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Resumo – Incluir metodologias e materiais que 

facilitem a aquisição dos conhecimentos 

básicos para a compreensão do espaço 

geográfico. Para tanto, utilizaremos os recursos 

tecnológicos presentes na referida escola 

estadual, como suporte para inovações das 

ações pedagógicas. A diversificação 

metodológica proposta, com aulas mais 

dinâmicas, pautada na abordagem crítico-social 

dos conteúdos, onde os objetos de estudos são 

escolhidos a partir da contextualização da 

realidade dos estudantes e dos conteúdos 



 

previstos no plano de ensino. Deste modo, as 

novas tecnologias em suas múltiplas 

possibilidades, constituem-se em importantes 

recursos pedagógicos e de estudos de variados 

lugares e contextos que contribuem para 

motivar a participação e interação dos 

educandos com os conteúdos. Nesse sentido, 

facilita ao aluno a compreensão das relações 

sociais entre si e com a natureza, bases da 

construção de uma sociedade crítica e 

consciente de seus atos e direitos. As 

brincadeiras e o lúdico estão presentes no 

universo infantil. Por meio delas a criança imita 

o adulto e aprende com prazer.  Associar os 

recursos tecnológicos a atividades pedagógicas 

lúdicas disponíveis em diversos sites 

educacionais, na mediação dos conteúdos de 

geografia visa facilitar e potencializar a 

aprendizagem sem fatigar os estudantes.  

 

 



 

O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS E SUAS LINGUAGENS NO ENSINO DE 

CARTOGRAFIA ESCOLAR 

 

Apresentação 

 

A unidade didática faz parte do Programa de Desenvolvimento 

Educacional(PDE), do Estado do Paraná, como cumprimento de atividade 

obrigatória na produção didático pedagógico que será aplicado para os alunos do 6º 

ano da Escola Estadual de Farol – Ensino Fundamental, pertencente ao Núcleo 

Regional de Educação de Campo Mourão, no ano de 2015. A finalidade desta 

produção didático-pedagógica é reduzir a defasagem nos conhecimentos 

cartográficos no ensino de Geografia escolar, marcadas pelas práticas 

metodológicas tradicionais. Portanto, propomos como implementação pedagógica, o 

projeto de pesquisa qualitativa e pesquisa ação. Esta tem por objetivo aproximar os 

estudantes dos conhecimentos geográficos por meio das tecnologias de 

comunicação e informação nas atividades de geografia, em um ambiente interativo, 

para maior estímulo dos alunos e para o desenvolvimento de habilidades cognitivas 

referentes à representação cartográfica como meio de compreensão e leitura do 

espaço geográfica. Conforme Cavalcanti (2002): 

 

As habilidades de orientação, de localização, de representação cartográfica 
e de leituras de mapas desenvolvem-se ao longo da formação dos alunos. 
Não é um conteúdo a mais no ensino de Geografia; ele perpassa todos os 
outros conteúdos, fazendo parte do cotidiano das aulas dessa matéria. Os 
conteúdos de Cartografia ajudam a abordar os temas geográficos, os 
objetos de estudo. Eles ajudam a responder àquelas perguntas: Onde? Por 
que nesse lugar? Ajudam a localizar fenômenos, fatos e acontecimentos 
estudados e fazer correlações entre eles, são referências para o raciocínio 
geográfico. (CAVALCANTI, 2002, p. 16) 

 

Diante disso, constata-se que a aprendizagem cartográfica é processual e 

indispensável para que o aluno compreenda a inter-relação dos elementos da 

natureza em sua dinâmica. Percebe-se a importância de trabalhar em todas as 

faixas etárias com metodologias capazes de garantir a aquisição dos conteúdos da 

geografia. Pois, esses conhecimentos são necessários para agir na realidade de 

forma consciente e propositiva. Além disso, é por meio deles que se adquirem 

noções de orientação no espaço geográfico. Para Santos (1997) 

 



 

A palavra lúdico vem do latim ludus e significa brincar. Neste brincar estão 
incluídos jogos, brinquedos e divertimentos e é relativo também à conduta 
daquele que joga e se diverte. Por sua vez, a função educativa do jogo 
oportuniza a aprendizagem do indivíduo, seu saber, seu conhecimento e 
sua compreensão do mundo. (SANTOS, 1997, p. 9). 

 

Sendo assim, é mais fácil e prazeroso aprender geografia de forma divertida e 

criativa. Além de estimular a sensibilidade dos sentidos que contribuem para ampliar 

a capacidade de percepção e de reflexão fundamental para aquisição de novos 

conhecimentos ainda joga e brinca. 

Desde a antiguidade o homem necessitava localizar-se no espaço terrestre. 

Desenvolver técnicas e meios para assegurar seu deslocamento e retorno com 

segurança foi uma necessidade. Para isso, utilizou-se da observação dos astros 

terrestres e da criação de equipamentos e instrumentos de localização e orientação 

geográfica, além de desenvolver o astrolábio, a rosa dos ventos e a bússola. Com a 

invenção das novas tecnologias da comunicação e informação, o homem conta 

atualmente com outros recursos, dentre estes: Sistema de Posicionamento Global 

(GPS), Sistema de Informação Geográfica (SIG), Sensoriamento Remoto com 

satélites e redes de monitoramentos espaciais capazes de assegurar maior 

fidelidade às informações dos fenômenos cartográficos e da confecção de cartas e 

mapas para marcar e analisar os diferentes lugares e suas características. Dessa 

forma, a Cartografia se caracteriza como um meio de “comunicação” com muitos 

componentes que permite a leitura e interpretação dos fenômenos naturais e 

artificiais, representados através de símbolos, cores, pontos, traços e linhas. 

A compreensão do mapa exige do estudante habilidade para fazer leitura das 

informações contidas no mesmo. É importante dar suporte aos alunos, a fim de que 

estes possam ler, interpretar e compreender as projeções, (a medição de distâncias, 

direções e a localização de pontos na superfície terrestre), bem como, saibam fazer-

se compreendidos em suas representações. “O uso da linguagem cartográfica, como 

recurso metodológico, é importante para compreender como os fenômenos se 

distribuem e se relacionam no espaço geográfico”. (DCEs, 2008, p.79). 

No ensino da Geografia tradicional, conta-se mais com auxílio de recursos 

didáticos, como: Atlas Geográficos, livros didáticos, globo terrestre e alguns outros 

aparatos para localizar e descrever os fenômenos espaciais, naturais e artificiais. 

Com as transformações históricas e sociais e o movimento da Geografia Crítica, 

desencadearam-se mudanças significativas no ensino da geografia escolar. No 



 

entanto, a partir da década de 1980, como fruto de estudos de muitos profissionais, 

ressurge no cenário as discussões sobre a importância da linguagem cartográfica no 

ensino e aprendizagem da Geografia escolar.  

Atualmente, com a evolução das novas tecnologias da informação e 

comunicação ampliaram-se as possibilidades de fazer leitura, interpretação e 

compreensão do espaço geográfico, utilizando-se também destes instrumentos 

como recurso didático. Diante disso, a proposta de trabalho utilizará o computador 

como recurso didático importante para realização de estudos, pesquisas e execução 

de atividades pedagógicas no ensino e aprendizagem. Dentre as múltiplas opções 

de atividades, por meio da navegação na internet em sites educativos, serão 

explorados jogos geográficos, tais como: batalha naval, jogo dos círculos e pólos, 

caça ao tesouro, quebra-cabeça. Além disso, as aulas serão desenvolvidas com uso 

de editor de textos, slides na TV multimídia, vídeos, Google Maps, entre outros mais 

para atingir os objetivos propostos. 

 

O domínio da leitura de mapas é um processo de diversas etapas porque 
primeiro é acolhida a compreensão que o aluno tem da realidade em 
exercícios de observar e representar o espaço vivido, com uso da escala 
intuitiva e criação de símbolos que identifiquem os objetos. Ao apropriar-se 
da linguagem cartográfica, o aluno estará apto a reconhecer representações 
de realidades mais complexas, que exigem maior nível de abstração.(RUA, 
1993, apud, DCEs 2008, p.83,). 

 
Utilizar-se dos recursos tecnológicos e do lúdico no processo de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos de geografia com alunos de faixa etária do ensino 

fundamental contribui para construção de conhecimentos com metodologias 

diversificadas. Acreditamos que os desafios presentes nos jogos são encarados com 

mais naturalidade pelos adolescentes, isso estimula, motiva a dominar e desvendar 

situações e conhecimentos. Ou seja, com o lúdico os alunos representam papeis 

que ultrapassam limites, superando conflitos internos e ansiedades que nem sempre 

são superados com as metodologias tradicionais. 

O uso das novas tecnologias ajudará o aluno a desenvolver noções básicas 

de cartografia, importante para a compreensão da localização e orientação espacial. 

Espera-se que o educando compreenda e se aproprie do referido conteúdo de forma 

dinâmica e lúdica. As atividades serão desenvolvidas com a inclusão dos recursos 

informacionais e outras atividades que contribuam para a promoção de uma 

aprendizagem mais significativa e prática.  



 

Sistemas de orientação e localização: as coordenadas geográficas 

 

Conteúdo(s): 

• Orientação no espaço geográfico. 

• Localização no espaço geográfico. 

 

Materiais: 

• Livro Didático; 

• Computador; 

• Acesso ao Laboratório de Informática, TV Multimídia, lousa e câmera digital ou 

equipamento para fotografar e filmar. 

• Vídeos e slides sobre o tema; 

• Planta baixa do município; 

• Carta topográfica de Farol; 

• Mapa local, Estadual e do Brasil; 

• Globo Terrestre; 

• Papel com traçado de linhas horizontais e verticais sobre desenho; 

• Atlas geográfico; 

 

Desenvolvimento das atividades 
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Como ponto de partida, Neste primeiro contato com os estudantes, serão 

apresentados os propósitos e objetivos deste trabalho de implementação. Em 

seguida, será realizado o questionário de pesquisa com a finalidade de obter 

informações sobre os estudantes e os conhecimentos prévios que possuem sobre 

as noções de orientação e localização geográfica, bem como, o uso das novas 

tecnologias no cotidiano. 

Para o desenvolvimento da pesquisa procuraremos inicialmente explicar 

alguns conceitos básicos para aplicar um questionário investigativo da noção que 



 

possuem sobre os conhecimentos geográficos, a finalidade e freqüência de uso do 

computador pelos estudantes. 

 

 

 

 Informações pessoais  

Aluno (a): 

Gênero:                          (   ) Masculino                          (     ) Feminino 
Idade: 
 
Sobre o uso do computador para estudar e realizar trabalhos escolares 

Questão Sempre Às vezes Nunca 

Utiliza o computador para realizar tarefas escolares?     
O uso do computador contribui para ampliar os seus 
conhecimentos escolares? 

   

É mais atraente estudar com uso do computador?    
Considera fácil utilizar os recursos do computador para 
estudar? 

   

Pesquisar textos, imagens, vídeos e outros na internet 
ajudam aprender o conteúdo das matérias? 

   

Aulas no laboratório de informática estimulam a 
aprendizagem dos conteúdos? 

   

Utiliza algum recurso de localização e/ou orientação 
disponível na internet ou celular? 

   

Já fez uso de GPS (do carro ou do celular)?    
Explorou algum lugar por imagens de satélite?    
Os jogos eletrônicos com mapas contribuem para uma 
melhor aprendizagem de geografia? 

   

 

Você tem computador em casa?                                       (    ) Sim                    (    ) Não 

Você tem internet em casa ?                                             (    ) Sim                    (    ) Não     

Você já fez curso de Informática?                                     (    ) Sim                    (    ) Não 

Quantas horas você utiliza o computador de segunda a sexta-feira? 

Quantas  dessas horas você utiliza o computador para estudar? 

Quantas horas você utiliza o computador nos finais de semana? 

Você sabe o que é Cartografia?                                       (     ) Sim                   (     ) Não 

Você acha importante saber ler e interpretar mapas?     (     ) Sim                   (      ) Não        
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Realizar atividades diversificadas com diálogo aberto e participação ativa dos 

alunos destacando a importância de compreender os pontos cardeais: Norte, Sul, 

Leste e Oeste para orientar-se no espaço geográfico. Por meio dos recursos 

tecnológicos presentes na escola, promover ao aluno condições de compreender as 

noções básicas de orientação e localização cartográfica. Destacar que tanto as 

técnicas de orientação espaciais tradicionais ou modernas, dependem do ponto de 

referência. 

 

 

Para facilitar a compreensão e memorização dos pontos de orientação 

geográfica para alunos do 6º ano, é importante relacionar o sentido de orientação 

Leste com o lado que o Sol aparece ou nascente. Pois, os demais são derivados 

destes.  

O uso de imagem como auxílio da aprendizagem permite ao aluno  superar a 

abstração e apropriar-se mais facilmente dos conhecimentos trabalhados. Diante 

disso, propomos acessar o link :  

<ttp://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/984orientacaopelosol

.jpg>, e observar a figura com atenção. 

 

 

 

 



 

Orientação Pelo Sol  

  

Fonte:<http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/1185rosadosventos.jpg> 

fffffffftttttttt||||||||uuuuuuuutttttttt        ÅÅÅÅÅÅÅÅtttttttt||||||||ááááááááAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        

 
Leitura no livro didático (Projeto Araribá): orientação pelo Sol, página 27 

 
Ver vídeo: Conceito Localização Pontos Cardeais Rosa dos Ventos Novas Tecnologias, 

com Renata Correia. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=1XgXHEGMImo 
 

    
`ûÉá t ÉuÜt`ûÉá t ÉuÜt`ûÉá t ÉuÜt`ûÉá t ÉuÜt‹‹‹‹    

 

Vamos por em prática a aprendizagem: Levante e posicione-se 

adequadamente tendo como referência a sua localização na sala de aula e 

considerando que o Sol aparece no lado Leste e desaparece no Oeste, à frente 

temos e Norte e atrás o Sul. Indique a posição geográfica da mesa da professora; 

Destaque um colega de classe que se localiza na direção de cada ponto cardeal. 
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O homem primitivo procurava localizar-se e orientar-se no espaço geográfico 

para garantir alimentos e abrigos. 
 

1) Com base no vídeo e nas informações adquiridas, escreva no quadro 
abaixo o que você entendeu sobre: 

Orientação geográfica Localização geográfica 

 

 

 

 

 

 
2) Você acha importante saber localizar-se e orientar-se no espaço geográfico? Por 
quê? 
 

 

 

3) Com base na aprendizagem dos conteúdos estudados e do vídeo, destaque os 

principais elementos naturais utilizados pelo homem primitivo para se orientar e 

localizar-se no espaço geográfico. 

 

 

 

4) Qual a principal diferença na representação do espaço geográfico do homem 

antigo e do homem moderno?  

 



 

5) Qual seu endereço? Você sabe em que região do município está localizada? 

 

 

 

6) Qual o endereço de sua escola? Em que região do município está localizada? 

 

 

 

7) Escolha elementos naturais ou artificiais e represente o lugar onde você mora por 

meio de uma ilustração destacando a localização da mesma no Estado do Paraná. 

 

 

 

8) Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fffffffftttttttt||||||||uuuuuuuutttttttt        ÅÅÅÅÅÅÅÅtttttttt||||||||ááááááááAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
Acessar o https://www.google.com.br/maps/@-24.6169813,-51.3214141,7z. 
Pesquisar - Município de Farol – Paraná e explorar as imagens. 

Espaço para relato de experiências 

 

(   1   ) Localização 

(   ) Ação de determinar o lugar onde 

se encontra a direção dos pontos 

cardeais: Norte, Sul, Leste ou Oeste 

 

(   2   ) Orientação Cartográfica 

(    ) É o termo utilizado pela Geografia 

para a designar a posição de algo no 

espaço físico. 

 

(   3  ) Orientação 

(  ) Está relacionada traçados na 

Rosa-dos-ventos. 
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geografia.seed.pr.gov.br/modules 

Fonte:http://www.geo
grafia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads
/1/1185rosadosventos.jpg 

        

A Rosa dos ventos contém os quatro pontos Cardeais, colaterais e 

subcolaterais que apontam as direções respectivas. 

É importante apresentar e esclarecer para os alunos os principais 

instrumentos e formas de localização e orientação geográfica. Destacar a 

importância de compreender cada um dos sentidos de orientação espacial. A Rosa-

dos-ventos ou Rosa-dos-rumos é um instrumento de orientação baseado nas quatro 

pontos cardeias e colaterias, que aponta as direções espaciais. Sendo assim, a 

partir da Rosa dos ventos é possível identificar e memorizar todos os pontos de 

orientação.  

 

fffffffftttttttt||||||||uuuuuuuutttttttt        ÅÅÅÅÅÅÅÅtttttttt||||||||ááááááááAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        

Leitura no livro didático: A rosa-dos-ventos, página 27 

Acessar e executar o jogo da Rosa dos ventos por meio do endereço: 

http://www.sogeografia.com.br/Jogos/rosaventos.html. 

Jogo caça ao tesouro, http://edumed.no.sapo.pt/JogoRosVen.htm 

 



 

O jogo Rosa-dos-ventos permite melhor fixação do conteúdo, pois, consiste 

no desenho da Rosa-dos-ventos. O nome do ponto cardeal ou colateral somente se 

fixará na direção correspondente. Assim o aluno põe em prática o aprendizado de 

maneira descontraída e prazerosa. 

Caça ao tesouro é uma atividade lúdica que facilita ao aluno compreender as 

direções espaciais. À medida que os alunos localizam os pontos solicitados praticam 

os sentidos de orientação geográfica. 

 

 

Os cardeais são: 
- Norte (N), 
- Sul (S), 
- Leste (E) e 
- Oeste (O). 
 
OBSERVAÇÃO: 
Percebeu-se que apenas os 

pontos cardeais limitavam a 
localização, então para dar maior 
precisão a um local específico 
criou-se também os pontos 
colaterais e subcolaterais. 

 
 

Os Colaterais são: 
Noroeste (NO) – entre o norte e o 

oeste, 
Nordeste (NE ) – entre o norte e leste, 
Sudoeste (SO) – entre sul e o oeste, 
Sudeste (SE) – entre o sul e o leste, 
 

Fonte: < http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/1184rosarumos.jpg > 

 

Esclarecer aos alunos que para se orientar numa carta topográfica, nas 

projeções cartográficas ou no espaço geográfico (casa, no bairro, na cidade, Estado, 

país, etc.), precisamos ter noções sobre orientação geográfica. 

 

 

 



 

1) Identificar a figura da rosa dos ventos para  registrar as posições geográficas: 

Fonte:<  http://2.bp.blogspot.com/-

ERtdz3uqbao/UGMAaPUJS8I/AAAAAAAAA5A/kuB2AVKKpX4/s1600/Sem+t%C3%ADtulo1.jpeg> 

 
Acesso em 16/11/2014 
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Fonte:<http://www.g
eografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/285b 
ussola2.jpg> 

As imagens também são fontes de conhecimentos e explicitam informações que 

estimulam o ensino e aprendizagem. Solicitar aos alunos acessar o link: 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/1185rosadosventos.jpg e 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/285bussola2.jpg, para reforçar a 

aprendizagem, visualizar e explorar as imagens da bússola e da Rosa-dos ventos. 

 



 

A Bússola é um instrumento composto por agulha imantada na horizontal 

suspensa pelo centro de gravidade, e aponta sempre para o eixo norte-sul, ao seguir 

a direção do norte magnético da terra. É utilizada desde antes de Cristo, e apesar 

das inovações tecnológicas mantém-se útil na orientação espacial. A invenção da 

bússola é atribuída aos chineses por volta do ano 2000 a.C.. Ela foi introduzida na 

Europa pelos árabes, e foi Flávio Gioia que introduziu também o desenho da rosa-

dos-ventos na bússola. 

Com as imagens abaixo, é possível associar os pontos cardeais e colaterais 

com sua localização no globo terrestre. 

  

 

Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-

Qy1m1Huw_kI/TbnwE7VQ2dI/AAAAAAAAAAQ/bN_EtsxWlrk/s1600/imagem.JPG 
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Leitura no livro didático (Projeto Araribá): Orientação Pela Bússola, página 28 

Ver vídeo: A Origem da Bússola 

Fonte:<https://www.youtube.com/watch?v=se6vBjgsRuw> 

   



 

 

 
 

1) Com base nas figuras, nas informações obtidas pelo vídeo a Bússola e noções de 

lateralidade, responda as questões abaixo: 

 

a) A parte acima do globo terrestre corresponde à direção.................... 

b) A parte abaixo do globo terrestre corresponde à direção................... 

c) O lado direito globo terrestre corresponde à direção.......................... 

d) O lado esquerdo do globo terrestre corresponde à direção................ 

 

2) Bússola foi inventada pelos chineses. Comente o que sabe sobre ela, sua origem. 

  

 

 

3) Além da bússola você conhece outros equipamentos de orientação geográfica? 

Quais? 

 

 

 

4) Marque abaixo somente característica da Bússola: 

(     ) Possuí agulha imantada que aponta o Norte Magnético da Terra; 

(     ) Foi inventada pelos brasileiros; 

(     ) Muito utilizada pelos marinheiros e aviadores; 

(     ) Nela possui a Rosa-dos-ventos 

(     ) Possui uma chave que indica o Sul da Terra. 
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ATIVIDADE PRÁTICA COM A BÚSSOLA 

 

De posse da Bússola, realizar várias movimentações na sala de aula, no pátio 

da escola e determinar as direções cardeais dos eixos: Norte-Sul, Leste-Oeste de 

acordo com diferentes  pontos de referência solicitado; para orientar-se com auxílio 

do referido instrumento e comparar com a movimentação aparente do Sol; 

 

PRATIQUE SEUS CONHECIMENTOS: 

1) Atividade prática com a bússola, utilizando diferentes pontos de referência na sala 

de aula e no pátio da escola. 

 

 

2) Questão: Determine os pontos cardeais dos seguintes itens da sala de aula da 
figura: 

 

 

a) A mesa do professor: 

___________________________________ 

b) A porta de entrada e saída: 

___________________________________ 

c) O fundo da sala: 

__________________________________ 

d) A esquerda dos alunos: 

__________________________________ 

 

 



 

3) Considerando sua sala de aula complete com os pontos cardeais: Norte, Sul, 

Leste e Oeste ou com os pontos colaterais: Nordeste, Sudeste, Noroeste e 

Sudoeste: 

a) A mesa da professora em relação ao quadro branco, está a.............................  

b) A sala da direção escolar em relação ao refeitório localiza-se........................... 

c) A TV multimídia em relação a porta está a .......................................................... 
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A sigla em inglês significa Sistema de Posicionamento Global ( GPS). No 

início o uso era militar. Foi criado e é controlado pelo Departamento de Defesa dos 

Estados Unidos da América, DoD, e pode ser utilizado por qualquer pessoa, 

gratuitamente, necessitando apenas de um receptor que capte o sinal emitido pelos 

satélites. 

Na oportunidade explicitar aos estudantes que o GPS é um instrumento que 

fornece informações captadas e transmitidas por satélites artificiais.  Quarenta e oito 

satélites de posicionamento ficam girando em torno da Terra e enviando mensagens 

ao receptor. Com os dados é possível localizar a altitude, latitude e longitude de 

qualquer ponto da superfície terrestre. 

Após conceituar por meio de teoria e espaço de debate partir pra aula prática 

com GPS. Iniciar com apresentação do aparelho para os alunos, na sequência 

formar grupos de 4 a 5 alunos utilizando a ferramenta para aferir a altitude, a latitude 

e a longitude de alguns pontos do pátio da escola e dos arredores da escola. Visitar 

a praça matriz, a prefeitura  e a câmara Municipal. Em cada ponto chamar a atenção 

 

                              

    

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/699gpslocalizacao.jpg 



 

dos alunos para observar e registrar os resultados com as características do local 

visitado. 
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Leitura no livro didático (Projeto Araribá): Os modernos instrumentos de orientação, 

página 28.  

Vídeos:GPS e Glonass, Fonte: < https://www.youtube.com/watch?v=01_-0CTywro>. E 

GPS, como funciona, Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=ip4zCmwsm9U>, 

Imagens do Navegador GPS – Olhar Digital  

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10302 

 

RESPONDA: 

1) O que é GPS? 

 

2) Com que finalidade foram criados os GPS? 

 

3) Como funciona o GPS? 

 

4) Quais Éá componentes indispensáveis para que o GPS funcione muito bem? 

 

5) Cite algumas vantagens do uso do GPS. 
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GPS NA MÃO. 

Apresentar o aparelho GPS aos alunos como um recurso tecnológico importante 

para auxiliar o trabalho de diversos profissionais e como instrumento de apoio a 

aprendizagem para orientação, localização e coordenadas geográficas. 

 



 

 

1) Em relação a atividade com GPS, responda: 

Qual o ponto visitado? Latitude Longitude Altitude 

    

    

    

 

2) Destaque as principais características de cada ambiente visitado. 

 

3) Cite o que mais lhe chamou atenção em relação as latitudes, longitudes e 

altitudes dos pontos visitados. 
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A apresentação de slides intitulada GEOGRAFIA, está disponibilizada aos 

alunos no endereço http://pt.slideshare.net/brenoamarante/orientao-e-coordenadas-

geogrficas?related=1&utm_campaign=related&utm_medium=1&utm_source=5. Caso 

o acesso não for possível por meio do hyperlink acima, a apresentação será feita 

pela professora por meio da TV Multimídia. No decorrer dos slides, solicitar aos 

estudantes para realizarem as leituras dos textos, observar e explorar as imagens. 

Utilizar-se dos mesmos para introdução de novos conhecimentos e de revisão dos 

conteúdos já estudados.  Em seguida assistir novamente o vídeo: Conceito 

Localização, Pontos Cardeais, Rosa dos Ventos, Novas Tecnologias, com Renata 

Correia.   
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1) Com base no vídeo e no slides, escreva no quadro abaixo o que você 
entendeu sobre: 

Orientação geográfica Localização geográfica 

 

 

 

 

 

2) Você acha importante saber localizar e orientar-se no espaço geográfico? Por 
quê? 
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Investigar se os alunos já acessam o programa Google Maps e, caso 

afirmativo com que freqüência e finalidade. Após, no laboratório de informática ou 

com a lousa digital em sala de aula, convidá-los a fazer um tour virtual pela 

ferramenta por meio do link: https://www.google.com.br/maps. Visualizar o município 

de Farol, a Escola Estadual de Farol, o Estado do Paraná, o Brasil e outros pontos 

possíveis e interessantes, por exemplo: a rua de casa, cidade onde mora um 

parente, um amigo, etc.,  

 

1) Após abrir espaço para o debate e troca de conhecimentos, seguir com as 

atividades de compreensão abaixo: 

 

a) Qual Estado você mora?  

b) Indique os limites do seu Estado? 

c) Ao Norte.................................................. 

d) Ao Sul..................................................... 

e) Ao Leste.................................................. 

f) Ao Oeste.................................................. 

 

g) Qual a direção espacial do Oceano Atlântico? 

 

O Jogo de Futebol 

 

2) Solicitar aos alunos que observem a representação gráfica de um campo de 

futebol, conforme a figura. Os jogadores de uma equipe são: A,B,C,D,E,F,G,H,IJ,L. 



 

Os jogadores da equipe adversária são: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. Conforme segue 

abaixo: 

 
http://3.bp.blogspot.com/-

eSnA5vAN3PU/T2VCrCGYciI/AAAAAAAAAUc/DY82l7yEne8/s1600/Sem+t%C3%ADtulo8.jpg 

 
3) Com base na figura acima e na orientação geográfica ao lado direito da figura, 

responda com as posições cardeais e colaterais a localização dos seguintes 

jogadores: 

a) O jogador B.................................. b) O jogador C...................... 

c) O jogador 6 ................................. e) O jogador 3....................... 

f) O jogador 2..................................                 g) O jogador 7........................ 
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Utilizar das Novas tecnologias da informação e comunicação na mediação 

das aulas de geografias com vídeos, pesquisas, jogos interativos pedagógicos, 

passeios virtuais, visualizações e interpretações de figuras e imagens, gráficos, 

tabelas e legendas, plantas, cartas e mapas. Além disso, localizar diversos lugares, 

município, Estado, país, e outros pontos da superfície da Terra em ambientes 



 

virtuais com o objetivo de facilitar ao aluno compreender o sistema de coordenadas 

geográficas. Assim, entenderá a cartografia como linguagem universal, baseada em 

símbolos, códigos e convenções próprias. 

 

 

Atividade: Batalha naval e noções de coordenadas geográficas: 

 

Verificar o nível de conhecimento dos alunos sobre orientação geográfica, 

Rosa dos Ventos e Coordenadas Geográficas. Perguntar se alguém já jogou batalha 

naval, caso afirmativo solicitar que compartilhe o que sabe sobre o jogo com os 

colegas de classe. Explicar no que essa atividade contribui para desenvolver 

habilidade de localização espacial geográfica.  
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Assistir o Vídeo: Batalha Naval com as coordenadas geográficas, disponível em : 

https://www.youtube.com/watch?v=G5IslHrhb3o, da Alexandra Chaptiska. 

Leitura. 

Jogar batalha naval, Fonte: http://www.voujogar.com.br/jogos/gattleships-general-

quarters/ 

 

 

  

Acompanhar as instruções e explicações sobre o jogo, dialogar com a turma 

sobre o objetivo da atividade. Reforçar as orientações enfatizando a relação entre os 

comandos do jogo e o traçado dos paralelos e meridianos nos mapas. Tirar as 

dúvidas que surgirem sobre o conteúdo e o jogo, e se preciso for repetir o vídeo. 

Preparar o ambiente e turma de alunos para a execução da tarefa. 



 

 

 

 

Após assistir o Vídeo abrir espaço de debate para exposição de idéias, 

questionamentos e tirar dúvidas. Para reforçar a aprendizagem do conteúdo através 

do lúdico, acessar o site dia-a-dia-educação-educadores, disciplina, geografia, Jogos 

online, página 2.  

 

Figura 1: Apresentação do jogo “círculo e pólos” Fonte:< 

http://edumed.no.sapo.pt/JogoCirPol.htm>, Acesso: em 16/11/2014 

 

Com o jogo o aluno aprende os principais paralelos e meridianos de maneira 

agradável e divertida. 

Após jogar, investigar se os alunos compreenderam que os paralelos e os 

meridianos são linhas imaginarias importantes, medidas em graus, minutos e 

segundos, e que é a partir delas que se localiza qualquer ponta na superfície da Terra.  

Destacar que o paralelo de grau zero (0°) é a Linha do Equador, maior 

paralelo, divide o planeta ao meio porque está no plano perpendicular ao eixo de 

rotação da Terra e divide o planeta em Hemisférios Norte e Sul. Já que o Meridiano 

zero ( 0°) tem o mesmo tamanho de todos os demais meridianos e ficou sendo o 

meridiano principal porque passa no laboratório astronômico de Greenwich que se 

localiza na Inglaterra, que foi importante potência mundial no século XIX.  
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Assistir vídeo, aula de geografia: Latitude e longitude, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ibE2S8OkNJ8, Acesso: 19/11/2014  

Apresentação do jogo “círculo e pólos” 

Fonte:  http://edumed.no.sapo.pt/JogoCirPol.htm,  Acesso: em 16/11/2014 
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Observar as figuras abaixo e realizar as atividades: 

 

http://2.bp.blogspot.com/-

XVyNYAEk0tU/UTi3qPJOiQI/AAAAAAAAEoQ/IG1q1ITPsTY/s1600/latitude.jpg 

 

 http://2.bp.blogspot.com/-
Sk_0q8eUrH0/UTi3_MclybI/AAAAAAAAEoY/McQu7CazMyg/s1600/Longitude.jpg 
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Leitura no livro didático (Projeto Araribá): Localização no espaço geográfico, página 
31. 



 

Atividades de compreensão dos conteúdos: 

 

1) Mostre que aprendeu e responda as questões abaixo: 

 

a) Quais os principais paralelos do Hemisfério Sul?  

 

b) Qual o Meridiano inicial da Terra? 

 

c) Que nome recebe o Trópico localizado no Hemisfério Norte? 

 

 

2) Desenhar e identificar os hemisférios da Terra. 

 

 

 

 

 

 

3) Destaque o que entendeu por: 

a) Meridiano 

 

b) Paralelo 

 

d) Latitude 
 
 

e) Longitude 
 
 

f) Coordenada Geográfica 
 



 

4) Atividade para colocar em prática os conhecimentos; Observe o gráfico 

abaixo e responda as questões que seguem:  

 

 

Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-p4O-

yh5JqaI/T2T1CV6SqAI/AAAAAAAAASs/kPPqzotnQLU/s1600/Sem+t%C3%ADtulo.jpg acesso: 

16/11/2014 

5) Indique a Latitude dos pontos assinalados no gráfico acima, na tabela abaixo: 

 

6) Agora é você que deve indicar a latitude dos pontos. Na tabela abaixo cada 

letra L, M, N, O, P, Q, R, S e T correspondem a uma latitude. Registre no gráfico 

acima a letra que correspondente a cada latitude: 

L=80°LS M=80° LN N=10° LS 

O=30 LS P=70° LN Q=0° 

R=10° LN S= 70° LS T=50° LS 



 

7)Os Meridianos indicam as longitudes Leste e Oeste. Observe o gráfico e responda:

  

 

Fonte: http://1.bp.blogspot.com/-sLOsWiB-

Q7Q/T2UH9VhxMbI/AAAAAAAAATM/B3h8lUpkWNM/s1600/longitude.jpg 

 
a) Com base no Gráfico acima indique na tabela abaixo a Longitude dos pontos 

assinalados no mesmo: 

  

A= B= C= D= 

E= F= G= H= 

I= J= M= N= 

 

Com está atividade esperamos sensibilizar os alunos que para a localização 

de um ponto na superfície com precisão não basta apenas saber se orientar. Para 

isso, necessitamos encontrar o cruzamento dos meridianos com os paralelos da 

Terra (linhas imaginárias), que fornecem as coordenadas geográficas.   
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Assistir vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=jWCszhFaMn4, 

Cartografia: Orientação e Coordenadas Geográficas - Mundo Geografia – ENEM, 

com o professor Giba. 

 

Abrir espaço para diálogo sobre o assunto para que os alunos compartilhem e 

revisem o aprendizado e apresentem dúvidas e sugestões e dificuldades encontradas na 

aquisição do referido conhecimento. Solicitar que edite um texto destacando a importância 

de saber orientar e localizar-se na superfície terrestre.  

 

8) Com base nas figuras 1 e 2, no vídeo e nas aulas anteriores, faça o que pede nas  

figuras abaixo:  

 

 

a) Na figura 1, identifique os principais paralelos e Hemisférios Norte e Sul da Terra, 

com legenda; 

 

 

b) Na figura 2, identifique o meridiano de Greenwich e o hemisfério oriental e 

ocidental da Terra, com legenda; 
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No laboratório de informática acessar os links:  

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=1698,NLSTORE,LEYA.COORDEN

ADAS:Coordenadas Geográficas na sala de aula- animação. Disponível em 

<http://nlstore.leya.com/degm/Texto/projetos_escolares_2012_2013/recursos/images

/Coordenadas_Geograficas.swf> acesso em 01/02/201. E Jogo das coordenadas 

geográficas.< http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=1698> acesso em 

01/02/2015. Mãos a obra mostre seus conhecimentos, localize os dez pontos no mapa 

as coordenadas geográficas solicitadas: 

 

Observe o mapa: 

 

http://3.bp.blogspot.com/-

5OM6Oj7068s/TcQckoR1XXI/AAAAAAAAABU/66jnGrk9Q3Q/s640/mapa3.JPG 

 



 

De acordo com o mapa acima responda: 

a) O ponto A, está a .....°de latitude .......° e .....° de longitude ....................... 

b) O ponto B, está a.....° de latitude .......° e ......°de longitude ...................... 

c) O ponto C , está a....° de latitude .......° e ..... de longitude ........................ 

d) O ponto D , está a.... °de latitude...... ° e ..... de longitude ......................... 

e) O ponto E, está a .....°de latitude.......° e..... .de longitude ......................... 
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Mapas – Localizando Meu país, Meu Estado e Meu Município  

 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/portal/mapas/images/localiza_pr.jpg 

 

(Título, Escala, legenda, Etc.) 

Explorar mapas mudos e imagens para localizar, identificar e legendar os lugares 

solicitados. Registrar as observações com editor de texto: 

 

1) Com o editor de texto, escreva o nome da sua escola e também o seu nome. 

Após isso, faça um texto relatando em qual direção espacial você mora, destacando 

qual direção você deve seguir para chegar à escola. 

 



 

2) Inserir o mapa mudo do Estado do Paraná no programa inkscape e identificar, por 

meio de legendas o município de Farol. Faça o mesmo com o mapa do Brasil 

destacando agora o Estado do Paraná. 

 

  

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/8/1416316338parana_municipios_mudo.

jpg    

 

Exemplo: 

 

 

 



 

2) Destaque o Estado do Paraná, a Região sul do Brasil e a América do Sul com 

legenda. 

 

  

Fonte: http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/123brasilmudopolitico.jpg 

 

 

Atividades de compreensão dos conteúdos 

 

3) Jogo :  http://www.cambito.com.br/games/regioes.htm 

Pintando no Pedaço Regiões do Brasil, permite ao aluno identificar as Regiões do 

Brasil ao clicar nas cores correspondentes às regiões e sobre os Estados que a 

compõe. Com acertos recebe aplausos e pontos e com erros recebe “cucos”. Assim, 

o aluno fica estimulado a aumentar a pontuação e a aprende de forma descontraída 

e agradável. 

 

Agora responda: 

A) Que Estados compõe a região Sul do Brasil? 

B) A região Sudeste do Brasil é composta por quais Estados? 

C) O Piauí e o Maranhão fazem parte de qual região brasileira? 

D) Destaque três Estados da Região Norte. 

E) Quais são os Estados que compõe a região Centro-Oeste do Brasil? 



 

HORA DE PASSEAR NA CAPITAL DO ESTADO 

Após um passeio virtual pelos principais pontos turísticos de Curitiba, compartilhe 

suas experiências e descreva os lugares que conheceu. Você já conhecia Curitiba? 

Em conjunto com os demais alunos comente a validade deste recurso informacional.  

 

Responda também: 

1) O que é lugar? Que lugares você visitou? 

 

 

2) Conceitue paisagem. Descreva as principais paisagens que encontrou na visita 

virtual a Curitiba. 

 

 

3) O que é orientação? Estabeleça uma orientação dos principais pontos turísticos 

em relação à área central de Curitiba. 

 

 

4) Explique o que vem a ser escala. As imagens dos lugares turísticos de Curitiba 

estão em tamanho menor do que são na realidade. Então podemos dizer que a 

escala das imagens no computador são maiores ou menores? 
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Orientação e Localização Cartográfica. Disponível em: 
 <https://www.youtube.com/watch?v=1XgXHEGMImo> acesso em 01/02/2015. 
 
 
JOGOS 
 
Caça ao tesouro. Disponível em: <http://edumed.no.sapo.pt/JogoRosVen.htm>, 
acesso em 19/11/2014. 
 
Jogo Batalha Naval. Disponível em: <httpwww.voujogar.com.br/jogos/gattleships-
general-quarters/ 
Cambito. Quebra cabeça do Brasil. . Disponível em:<  
http://www.cambito.com.br/games/brasil.htm> acesso em 31/01/2015. 
 
Jogo dos Círculos e Pólos. Disponível em: :< 
http://edumed.no.sapo.pt/JogoCirPol.htm> acesso em 01/02/2015. 
 
Jogo das Coordenadas Geográficas. Disponível em:< 
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=1698> acesso em 01/02/2015 
 
Jogo da Rosa dos Ventos. Disponível em : 
< http://www.sogeografia.com.br/Jogos/rosaventos.html> acesso em 01/02/2015. 
 
Pintando no Pedaço, Regiões do Brasil. Disponível em :< 
http://www.cambito.com.br/games/regioes.htm> acesso em 01/02/2015. 
 
 
ANIMAÇÕES 
 
Coordenadas Geográficas na Sala de Aula- animação. Disponível em 
http://nlstore.leya.com/degm/Texto/projetos_escolares_2012_2013/recursos/images/
Coordenadas_Geograficas.swf acesso em 01/02/201.. 
 
Quebra cabeça do Brasil. . Disponível em:<  
http://www.cambito.com.br/games/brasil.htm> acesso em 31/01/2015. 
 
Pintando no Pedaço, Regiões do Brasil. Disponível em: 
 <http://www.cambito.com.br/games/regioes.htm> acesso em 01/02/2015. 
 
Mapa mudo América do sul, do Brasil e do Paraná. Disponível em: 
<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/portal/mapas/images/localiza_pr.jpg> 
acesso em 01/02/2015. 
 



 

 
IMAGENS 
 
Bússola. Disponível em:< 
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/285bussola2.jpg> 
acesso em 16/11/2014. 
 
Campo de Futebol. Disponível em:< http://3.bp.blogspot.com/-
eSnA5vAN3PU/T2VCrCGYciI/AAAAAAAAAUc/DY82l7yEne8/s1600/Sem+t%C3%AD
tulo8.jpg> acesso 01/02/2015. 
 
Estado do Paraná. Disponível em:< 
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/8/1416316338parana_
municipios_mudo.jpg> acesso em 01/02/2015. 
 
Estados do Brasil. Disponível em:< 
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/123brasilmudopolitico
.jpg> acesso em 01/02/2015. 
 
Globo terrestre e Rosa dos Ventos.  Disponível em:< http://2.bp.blogspot.com/-
Qy1m1Huw_kI/TbnwE7VQ2dI/AAAAAAAAAAQ/bN_EtsxWlrk/s1600/imagem.JPG> 
acesso 16/11/2014. 
 
GPS.  Disponível em:< 
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/699gpslocalizacao.jp
g > acesso 16/11/2014. 
 
Latitude. Disponível em:http://2.bp.blogspot.com/-
XVyNYAEk0tU/UTi3qPJOiQI/AAAAAAAAEoQ/IG1q1ITPsTY/s1600/latitude.jpg 
acesso em 01/02/2015. 
 
Linhas Imaginárias. Disponível em: 
<http://geografalando.blogspot.com.br/2011/04/localizacao-linhas-
imaginarias.html>acesso em 01/02/2015. 
 
Localização do Paraná. Disponível em:< 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/portal/mapas/images/localiza_pr.jpg> 
acesso em 01/02/2015. 
 
Longitude. Disponível em:< http://2.bp.blogspot.com/-
Sk_0q8eUrH0/UTi3_MclybI/AAAAAAAAEoY/McQu7CazMyg/s1600/Longitude.jpg> 
acesso: 01/02/2015. 
 
Planisfério Plano Cartesiano. Disponível em:< http://3.bp.blogspot.com/-
5OM6Oj7068s/TcQckoR1XXI/AAAAAAAAABU/66jnGrk9Q3Q/s640/mapa3.JPG> 
acesso em 01/02/2015. 
 
Rosa dos Ventos. Disponível em: 
<http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/1185rosadosventos.
jpg> acesso em 16/11/2014. 


