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visando, fundamentar a cartografia, sendo que a cartografia tem que 

andar junto com a geografia. Essas duas precisam estar ligadas. da 

cartografia como orientação e localização podem ajudar a entender os 

conteúdos da geografia. CASTELLAR e VILHENA (2010) deixam 

claro essa ideia quando afirmam que é muito importante o letramento 

geográfico iniciar a partir das noções cartográficas. 

Para terem essa leitura de mundo, as crianças não podem ser 

alfabetizadas com uma geografia tradicional. Os professores tem que 

estar preparados para mostrar a importância da geografia e o quanto 

esta faz diferença em nossa vida. Utilizamos para isso, autores que nos 

ajudam a entender a complexidade existentes nas mesmas. Nossa ideia 

é possibilitar uma reflexão sobre a geografia nos anos iniciais 

tomando como pressuposto sua importância. A partir daí, buscamos 

ressignificar a linguagem cartográfica, apresentando-a como uma das 

ferramentas essenciais utilizadas pelo professor de geografia para 

educar na atualidade. 
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CARTOGRAFIA: UMA PRÁTICA CARTOGRÁFICA PARA OS ALUNOS DO 

6ª ANO 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Quando se trata da aplicação da cartografia no ensino de geografia, esta deve 

ser trabalhado de uma maneira em que facilite a aprendizagem das crianças, uma forma 

prática e de fácil compreensão. 

       Observa-se que uma grande parte dos alunos que saem do ensino fundamental 

I, apresentam uma grande defasagem na cartografia. Dessa forma, a maior parte dos 

alunos chegam ao 6ªano (fundamental I) com pouquíssimo conhecimento cartográfico. 

   A busca da real deficiência na alfabetização cartográfica, a partir desses 

questionamentos pretendemos apresentar uma metodologia diferenciada para facilitar a 

alfabetização cartográfica no ensino fundamental, ressaltando atividades para ensinar 

este conteúdo. 

    Sabe-se que a geografia é uma ciência que ajuda a ler o mundo, como 

caracteriza CALLAI: 

Ler o mundo da vida, ler o espaço e compreender que as paisagens que 

podemos ver são resultados da vida em sociedade, dos homens na busca de 

sobrevivência e da satisfação das suas necessidades.  Em linhas gerais, esse é o 

papel da geografia na escola (CALLAI, 2005, p-228-229). 

 

      Uma maneira de facilitar a alfabetização cartográfica da criança, é o uso de 

brincadeiras, trabalhos mais dinâmicos, para que assim o aluno possa ver a matéria de 

uma maneira mais atraente. Como descrito por CALLAI (2005) “Ao caminhar, correr, 

brincar, ela está interagindo com um espaço que é social, está ampliando seu mundo e 

reconhecendo a complexidade dele”. 

    Muitas vezes o ensinar cartografia, pode vir de onde o aluno menos imagine. 

 Assim, a tentativa será organizar um material onde possamos mostrar uma 

prática cartográfica como um recurso de orientação e localização para os alunos do 

6ªano. 
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Unidade I 

 

“É preciso conhecer o espaço para nele se organizar para nele sobreviver” (Yves 

Lacoste) 

 

Cartografia da sala de aula. 

Conhecer o espaço em se vive é manter certo domínio sobre ele. Para muitas 

espécies vivas o domínio do espaço é essencial. Este é o caso da espécie humana. 

    Para dominar o espaço imediato os homens primitivos aprofundaram seus 

conhecimentos sobre ele, explorando-o, e depois registrando em cascas de árvores e 

paredes de cavernas, através de desenhos, o que de mais importante encontravam. Com 

estes mapas os homens da cavernas podiam imaginar trajetórias e indicar lugares.  

  O jogo entre o conhecimento e fé acompanhou o progresso da cartografia pela 

história humana. Hoje, temos inúmeros instrumentos facilitadores do trabalho de 

conhecer o espaço e tomar decisões sobre ele e este enorme avanço foi fruto desta 

preocupação e deste desejo. Obviamente o avanço foi lento e gradual. Até se conseguir, 

por exemplo, a forma da terra arredondada, muito trabalho foi realizado. 

     

Pontuando as  

informações obtidas sobre coordenadas geográficas e elementos de um mapa. De posse 

dessas informações começamos aplicar nossa implementação. As aulas de cartografia 

não podem ser aulas isoladas do contexto: “agora mapas; depois teoria…” dá mesma 

forma que se criticou há algum tempo o isolamento da geografia física do contexto da 

humanização do espaço, pode-se criticar hoje o que muitos livros trazem conteúdos de 

cartografia esfarelados, sem qualquer ligação com o conteúdo específico do capítulo que 

conclui. 

     É evidente que a cartografia escolar atual é herdeira da modernidade. Cabe á 

cartografia escolar, através do professor de geografia, introduzir o aluno no mundo dos 

mapas, explicando-lhe as bases fundamentais, as simbologias, a utilidade, e a magia, 

despertando nele o interesse por este verdadeiros textos em desenhos, riquíssimas fontes 

abstratas de conhecimento, dos quais pessoa alguma minimamente culta pode abrir mão. 
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Essa implementação busca ensinar cartografia utilizando aulas práticas, 

Atividades lúdicas, de pesquisa, enfatizando a eficiência de utilizar vários sentidos e 

Áreas cerebrais. Inicialmente nos preocupamos em identificar os conhecimentos prévios 

dos alunos para poder adequar o planejamento a sua realidade, buscando Conhecer as 

noções que os alunos têm de lateralidade e orientação pelo sol. 

    O sucesso no processo de ensino-aprendizagem depende de todos os sujeitos 

envolvidos, porém, a forma como o professor organiza os conteúdos a serem 

trabalhados, a seleção da metodologia e dos recursos didáticos influência nesse 

processo. 

  Nesta primeira aula vamos trabalhar com o seguinte objetivo, de desenvolver 

conceitos geográficos. 

 

1ª Aula 

 Aplicar o teste diagnóstico 

 Trabalhar um vídeo mostrando a história da cartografia. 

Site:  http://atlasescolar.ibge.gov.br/conceitos-gerais/o-que-e-cartografia 

2ª  e 3ª aula 

*Montagem de uma rosa-dos-ventos 

( será pintada no pátio da escola, para que q também outras turmas possam 

utilizar) 

 

 

Fonte: Dia a Dia Educação, 2014. 

 

http://atlasescolar.ibge.gov.br/conceitos-gerais/o-que-e-cartografia
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Rosa-dos-ventos é uma figura que mostra a orientação das direções cardeais num 

mapa ou carta náutica. A utilização de rosas-dos-ventos é extremamente comum em 

todos os sistemas de navegação antigos e atuais. Os quatro pontos cardeais principais 

são: Norte (0º de azimute cartográfico), Sul (180º), Este ou Leste (90º) e Oeste (270º). 

Há também quatro pontos colaterais; Nordeste (45º), Sudeste (135º), Noroeste (315º) e 

Sudoeste (225º). Finalmente, oito pontos subcolaterais; Norte-nordeste (22,5º), Leste-

nordeste (67,5º), Leste-sudeste (112,5º), Sul-sudeste (157,5º), Sul-sudoeste (202,5º), 

Oeste-sudoeste (247,5º), Oeste-noroeste (292,5º) e Norte-noroeste (337,5º).  

Relato 

Após trabalhar a parte teórica do tema orientação, pontos cardeais, colaterais e 

subcolaterais, decidiu-se levar os alunos para atividade prática para que eles 

reconhecessem as direções, as indicassem corretamente, localizando o nascente e o pôr 

do sol e denominando os pontos de orientação, tendo como referência o próprio pátio da 

escola. Também realizaremos atividade com roteiros para os alunos cumprirem e, para 

tal, terão que saber as direções corretas para cumprir a tarefa. 

 Caça ao tesouro. Dividir a turma em quatro grupos cada grupo irá receber as 

informações com os roteiros em busca do tesouro, trabalhando os pontos cardeais e 

colaterais. 

4ª ,5ª e 6ºAula 

Montagem do relógio do Sol. 

Site: https://www.youtube.com/watch?v=Sg8qZpq1tpI 

Mostrar o Vídeo no Yutube passo a passo. 

Depois trabalhar com os alunos as horas no pátio da escola. 

 

7ª,8ª,9ª e10ª Aula 

                                                  Localização 

Coordenadas geográficas 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sg8qZpq1tpI
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Rede Geográfica 

   A solução encontrada pelos antigos e práticos homens do mar de se utilizar as 

estrelas para conhecer a localização de navios na amplidão dos oceanos, demonstra que 

para conseguir a localização de qualquer coisa é preciso relacioná-la a outra, que por 

sua vez deve ter uma localização fixa e conhecida. Não é por outra razão que 

informamos morar perto do estádio de futebol; próximo à igreja; à esquerda da 

lanchonete, etc. 

    Quando fornecemos nosso endereço, fornecemos referências: ruas números, 

bairros, etc. 

     As primeiras referências, como vimos, foram certas estrelas, justamente por 

apresentarem as características essenciais: serem relativamente fixas e conhecidas. Com 

o tempo os cientistas das localizações passaram estas referências para mapas e globos 

através de cálculos complexos. 

     As citadas referências tomaram formas de linhas que, por sua vez, formaram 

uma rede ou um tecido. Estas linhas são os paralelos e os meridianos, cujos 

cruzamentos, ou nós, são pontos únicos sobre a Terra, cujos endereços não se repetem. 

Os paralelos e as latitudes 

   Vimos que desde muito cedo na história do conhecimento, os geógrafos, 

astrônomos e cartógrafos perceberam a existência quase concreta dos paralelos 

especiais. A partir destes paralelos especiais, o traçado de outros paralelos não foi 

difícil. O conjunto de todos os paralelos facilitou sobremaneira a localização dos pontos 

sobre a terra. 

     Tendo imaginado um círculo máximo, a meia distância entre os polos e 

tomando-o como referência inicial, traçaram-se os demais paralelos. Eles permitem a 

determinação da primeira coordenada geográfica de um ponto a latitude. 

     Os paralelos, como o nome indica, nunca se tocam. Há numerosos paralelos 

que podem ser traçados entre nós e a linha do equador. Dois pontos separados por um 

metro de distância estarão sobre paralelos diferentes se um dos pontos estiver ao norte 

do outro. Eles terão, obviamente, latitudes diferentes. 
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    Os paralelos são círculos completos. A linha do Equador é o paralelo inicial, de 

zero grau. Ela tem a extensão de 40.000KM, quase exatamente. Os polos, porém, são 

meros pontos, nem dimensões têm, logo, podemos concluir: quanto mais próximo dos 

polos menor á extensão dos paralelos. É, então, possível em poucas passadas “dar a 

volta ao mundo”: basta andar em torno de um dos polos. 

     A latitude, muito embora tenha nascido astronomicamente, pode ser entendida 

como a distância em graus, entre o ponto em que se está e o plano do Equador, medida 

no interior da esfera terrestre. 

     As latitudes são sempre citadas em geografia. Vimos que o sol em seu 

movimento aparente anual, ora está sobre um paralelo, ora está sobre outro, isto na faixa 

intertropical do mundo. O sol, nunca estará exatamente no meio do céu em latitudes 

superiores ás dos trópicos. Este fato gera faixas de maior e de menor aquecimento no 

planeta. Vê-se que os paralelos e as latitudes estão sempre implicados nos estudos 

meteorológicos, climáticos, das formações vegetais, da morfodinâmica, dos 

ecossistemas, da fauna, da produção agrícola, etc. 

Resumindo e praticando (paralelos e latitudes) 

É essencial que os alunos absorvam: 

 Os paralelos são círculos completos que guardam o mesmo valor em toda sua 

extensão. 

 Os paralelos têm extensões diferenciadas: o equador é o círculo máximo 

(40.oooKM) é os polos são meros pontos. 

 A linha do equador divide a Terra nos hemisférios norte e sul. 

 Os paralelos 

  Fornecem a coordenada chamada latitude. 

 A latitude de um paralelo corresponde á distância em graus entre ele e a linha do 

equador, que é o paralelo inicial (zero grau). 

 As latitudes variam de zero grau no equador a 90º nos polos norte e sul. 

  Num mapa de grande escala e nas projeções mais usadas em sala de aula, os 

paralelos tomam a forma de retas horizontais, paralelas, que cortam os 

meridianos em ângulos retos. 
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Atividades para sala de aula 

* Vídeo__documentário 

Site: https://www.youtube.com/watch?v=Bj4yOpcjkm0 

* Trabalhar com bola de isopor as linhas imaginárias, traçá-las com canetinhas. 

* Depois desenhá-las no caderno. 

 

Os meridianos e as longitudes 

 Ao se constatar que um ponto está a zero grau de latitude, estamos descobrindo 

importantes informações sobre ele, não fornecemos ainda a localização exata deste 

ponto. A linha do Equador te, 40.000km de extensão e circunda toda Terra.  Este ponto 

poderá estar na América do sul, no Oceano Atlântico, na África, no Oceano…Dizendo 

desta forma o aluno perceberá logo que os estudiosos perceberam há tempos: a urgente 

necessidade de se criarem outras linhas, que, interceptando os paralelos pudessem 

fornecer posições exatas de quaisquer pontos. Assim foram criados os meridianos. Eles 

fornecem as coordenadas chamadas de longitudes. 

   Diferentemente dos paralelos, os meridianos não são círculos completos, Eles 

têm início e fim nos polos. São semicírculos as mesmas medidas, aproximadamente 

20000KM. 

     Os meridianos todos se reúnem nos polos, não guardam paralelismo entre si. 

Como consequência disto pode-se dizer que os polos sequer possuem longitudes. 

Estando em qualquer ponto da terra, se seguíssemos o meridiano que passa por ele no 

sentido norte, chegaríamos inevitavelmente ao polo norte. 

    Nos planisférios, que são mapas de pequenas escalas, a forma dos meridianos 

fica na dependência da escolha pelo cartógrafo do tipo de projeção da esfera para o 

plano; tanto linhas verticalizadas, quanto linhas oblíquas e curvas, todos indo de um 

polo a outro. 

   Andando sobre um meridiano, chega-se num polo. Aí ele termina.  

  Os meridianos fornecem as coordenadas geográfica chamadas de longitudes. 

   A longitude máxima é de de 180º, leste e oeste. A longitude inicial é a de zero 

grau. O meridiano de zero grau é o de Greenwich.  

https://www.youtube.com/watch?v=Bj4yOpcjkm0
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     Dito assim parece que foi fácil o estabelecimento dos meridianos, entretanto, 

até se chegar a desenhar os mapas como eles são desenhados hoje e, até poder se utilizar 

a rede de linhas, paralelos e meridianos, com segurança. 

    A longitude foi uma coordenada bem mais difícil de ser estabelecida que a 

latitude. 

      Se a latitude, pode ser dada pela altura da estrela Sigma e pela altura da 

estrela polar os astros permitiram, desde cedo na história da humanidade, determinar o 

quanto ao norte, ou ao sul se está. O mesmo não pode ser dito sobre o quanto se está a 

oeste, ou a leste. 

    Primeiro o meridiano de Greenwich não tem o mesmo status da linha do 

equador. Ele é um meridiano especial apenas por convenção, não de fato. 

Resumindo e praticando 

      É essencial para os alunos fixarem: 

 Um meridiano, considerando individualmente, não circunda completamente a 

terra. Ele inicia-se num polo e termina no outro; 

 A soma de um meridiano com seu complemento, ou seja, com seu 

antemeridiano é sempre 180º.  

 Meridianos se enfeixam nos polos logo, os polos não tem longitudes definidas.  

 Os meridianos fornecem a coordenada chamada de longitude. 

 O meridiano inicial, e o de Greenwich, pequena cidade inglesa de mesmo nome, 

importante por suas realizações na astronomia e cartografia. 

  O meridiano de Greenwich divide a Terra nos hemisférios leste e oeste mesmo 

faz seu antemeridiano. 

 As longitudes devem sempre ser relacionadas ás horas, mesmo em tempos de 

GPS, nos quais parecem que as coisas já nasceram prontas e que umas não dizem 

respeitos ás outras... 

Descrição 

São linhas imaginárias pelas quais a Terra foi “cortada”, essas linhas são os 

paralelos e meridianos, através dos paralelos e meridianos é possível estabelecer 
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localizações precisas em qualquer ponto do planeta. As coordenadas geográficas são 

formadas pela latitude e longitude. Fonte: http://www.brasilescola.com 

       

 

  

Atividades para sala de aula. 

Vamos fazer experiências com referências espaciais: 

Pedir aos alunos que forneçam as coordenadas do local que ocupam na sala, 

seguindo as mesmas convenções: Em uma breve representação do mapa de sala de aula 

no quadro irão responder: “ esta caneta vai para quem estiver na coordenada 4,5”, “esta 

outra vai para o aluno 3,4, os alunos precisam perceber que existem coordenadas 

parecidas, porém, não totalmente idênticas. 

 Atividades xerocadas para assimilar o conteúdo. 

 

11ª 12ª, 13ª, 14ª aula 

Representação: Os mapas 

Entende-se que essa situação contradiz os inúmeros avanços que ocorreram na 

utilização, da linguagem cartográfica para o ensino de geografia. Já que essa ciência tem 

http://www.brasilescola.com/
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como um dos seus principais objetivos ensinar e desenvolver nos indivíduos uma leitura 

mais atenta das questões espaciais, que são produtos e processos da sociedade em 

diferentes tempos e espaços. Posto isso, é interessante recuperar uma citação de 

OLIVEIRA (1978, p.56) que destacava esse problema, ao dizer que: 

Os mapas constituem, sem dúvida, um dos mais valiosos recursos do 

professor de geografia. Eles ocupam um lugar definido na educação 

geográfica de crianças e adolescentes, integrando as atividades, áreas de 

estudos ou disciplinas, porque atendem uma variedades de propósitos e são 

usados em quase todas as disciplinas escolares. Mas é somente o professor de 

geografia que tem formação básica para propiciar as condições didáticas para 

o aluno manipular o mapa. Como parte inerente de todos os programas de 

geografia, qualquer que seja o assunto trocado ou a série considerada, o mapa 

ocupa um lugar de destaque. 

 

Ao contrário do que muitos pensam, a Cartografia pode sim e deve ser ensinada 

na Educação Básica. O aluno tem desde as Séries Iniciais até o final do Ensino Médio 

para aprender a fazer a correta leitura de um mapa e aproveitar de todos os recursos que 

esse fornece. 

De acordo com Antunes (2010), o aluno deve aprender a ver um mapa, e não 

simplesmente olhá-lo. Ver o mapa é olhar para ele e analisá-lo e assim ler todas as 

informações que esta sendo representada. Dessa maneira o aluno precisa ter 

conhecimento da simbologia cartográfica. 

Segundo Katuta (1997), para que possamos fazer a leitura de um mapa temos 

que ser alfabetizados, assim como na linguagem escrita. Ainda que a linguagem 

cartografia seja considerada especifica, necessita-se do mínimo de compreensão desta. 

Quanto ao papel do professor alfabetizador cartográfico Antunes (2010) deixa 

bem claro seu dever “[...] Inclui oferecer elementos para que a criança, e depois o 

adolescente, compreenda o processo necessário para a realização de um mapa e, 

sobretudo porque eles são feitos e porque a Geografia não pode dispensá-los.” (p. 66). 

 Como descrito por Callai (2005), “Ao caminhar, correr, brincar, ela está 

interagindo com um espaço que é social, esta ampliando o seu mundo e reconhecendo a 

complexidade dele.” 

  Pois somente o uso de mapas com escalas pequenas, os fornecidos pelos livros 

didáticos, não estimula a curiosidade paras os fatores da área que esta sendo estudada. 

Esse é usado apenas como objeto para cópia. Por outro lado, cabe aos professores 

estimular seus alunos a aprenderem a ler um mapa, a fazer que com exista a 
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alfabetização cartográfica. Não pode ser aula de mapa, e sim uma aula com mapa. O 

mapa tem que fazer parte da aula, ele tem que ser um recurso a ser usado. 

Antunes (2010) mostra alguns procedimentos de análise e interpretação de 

Cartas Geográficas (quadro 01); 

 

1)    Verifique se você sabe interpretar 

todos os signos da legenda do mapa. 

Na legenda existem vários símbolos e suas 

convenções. Esses símbolos são internacionais, 

procure decodificá-los. 

2)    Experimente sua capacidade em 

transferir os signos para o espaço. 

Saiba que o mapa é o “retrato” simplificado do 

espaço. Transfira os signos para o espaço real, 

idealizado. 

3)    Observe a rosa dos ventos e descubra 

os pontos cardeais no espaço. 

A rosa dos ventos é elemento essencial em 

todo mapa. Aprenda a transferir as direções do 

mapa para o espaço idealizado. 

4)    Caso o mapa não apresente a rosa dos 

ventos, saiba buscar elementos para 

construí-la. 

Preocupação excessiva com a simplificação 

pode omitir a rosa dos ventos. Não aceite essa 

omissão procure construí-la. 

5)    Tenha sempre uma bússola em mãos 

e saiba usá-la em todo o mapa 

consultado. 

As direções expressas na rosa dos ventos se 

especializam com o uso da bússola. Ao estudar 

o mapa, idealize as direções reais. 

6)    A escala é um elemento essencial em 

todo mapa. Saiba decifrar seu 

conteúdo e transformar as distâncias. 

Uma foto de uma pessoa é sua representação 

em escala. Ao ver a foto você deve perceber a 

dimensão real da pessoa. O mapa exige igual 

procedimento. 

7)    Saiba identificar os signos do mapa 

em sua dimensão real usando a escala. 

A escala não deve ser usada apenas para avaliar 

distância, mas também para a compreensão dos 

tamanhos dos símbolos. 

8)    Saiba interpretar a projeção 

cartográfica utilizada e adapte a 

interpretação do espaço aos limites 

impostos por essas projeções. 

Como toda carta geográfica representa uma 

superfície esférica – o globo terrestre – em um 

espaço plano, as deformações são inevitáveis. 

Saiba compensá-las. 

Quadro 01 - Procedimentos de análise e interpretação de Cartas Geográficas. 
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Segundo Antunes (2010), estes procedimentos facilitará a leitura, a compreensão 

das informações contidas no mapa. Esses são alguns requisitos mínimos para que se 

realize a leitura de mapas. 

Assim, como ocorre a alfabetização da criança, aprendendo a ler e a escrever, 

tem que haver a alfabetização cartográfica. Essa é importante também desde as séries 

iniciais, dessa forma quando o adolescente chegar ao Ensino Médio, nas séries finais, 

estará apto a ler um mapa. 

 

Atividades para sala de aula: 

 Atividade 01-Construir o mapa da sala de aula com todas as convenções 

cartográficas. 

 Atividade 02- Trabalhar a prática do barbante para achar a escala da sala de aula. 

 Atividade 03 - construção de uma maquete do quarto. Objetivo da atividade: 

trabalhar a escala cartográfica e a construção de legenda. Esta atividade será 

desenvolvida da seguinte forma: 1) em casa a criança fará o mapa mental de seu 

quarto, destacando o posicionado dos moveis (figura 01).  

Desta forma, a criança participa do processo de mapeamento ao fazer a 

transposição da imagem do real para o plano bidimensional, além de demonstrar a 

compreensão do espaço em sua volta, como afirma Nogueira (2005) “Os mapas mentais 

nos revelam como os lugares estão sendo compreendidos.” 2) na aula seguinte o aluno 

trará uma caixa de sapato e algumas caixinhas como de remédio, fósforo, tampinhas 

entre outros materiais e dentro da caixa de sapato irá confeccionar uma maquete do 

quarto a partir do mapa mental, passando da representação bidimensional para a 

tridimensional (figura 02). 

 Materiais usados: Folha A4; caixa de sapato; caixinhas de remédio; caixinha de 

fósforo; cola bastão; tesoura sem ponta; palitos de dentes; tampinhas de garrafa; 

papel de presente; canetinha. Duração da atividade: Duas aulas. 

  

Aula 15ª e 16ª 

 Segundo Katuta e Souza (2001, p. 56) a Cartografia corresponde à arte, o 

método e a técnica de representar a superfície terrestre e seus fenômenos. A dimensão 

da arte corresponde à estética da representação, as cores utilizadas, o traçado em si; o 
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método indica a possibilidade de análise geográfica, interpretação e reflexão das 

informações cartografadas; e a técnica diz respeito à precisão do traçado e das 

informações contidas no mapa. A alfabetização cartográfica ocorre com a transposição 

didática da cartografia básica e da cartografia temática com o intuito de formar alunos 

leitores de mapas. Portanto o avanço nos níveis de leitura de mapas e gráficos permite 

ao leitor tornar-se reflexivo e crítico: ver o problema, analisá-lo e investigar caminhos 

para sua solução. Criar circunstâncias desafiadoras para que ocorram avanços nos níveis 

de leitura é um dos objetivos da “Alfabetização Cartográfica” (PASSINI, 2007, p. 144). 

 A partir de mapas mudos, pedir para os alunos escrever as informações básicas. 

(Escalas, orientação, título, fonte e autor). Mapas xerocados 

 Apresentar as cores e os seus usos num mapa. (Cores primárias e secundárias). 

Mapas xerocadas 

 

Aula 17ª, 18ª e 19ª 

 

 Todo mapa é uma representação convencional que apresenta os elementos do 

mundo real reduzidos segundo uma proporção estabelecida previamente. E esta 

proporção entre desenho e superfície real que está sendo mostrada é o que se denomina 

de escala. “É relativamente fácil visualizar os mapas como modelos representativos do 

mundo real, mas é importante compreender que eles são também modelos conceituais 

que contém a essência de generalizações da realidade... A passagem das informações 

sobre o mundo real pelo filtro da escala leva, inevitavelmente, a sua redução. 

(CHORLEY E HAGGETT, 1975-152). 

 “Escala é, então, a relação que existe entre os comprimentos de um desenho e 

seus correspondentes no objeto; portanto, escala nada mais é do que uma razão de 

semelhança. Sendo assim, toda escala é expressa por uma fração; essa fração é chamada 

escala numérica; sua representação gráfica chama-se escala gráfica. Os comprimentos 

considerados no desenho são chamados distâncias gráficas e os considerados no objeto 

são chamados distâncias naturais”. (Rangel, 1965:11) 

Utilizar escala para desenhar, entender a aplicar o conceito de escala. 
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Atividade 01 – Escala cartográfica utilizando a fotografia.  

 

Nesta atividade será abordada a redução feita do tamanho real – altura do aluno 

para o desenho – fotografia do aluno.  

1) inicialmente, o aluno deverá se posicionar em frente a um papel Kraft que 

tenha seu tamanho e com ajuda dos colegas da sala pedir a estes que façam um contorno 

de seu corpo na folha (figura 05);  

2) posteriormente o aluno deverá posicionar uma foto de corpo inteiro no canto 

inferior da folha que tem o seu desenho em tamanho real a fim de verificar quantas 

vezes o real foi reduzido para caber na foto.  

Desta forma a criança consegue construir o conceito de escala, vendo a questão 

da redução da escala de perto, e assim compreender como essa é feita. 

Materiais usados: Foto 10x15 de corpo inteiro; canetinhas; papel Kraft; 

 

 Aula 20ª , 21ª,22ª 23ª 

 

Quando se estuda geografia lendo fenômenos geográficos em diferentes escalas 

de análise e cartografia, o aluno é mobilizado a entender o seu cotidiano, comparando e 

relacionando fatos e fenômenos, notando diferenças e semelhanças entre as paisagens 

vários lugares do mundo. Ele pode perceber, as formas de uma representação gráfica ou 

cartográfica da Terra, a partir de imagens construídas empiricamente, observando o sol, 

o céu, os pontos de referências, vinculando informações e reconhecendo os lugares. 

Dessa forma, o discurso da educação geográfica fará muito mais sentido: o diálogo 

ENTRE A DIDÁTICA E O Conhecimento geográfico acadêmico começará a fazer 

parte d história de vida do aluno na sala de aula. 

   Enfrentamos um problema que passa a incomodar o geógrafo Moreira (2007, 

p.16) afirma, a partir da década de 1950, ocorre um rápido desenvolvimento dos meios 

de transferência e, nesse quadro de realidade, já não basta a teoria geográfica localizar, 

demarcar e mapear o espaço. É preciso saber ler e entender as mudanças. Isso quer dizer 

dar novo significados ao momento em que vivemos, cartografar os lugares e a 

localização das formações naturais, o que implica, nas palavras de Moreira, tomar para 

si a elaboração dessa cartografia e, consequentemente, o geógrafo fazer geografia. 
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   Nesse sentido, para a educação geográfica, além de priorizar, em suas 

abordagens nas aulas, as análises sobre a organização dos arranjos espaciais das cidades 

em função do desenvolvimento industrial e agrário regional, nacional e mundial, deve 

também considerar as semelhanças entre os continentes no que se refere à fauna e a 

flora. Entender esses arranjos e as transformações que ocorrem no espaço passa por 

compreender que, ao mapear os lugares e os fenômenos, também se deve considerar o 

tempo social. 

Atividades para sala de aula 

 Faremos uma saída de campo pelo quarteirão da escola, fotografando os pontos 

de referências, e fazendo as observações possíveis. 

 Os alunos irão desenhar o croqui do quarteirão da escola, indicando o nome das 

ruas por onde passamos. 

 Em seguida as equipes com as fotocópias de um trecho do guia de ruas da 

cidade, que deve ser colocada no centro de uma cartolina.  

 Vamos imprimir as fotos tiradas pelos alunos, e irão colocá-las ao redor do guia, 

indicando sua localização no mapa. 

 Logo após montaremos um painel com os mapas. 

 

Aula 24ª e 25ª 

 A educação geográfica contribui para que os alunos reconheçam a ação social e 

cultural de diferentes lugares, as interações entre as sociedades e a dinâmica da natureza 

que ocorrem em diferentes momentos históricos, isso porque a vida em sociedade é 

dinâmica, e o espaço geográfico absorve as contradições em relação aos ritmos 

estabelecidos pelas inovações no campo da informação e da técnica, o que implica, de 

certa maneira, alterações no comportamento e na cultura da população dos diferentes 

lugares. 

    No entanto, com a ampliação do acesso à mídia, multiplicaram-se as 

informações do mundo e, para muitos alunos e alguns professores, o conhecimento 

geográfico está transmitido pela TV e internet. A geografia é mais do que possuir essas 

informações e estudá-las significa relacioná-las aos métodos de análise e processos de 

aprendizagem. Cabe destacar a importância do papel da geografia como disciplina 

escolar para conhecer o mundo e compreender o mundo. 
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     Na educação geográfica, para obter a compreensão necessária do mundo, é 

importante formular hipóteses a partir de observações, para posterior comprovação e 

análise. O passo fundamental para esse processo de análise é ter a prática científica é ter 

a prática científica articulada com o desenvolvimento teórico, ou seja, a dimensão da 

prática pedagógica e da epistemologia da ciência geográfica. 

  Nessa perspectiva, a educação geográfica contribuiu para a formação do 

conceito de identidade, expresso de diferentes formas: na consciência de que somos 

sujeitos da história; nas relações com lugares vividos; nos costumes que resgatam a 

nossa memória social; na identidade cultural; na compreensão perceptiva da paisagem 

que ganha significados, à medida que ao observá-la, nota-se a vivência dos indivíduos. 

   O estudo dos fenômenos geográficos em escalas de análise possibilita superar 

a falsa dicotomia existente entre o local e o global, na medida em que ampliamos o 

olhar. Ou seja, ao mesmo tempo em que se estudam o lugar de vivência e outros que 

existem no mundo, rompemos com o senso comum que favorece a ordenação dos 

conteúdos geográficos, o que muitas vezes acaba gerando um discurso descritivo do 

espaço geográfico. 

    Atividades de sala de aula 

 Google Earth é uma ferramenta que pode ser utilizada para realização do 

mapeamento participativo. A grande popularidade, com interface e ferramentas de 

manuseio simples, que pode ser encontrado no site http://wwwgoogle.com/intl/pt-

PT/earth/index.html 

 Desenvolver a noção espacial e a representação cartográfica usando Google 

Earth. 

 Os alunos trarão seus tablets e cel, para trabalharmos a localização da escola na 

cidade, no Paraná, na América, no mundo. Assim eles farão com o local onde 

eles moram, ou seja, a casa deles. 

 

 

 

 

 

http://wwwgoogle.com/intl/pt-PT/earth/index.html
http://wwwgoogle.com/intl/pt-PT/earth/index.html
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Aula 26ª, 27ª, 28ª e 29ª 

Sobre as horas 

Já havíamos dito anteriormente que a questão das horas está diretamente ligada à 

questão dos meridianos, logo das longitudes. 

  Vimos que a Terra se desloca de oeste para leste em sua rotação, o que dá a 

impressão que o sol se desloca de leste para oeste. Deste modo, entre dois pontos que 

estejam em longitudes diferentes, aquele que estiver mais a leste passará primeiro sob o 

sol, apresentará horas mais avançadas, do que o outro a oeste. 

   Vimos ainda que ao dividir 360º da rotação pelo tempo que a Terra leva para 

realiza-la (24 horas), tem-se que a cada hora a Terra realiza 15º de seu giro. Isso 

significa dizer que para mover-se apenas 15º em tono de seu eixo, a Terra gasta 60 

minutos e que, continuando nesta linha de raciocínio, para mover-se apenas um grau a 

terra gasta 4 minutos. 

Os fusos horários 

Refazendo uma questão anterior: como conciliar um mundo de rápidos 

deslocamentos e mais rápidas comunicações com a hora verdadeira ou solar? 

   Tentando reduzir esta confusão, convencionou-se mudar o relógio não a cada 

passo que se desse para leste ou para oeste, nem a cada KM que se deslocasse, mas a 

cada deslocamento de 15º leste ou oeste e a mudança seria de uma hora. Assim os fusos 

horários foram criados. Eles são faixas de 15º de longitude, que convergem para os 

polos. 

    A terra completa seu giro de 360º a cada 24 horas, do que se deduz com 

facilidade que a cada hora nosso planeta gira 15º. Podemos então dividir a Terra em 24 

faixas, os fusos, de 15º cada, correspondendo cada um deles a uma hora do dia. 

   Assim, sabendo-se a hora em um dos fusos pode-se saber as horas dos demais. 

Insisto em utilizar o mapa e não a aritmética simples, pelo fato de considerar que 

aquele aluno que desenvolve a habilidade de trabalhar este conteúdo com esboços de 

mapas dá mais um grande passo para a apropriação de parcela importante do 

conhecimento geográfico. 
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  Um cuidado que o professor deve ter ao elaborar uma questão deste tipo é não 

pedir horas de pontos sobre meridianos limitantes de fusos, lembre-se aos seus alunos 

que o fusos foram criados para simplificar a vida humana, eles foram criados para os 

homens, não os homens para os fusos, por esta razão os fusos estão submetidos às 

imposições políticas e seus traçados acabam tortuosos, acompanhando os limites de 

países, províncias e cidades. 

Linha internacional de datas (L.I.D) 

Uma continuidade “natural” dos estudos de fusos horários é o estudo da linha 

internacional de mudanças de datas, ou apenas, linha internacional de datas. 

    Conhecer esta linha e o funcionamento do sistema de horas e dias estabelecido 

pelos cartógrafos é muito mais do que uma mera curiosidade, é também uma 

confirmação e aprofundamento dos conhecimentos geográficos. É mais um passo para a 

apropriação abstrata do espaço global em que vivemos, logo, é de alta relevância. 

   Vimos muitas vezes que os fusos a leste marcam horas mais avançadas do que 

as horas a oeste. 

    Considerando eu se muda o dia: ao atravessar a linha internacional de 

mudança de datas (para o dia posterior se atravessá-la do hemisfério oeste para o leste e 

para o dia anterior se atravessá-la do hemisfério leste para o oeste) e na passagem de 23ª 

para a 24ª horas. 

   “As longitudes devem sempre ser relacionadas ás horas, mesmo em tempos de 

GPS, nos quais parecem que as coisas já nasceram prontas e que umas não dizem 

respeito ás outras…” 

“Obviamente pode-se preferir resolver a questão utilizando a simples aritmética, 

mantendo o raciocínio quanto aos hemisférios. 

    Anos, meses, dias e horas têm seus nomes, durações, valores de referências e 

início de contagem, ligados de uma forma ou de outra á política e aos políticos. 
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Atividades para sala de aula 

Resumo 

De acordo com a definição de tempo civil, lugares de longitudes diferentes têm 

horas diferentes, porque têm meridianos diferentes. Inicialmente, cada nação tinha a sua 

hora, que era a hora do seu meridiano principal. Por exemplo, a Inglaterra tinha a hora 

do meridiano que passava por Greenwich, a França tinha a hora do meridiano que 

passava por Paris. Como as diferença de longitudes entre os meridianos escolhidos não 

eram horas e minutos exatos, as mudança de horas de um país para outro implicavam 

cálculos incômodos, o que não era prático. Para evitar isso adotou-se o convênio 

internacional dos fusos horários. Cada fuso compreende 15º (= 1 h). Fuso zero é aquele 

cujo meridiano central passa por Greenwich. Os fusos variam de 0h a +12h para leste de 

Greenwich e de 0h a -12h para oeste de Greenwich. Todos os lugares de um 

determinado fuso têm a hora do meridiano central do fuso. 

Iniciaremos com uma animação por meio do link abaixo: 

http://homologa.ambiente.educacao.ba.gov.br/conteudos-

digitais/conteudo/exibir/id/1241 

Por meio de atividades lúdicas e interativas o aprendiz é motivado a 

compreender de forma “mais atrativa” os conceitos chaves dos fusos horários. Justifica-

se a importância deste conteúdo por se tratar de uma questão atual e com aplicação na 

vida cotidiana do educando. Entender as horas, nos diferentes lugares do mundo, torna-

se indispensável no atual mundo globalizado (link abaixo). 

http://www.atividadeseducativas.com.br/atividades/1824_fusos.swf 

Procedimentos do professor 

Fazer uma discussão sobre, o porquê tem horários diferentes em todo o mundo; 

Encontramos uma apresentação (em anexo) que traz de forma criativa, a 

aplicação dos fusos horários, pode ser utilizado em forma de apresentação no 

computador da escola ou impresso. 

Apresentar a tabela de fuso horário e explorar a leitura. 

O professor deve neste momento apresentar o globo terrestre escolar que já 

possui a inclinação adequada. 

http://homologa.ambiente.educacao.ba.gov.br/conteudos-digitais/conteudo/exibir/id/1241
http://homologa.ambiente.educacao.ba.gov.br/conteudos-digitais/conteudo/exibir/id/1241
http://www.atividadeseducativas.com.br/atividades/1824_fusos.swf
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Formando então um sistema o Sol, representada pela lâmpada e a terra, 

representada pelo globo terrestre. A exploração do sistema montado deve ser mediada 

pelo professor, seguido da escolha de dois pontos que tenham 24 horas de diferenças 

marcados com pequenas bolinhas feitas com massinha de modelar para que o aluno 

possa entender o que acontece com as diferenças de horários. 

Juntamente com os alunos e utilizando a tabela de fuso horário, analisar o que 

está acontecendo. Porque existe essa diferença de horário? Após a análise e 

demonstração da maquete o professor deve solicitar ao aluno ao término da atividade 

simule uma conversa com alguém do outro lado do mundo. 

O registro da atividade será através de uma estória com o tema: Meu amigo 

mora no outro lado do mundo!!Solicitar aos alunos que façam uma estória contando 

como seria conversar com alguém que está a 24 horas de diferença de fuso horário. A 

sala será dividida em trio, os alunos irão escolher o local com auxílio do atlas escolar, 

depois do texto pronto apresentarão a turma. 

 

Aula 30ª, 31ª e 32ª 

  Revisar os conteúdos trabalhados durante aplicabilidade do material. 

 Vamos trabalhar atividades de revisão.  

  Atividades xerocadas 

 Aplicar o pós- teste. (Para comparar a aprendizagem dos alunos no pré-teste) 

 

                                        Orientações Metodológicas 

 

  O desafio proposto para esse material é: Uma prática cartográfica para os alunos 

do 6ªano. 

  Parte-se do princípio de valorização do conhecimento prévio dos alunos, de sua 

realidade. Dessa forma, cabe á geografia abordar de forma reflexiva o papel dos atores 

sociais no seu espaço, entendendo o conjunto de objetos e ações que o formam. 

(FERNANDES, GEBRAN, 2010). 
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      Assim, 

 (....) é necessário abordar uma geografia reflexiva, capaz de considerar o 

papel dos atores sociais no seu espaço cotidiano, a fim de que professores e 

alunos possam compreender a importância dos conteúdos geográficos na sua 

vida (FERNANDES, GEBRAN, 2010,P.257). 

    O intuito do presente material é implementá-lo com os alunos do 6ªano do 

Colégio La Salle, em 32 horas aulas, relacionando a realidade dos alunos com os 

conhecimentos práticos de cartografia. 

                                                        Unidade I 

Aulas 05,06 

Objetivo: 

 Compreendam as diferentes maneiras de se orientarem no espaço; 

 Desenvolvam bases conceituais para o estudo da cartografia, com noções de 

direção e proporção; 

 Reconheçam diferentes instrumentos de orientação. 

Orientação e localização 

  Hoje em dia, quando falamos de orientação e localização, pensamos em 

bússolas, ou em GPS, em sistemas de satélites.  

 Porém, há alguns anos, quando seus avós e seus pais estavam na escola, os 

professores de geografia ensinavam se localizar utilizando os astros, para que as pessoas 

não ficassem perdidas. Atualmente os sistemas de orientação ficaram cada vez mais 

evoluídos, mas é importante aprender sobre os meios de orientação para usá-los em 

situações do cotidiano. Para usar as modernas tecnologias de orientação, é preciso 

conhecer os pontos cardeais e colaterais. 

É muito comum ouvirmos as pessoas dizerem que adoram ver o pôr ou o nascer 

do sol. Quando falamos que o sol nasce e se põe, estamos nos referindo aos momentos 

em que ele aparece pela manhã e desaparece pela noite, respectivamente. 

Para nos localizarmos, utilizamos os pontos cardeais, que são definidos a partir 

do nascer e do pôr do sol. O lugar onde o sol nasce é chamado nascente, ou leste; e onde 

o sol se põe, poente, ou oeste. 
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   Usando os pontos cardeais, é possível localizar pontos na superfície terrestre. 

Primeiro encontramos o leste, o local onde o sol nasce, e , a , a partir daí, podemos 

identificar todos os outros pontos cardeais. 

     Para encontra-los, devemos estender o braço direito para leste e o esquerdo 

para oeste, na frente estará o norte; e, atrás o sul. 

       E se não estiver o sol, não será possível identificar os pontos cardeais. Há 

outros astros que podem ser usados para orientação. A Lua ou as estrelas são tão 

eficientes quanto o sol.  

  No hemisfério Norte, temos uma estrela chamada Polaris, no hemisfério Sul 

temos o Cruzeiro do Sul. 

 

Fonte: Geografia Energia 

FIQUE SABENDO 

O nome Cardeal vem do latim cardinalis, que significa “principal”. 

   

Também é possível a orientação através da Lua, já que ela se move no mesmo 

sentido que o Sol, ou seja, nasce no leste e se põe no oeste. 
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Fonte: Geografia Energia 

Um dos principais instrumentos de orientação é a bússola, empregada para 

orientação através do campo magnético terrestre. Toda bússola apresenta um mostrador 

com os pontos cardeais e com os pontos colaterais (auxiliares). 

 

Fonte: Geografia Energia 

Um outro nome aplicado a esse mostrador é: rosa dos ventos. 

 

Fonte: Geografia Energia 
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Os pontos colaterais, que estão localizados entre os pontos cardeais, são os 

seguintes: 

Nordeste (NE) __localizado entre o norte (N) e o leste (L ou E); 

Noroeste (NO ou NW) –localizado entre norte (N) e o oeste (O ou W); 

Sudeste ( SE)---localizado entre sul (S) e o leste ( L ou E); 

Sudoeste (SO ou SW) __ localizado entre o sul (S) e o oeste (O ou W). 

 

Entre os pontos colaterais, existem os pontos subcolaterais, que completam –

sudeste a figura da rosa dos ventos: 

 Nor-nordeste (NNE); 

 És-nordeste (ENE); 

 És-sudeste (ESSE); 

 Su-sudeste (SSE); 

 Su-sudoeste (SSO); 

 Oés-sudoeste (OSO); 

 Oés –noroeste (ONO); 

 Nor_noroeste (NNO). 

 

Fonte: Geografia Energia 
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Atividades 

1) Para se orientar na Terra, o homem criou pontos de referência, chamados pontos 

cardeais e pontos colaterais. Complete as figuras 1 e 2 escrevendo o nome dos 

pontos cardeais. 

__________________                                            _____________________ 

 

Figura 1: Orientação com a ajuda do Sol 

 

______________________                                  ______________________ 

 

Figura 2: Orientação com a ajuda da Lua 
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2) Observe a figura 1 do exercício anterior e complete as frases: 

 

Para se orientar, você deve estender o braço ____________para a direção onde 

o_________ nasce; o ponto cardeal que fica nessa direção é o ___________.O 

seu braço ficará apontando para o _____________. À sua frente estará o 

_____________, e às suas costas, o ________________. 

 

3) Energiópolis é uma cidade maravilhosa. Baseando-se na rosa dos ventos, que é 

um instrumento de orientação, partindo da praça, descubra o local que 

corresponde a cada uma destas construções (farmácia, escola, etc.) e associe o 

número das construções com a letras dos lugares. 

 

 

Fonte: Geografia Energia 
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4) Observa a figura 2 do exercício 1 e complete as frases: 

Como acontece na orientação pelo Sol, o ponto cardeal onde surge a Lua é o 

__________________. No ponto oposto, onde a Lua desaparece, fica o 

___________. Se você estender seu braço direito na direção onde aparece a Lua, à 

sua frente estará o __________ e às suas costas, o _____________. 

 

5) As direções que os pontos cardeais indicam podem ter outras denominações. 

Quais são:? 

 Norte_________________________ ou ________________ 

 Sul __________________________  ou ________________ 

 Leste ________________________  ou ________________ 

 Oeste ________________________  ou ________________ 

 

 

6) Além do Sol podemos usar a Lua como referencial para localização. Como 

identificamos os pontos cardeais na Lua? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________ 

 

7) O ponto colateral existente entre os pontos cardeais sul e leste é o: 

a) Nordeste 

b) Noroeste 

c) Sudeste 

d) Sudoeste 

 

8) Assinale a alternativa correta de acordo com o desenho: 

 

 Fonte: Geografia energia 

a) A árvore está na direção norte 

b) A rua e o rio estão no sentido leste-oeste 
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c) O Sol está se pondo no sentido leste 

d) Se você estivesse na frente da casa, virado para a rua com os braços abertos, seu 

braço direito estaria virado para o sul. 

 

9) Entre o ponto cardeal norte e ponto cardeal oeste está o ponto colateral. 

a) Nordeste 

b) Noroeste 

c) Sudeste 

d) Sudoeste 

 

 

 

10) Como é o funcionamento de uma bússola? Explique com suas palavras. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

         Coordenadas geográficas 

 Você já sabe quais são os meios de orientação e conhece os pontos cardeais 

e colaterais, a agora vamos conhecer as linhas imaginárias e como podemos 

localizar um país ou uma cidade ou determinar um ponto em um mapa 

através das coordenadas geográficas. 

 

      Linhas imaginárias: paralelos e meridianos 

     Para facilitar a localização no globo terrestre, os cartógrafos criaram as linhas 

imaginárias que são chamadas de paralelos e meridianos. Essas linhas são traçadas 

apenas em mapas, não existem na realidade, porém é possível conhecê-las e usá-las 

como referência. 

    A primeira linha imaginária criada foi a Linha do Equador, que divide a Terra na 

parte de maior extensão. Essa linha divide a Terra em dois hemisférios: O hemisfério 

Norte e o Hemisfério Sul. 

     A palavra hemisfério significa “ meia esfera”, metade da esfera da Terra. Essa 

palavra é originada do grego, em que hemi é “metade”. Sendo assim, a linha da equador 

divide a Terra em duas metades, uma que vai da linha do equador até o pólo Norte e 

outra parte que vai da linha do Equador até o pólo Sul. 
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Fonte: Geografia energia 

Equador significa “igual”. 

Os paralelos são linhas imaginárias que ficam paralelas á linha do Equador. São 

vários paralelos, porém quatro deles são especiais e receberam nomes: O trópico de 

capricórnio, trópico de câncer, o círculo polar ártico e o círculo polar antártico. 

 

Fonte: Geografia energia 

    Os meridianos são linhas verticais traçadas do pólo Norte ao pólo Sul. O 

principal meridiano é o meridiano de Greenwich, que também divide a terra em dois 

hemisférios: o hemisfério leste e o hemisfério oeste. 
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Fonte: Geografia energia 

 CURIOSIDADE 

O meridiano de Greenwich recebeu este nome devido à localização do 

observatório Real de Greenwich. Nesse local foi criada a linha de divisão entre o 

hemisfério leste e oeste. Greenwich é um bairro de Londres, capital da Inglaterra. 

Fonte: 

Geografia Energia 

 



32 
 

 

Fonte: Geografia energia 

11) No seguinte mapa: 

 

Fonte: Geografia Energia 

a) Marque um X nas terras do Hemisfério Norte e de verde as do Hemisfério Sul 

b) Coloque o nome dos principais paralelos nos locais indicados 

c) O professor de matemática deseja viajar para um país localizado nos hemisférios 

Leste e Norte 

d) Em um país localizado nos Hemisférios oeste e sul, haverá uma exposição de 

obras de arte. Se a professora desejasse visitar a exposição, pediria ajuda a vocês 

para localizar o país no mapa. Então faça o desenho de uma estrela nos 

hemisfério oeste e sul. 
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e) A maior parte do território brasileiro está localizada no hemisfério 

____________________ e no hemisfério _____________________. 

 

12) No seguinte mapa: 

 

Fonte: IBGE, 2000 

 

Legenda 

 

Terras do hemisfério leste 

 

Terras do hemisfério oeste 

 

Oceanos e mares 

 

A) Pinte as terras do hemisfério leste de uma cor e as terras do hemisfério Oeste de 

outra 

B) Faça um traço colorido na linha do Equador e outra no Meridiano de Greenwich 

C) Pinte as águas (oceanos e mares) de azul 

D) Contorne todo o continente onde o Brasil está localizado 

E) Desenhe um barquinho que esteja localizado nos Hemisférios Norte e Leste 

F) Desenhe um coração em um continente localizado nos Hemisférios Sul e Oeste 

G) Complete a legenda 

Se observarmos a figura abaixo, veremos que os desenhos possuem uma 

localização dentro do globo. 
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Fonte: Geografia Energia 

 A      marca o hemisfério Norte, pois está acima da linha do equador e se situa 

no hemisfério leste, pois está á direita do meridiano de Greenwich.  

Sendo assim, o         possui latitude norte e longitude leste. 

 O      tem latitude sul (está abaixo da linha do equador) e longitude oeste ( está a 

esquerda do meridiano de Greenwich). 

 O      apresenta latitude sul e longitude leste e a latitude norte e longitude oeste. 

 Porém, somente com essas informações, ainda não é possível identificar a 

localização exata, pois a área do globo terrestre que corresponde á latitude sul e oeste é 

bastante vasta. A informação que nos falta é que é que a latitude e a longitude são 

medidas em graus. 

  Você estudou em matemática que uma circunferência tem a medida de 360ª, 

certo? Então, a latitude e a longitude são distâncias da superfície da Terra, que tem a 

forma circular, a unidade de medida usada em graus. 
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   Fonte: Geografia Energia 

A latitude é a medida em graus com relação á linha do equador e a longitude é a 

medida em graus relacionada ao meridiano de Greenwich. 

  

Fonte: Geografia energia 

 

       Fonte: IBGE 2000. 

Para dar a localização exata de um lugar, é sempre necessário um conjunto de 

informações. Não basta dizer que um lugar possui 90º de latitude, pois com essa 

latitude, ele poderia ser o Pólo Norte ou o pólo Sul, lugares bem distantes! É preciso 

identificar os graus e o ponto cardeal do lugar, com relação à linha do equador (latitude) 

ou ao meridiano de Greenwich (longitude). 
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Lembre-se 

 Se um lugar está localizado na linha do equador, sua latitude será sempre 0º , pois a 

linha do equador serve como marco divisório entre os dois hemisférios (Norte e Sul), 

sendo assim, se um local tem latitude 0ª, significa que está na linha do equador, ou 

melhor nos mapas, a linha do equador passa exatamente em cima desse lugar. Assim 

como se um lugar está localizado no meridiano de Greenwich, sua longitude será de 0º 

graus, pois essa linha imaginária tem a função de dividir a Terra em hemisfério leste e 

oeste. Se um lugar está representado em um mapa bem em cima do meridiano principal, 

sua longitude será 0ª, não sendo nem leste, nem oeste. 

 

Exercícios 

13) Dê as coordenadas geográficas dos pontos representados no mapa mundi. 

 

             Fonte: Geografia energia 

 

PONTOS LATITUDE LONGITUDE 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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14) No mapa da questão 13 desenhe um coração no local da latitude 0º e 105º sul e 

longitude 135º oeste 

15) o ponto de 45º de latitude norte e 15º de longitude leste está localizado em qual 

continente? 

16) Um lugar que tem 30º de latitude sul e 45º de longitude oeste está localizado em 

que oceano? 

17) O que está localizado entre as latitudes 15º e 45º sul e as longitudes 60º e 120º 

oeste. 

18) Associe as colunas com relação às características de latitude e de longitude: 

Coluna 1                                   Coluna 2 

1) Latitude                              (    ) Norte e Sul 

2) Longitude                           (    ) De 0º a 180º Graus 

                                            (    ) Leste e Oeste 

                                            (    )  linha do Equador 

                                            (    ) de 0º a 90º graus 

                                                  (    ) Meridiano de Greenwich 

 

19) Qual a diferença entre a latitude e a longitude? 

 

20) Pesquise em um mapa mundi as coordenadas geográficas de sua cidade 

 

 

21) Qual lugar do globo terrestre tem longitude que se estende de 180º leste até 180º 

oeste? 

 

22) Entre as quais latitudes e longitudes está situado o Brasil? 

 

 

23) Assinale de acordo com o mapa a alternativa correta 
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Fonte: Geografia energia 

a) Londres é uma cidade localizada em baixas latitudes 

b) Guayaquil (no Equador) está a leste de Greenwich 

c) Moscou está situada em altas latitudes 

d) S região norte do Brasil está localizada em altas latitudes 

e) O meridiano de 40º O de Greenwich corta a porção mais ocidental do Brasil. 

 

24) Observe as proposições abaixo, tomando por referência o mapa do Nordeste: 

 

Fonte. Geografia energia 

I. Em relação ao Meridiano de Geenwich, o Nordeste está situado no 

Hemisfério Oriental 

II. As coordenadas geográficas do ponto A, situado na parte central da Bahia, 

são: latitude 12 s e longitude 42 0. 

III. A cidade de São Luiz está localizada entre as longitudes 42 e 45 0. 

IV. Salvador tem latitudes altas. 

V. A região Nordeste do Brasil está entre as latitudes e 20 sul e as longitudes 20 

e 50 oeste. 
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São corretas somente: 

a) II, IV, V 

b) I, IV, V 

c) II, III,V 

d) II, III 

e) I, II, III 

 

25)  A questão abaixo deve ser respondida de acordo com o mapa do espaço 

geográfico brasileiro. 

 

Fonte: Geografia energia 

As coordenadas geográficas correspondentes à localização da cidade de Teresina são: 

a) Latitude sul 42 e longitude ocidental 50º 

b) Latitude sul 05º e longitude ocidental 42º 

c) Latitude norte 42º e longitude ocidental 05º 

d) Latitude norte 05º e longitude ocidental 42º 

e) Latitude sul 05º e longitude oriental 42º 

 

26) Assinale a proposição incorreta a respeito das coordenadas geográficas 

 

a) A orientação no espaço geográfico pode ser feita pela utilização direta dos astros 

com o Sol, a Lua e as estrelas ou pela utilização de instrumentos como o GPS e 

a bússola. 
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b) A orientação feita através dos mapas leva em consideração; as coordenadas 

geográficas (paralelos e meridianos) e o uso da escola que possibilita calcular as 

distâncias. 

c) As coordenadas geográficas são determinadas pelo cruzamento dos paralelos e 

meridianos 

d) As longitudes correspondem as distancias em graus que vão de um paralelo a 

outro e são contadas a partir do Equador, enquanto que as latitudes 

correspondem às distâncias em graus que vão de um meridiano a outro, 

iniciando-se pelo de Greenwich. 

 

27) Marque V para as frases verdadeiras ou F para as falsas: 

(   ) Orientação significa determinar pontos no horizonte que são representados 

numa figura denominada rosa dos ventos, onde estão representados os pontos 

cardeais (N, S, E e O), pontos colaterais (NE, SE, SO e NO) e também os pontos 

subcolaterais. 

(     ) A latitude aumenta do Equador para os pólos. 

(     ) Quanto maior o valor da longitude, menor o valor da latitude. 

(   ) Latitude é a distância que vai de um lugar da superfície terrestre à linha do 

Equador, medida em graus. 

(    ) A latitude de um lugar é a medida em km e representa a distancia entre os dois 

pontos na superfície do Planeta 

(    ) As coordenadas geográficas compreendem a latitude, a longitude e a distancia 

em metros em relação ao nível do mar. 

(    ) A longitude é o afastamento, medindo em graus de um meridiano em relação a 

outro chamado Meridiano de Greenwich. 
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Teste 

1) Você já ouviu falar em cartografia? 

(  ) SIM                (  ) Não 

 

2) O que é um mapa para você? 

(  ) Um recurso de orientação. 

(  ) Propicia para você segurança na orientação 

 

3) Você sabe para que servem as linhas que traçam o mapa? 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

4) Para que serve a escala de um mapa? 

            (  ) Para aumentar de tamanho o território desenhado. 

            (  ) Para reduzir o tamanho do território desenhado. 

 

5) Você sabia que através da legenda do mapa conseguimos fazer a leitura 

cartográfica deste mapa? 

(  ) Sim       (  ) Não 

 

6) Como você se orienta para vir para escola? 

(  ) Placas  (  ) Nomes de ruas    (  ) Ou pelos pontos de referências 

 

7) Você sabe em qual ponto o sol nasce? 

(  ) Leste   (  ) Oeste 

 

8) Já trabalhou com atlas? 

(  ) Sim     (  ) Não 

 

9) Quando precisa se orientar qual o tipo de instrumento que você usa? 

(  ) Bússola    (  ) GPS     (  ) Mapas 

 

10) Conhece uma rosa-dos-ventos? 

(  ) Sim      (  ) Não 

 

 

 


