sul.  

Figura 25: Orientação pelo Sol. 

 

 
                        Fonte: 3.bp.blogspot.com 

          (Fonte: Dia a Dia Educação, 2014). 

 

http://3.bp.blogspot.com/_eDVFNejDml8/S_aIa2lbraI/AAAAAAAAAKI/YdT_yb957i4/s1600/pontos_cardeais.jpg


          Na atividade de construção da rosa dos ventos o professor pode aplicar a 

figura usando diversos tipos de mapas exercitando a orientação e localização. 

      No estudo das coordenadas geográficas o professor pode trabalhar os fusos 

horários, tornando o assunto mais interessante e contextualizado. 

Figura 26: Fusos horários. 

 

 

                (Fonte: Dia a Dia Educação, 2014). 

 

 

Trechos de filmes: 

A HISTÓRIA DA CARTOGRAFIA 

 

                                                (Fonte: Dia a Dia Educação, 2014). 



MAPAS E PROJEÇÕES CARTOGRÁFICAS 

 

 

                                                 (Fonte: Dia a Dia Educação, 2014). 

 

DE VOLTA PARA O FUTURO 1 - MAQUETE DA PRAÇA EM 1955 - REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO 

 

 

                                          (Fonte: Dia a Dia Educação, 2014). 

 

DE VOLTA PARA O FUTURO 3 - MAQUETE DA CIDADE E REGIÃO EM 1885 - REPRESENTAÇÃO 

DO ESPAÇO 

 

                                          (Fonte: Dia a Dia Educação, 2014). 
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http://7a12.ibge.gov.br/images/7a12/mapas/Brasil/brasil_grandes_regioes.pdf 

acesso: 10/10/2014. 

Figura 19: Rosa dos Ventos. Disponível em: 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/normal_1184rosarum

os.jpg acesso: 10/10/2014. 

Figura 21: Coordenadas geográficas. Disponível em: 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/normal_192coordena

dasgeomundo.jpg     acesso: 08/10/2014. 

Figura 25: Orientação pelo sol. Disponível em: 
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/984orientacaopelosol
.jpg acesso: 20/11/2014. 
 

Figura 26: Fusos horários. Disponível em: 
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/normal_1372335748f

usos_horarios_mundo.JPG acesso: 14/10/2014. 

Trecho do filme: A História da Cartografia. Disponível em: 
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10273 
acesso: 14/10/2014. 
 
Trecho do filme: Mapas e Projeções Cartográficas. Disponível em: 
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10358 
acesso: 14/10/2014. 
 
Trecho do filme: De Volta para o Futuro 1 – Maquete da Praça em 1955 – 
Representação do Espaço. Disponível em: 
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=11890 
acesso: 14/10/2014. 
 
Trecho do filme: De Volta para o Futuro 3 – Maquete da Cidade e Região em 1885 – 
Representação do Espaço. Disponível em: 
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=11896 
acesso: 14/10/2014. 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://7a12.ibge.gov.br/images/7a12/mapas/Brasil/brasil_grandes_regioes.pdf
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/normal_1184rosarumos.jpg
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/normal_1184rosarumos.jpg
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/normal_192coordenadasgeomundo.jpg
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/normal_192coordenadasgeomundo.jpg
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/984orientacaopelosol.jpg
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/984orientacaopelosol.jpg
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/normal_1372335748fusos_horarios_mundo.JPG
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/normal_1372335748fusos_horarios_mundo.JPG
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10273
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10358
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=11890
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=11896

