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A Alfabetização Cartográfica

 Segundo Pissinati (2007), entende-se por 
Alfabetização  Cartográfica, a processo de ensino/
aprendizagem por onde o estudante será inserido no
 estudo formal do mapa. 

Para Simielli (2007), essa alfabetização supõe o 
Desenvolvimento de noções de:
• Visão oblíqua e visão vertical;
• Imagem tridimensional e imagem bidimensional;
•Alfabeto cartográfico: ponto, linha e área;
•Proporção e escala;
•Lateralidade/referências, orientação.



  

Para Almeida/Passini (2008), iniciando o aluno em 
sua tarefa de mapear, estamos, portanto, mostrando 
os caminhos para que se torne um leitor consciente 
da linguagem cartográfica.

Segundo a autora,o desenvolvimento destas noções 
contribui para desmistificação da Cartografia como 
apresentadora de mapas prontos e acabados.



  

Visão Oblíqua e Visão VerticalVisão Oblíqua e Visão Vertical



  

Para Simielli (2007), a visão que se tem no dia-a-dia é 
lateral, isto é, oblíqua, mas dificilmente há condição de 
se analisar um determinado espaço, por exemplo, o 
espaço de uma cidade, de um bairro ou até da sala de 
aula, na visão vertical. Essa é uma visão abstrata ou 
temos que nela chegar a partir de uma abstração. Para 
se ver na visão vertical uma área maior, temos que 
utilizar métodos mais sofisticados, que são o avião 
fotogramétrico, o helicóptero ou eventualmente 
praticarmos o paraquedismo, balonismo ou asa-delta, 
que permitem situações em que se consegue ver esse 
espaço maior, na forma vertical.



  

De acordo com Romano (2007), para desenhar na 
bidimensão o que o observador enxerga na terceira 
dimensão é necessário ter compreensão da visão vertical 
(comprimento, largura e altura) sempre de cima para 
baixo, como a que aparece nos mapas de relevo. 
... Porquê o olhar para um objeto em terceira dimensão 
terá imagens diferentes, sempre que se mude o ângulo de 
observação. Dessa forma, a visão vertical só será 
garantida na posição de nadir (ponto nadiral corresponde 
ao mais central da fotografia, ou seja, aquele que dará a 
real dimensão da verticalidade da observação. As 
distorções serão aumentadas na medida em que nos 
afastarmos do ponto) da observação e esta é conseguida 
se o raio de visão estiver perpendicular ao objeto de 
estudo , se percebido de cima para baixo.



  

De acordo com Simielli (1993), visão oblíqua é a visão 
que temos de um objeto ou de um lugar quando 
olhamos de cima e um pouco de lado



  

De acordo com Romano (2007), visão vertical é aquela 
em que a direção do olhar, ou o raio de visão, posiciona-
se na perpendicular ao plano (objeto a ser observado). 



  

Imagem Bidimensional e Imagem Tridimensional Imagem Bidimensional e Imagem Tridimensional 



  

Pissinati/Archela (2007), diz que considerando que o 
mapa é a representação do plano, da realidade, visto 
de cima e que, por outro lado, não faz parte do 
cotidiano da maioria das pessoas ver o mundo dessa 
posição, fica mais fácil entender a dificuldade que elas 
manifestam para compreenderem o mapa. Além disso, 
o plano real é tridimensional, ou seja, possui altura, 
largura e comprimento, e o mapa, por ser 
bidimensional, acaba suprimindo a altura.
Tanto a representação bidimensional (mapa), quanto a 
tridimensional (maquete) requerem o estudo de quatro 
princípios básicos: a localização, a projeção, a 
proporção e a simbologia. Embora seja possível definir 
cada um deles separadamente, todos estão 
intimamente relacionados.



  

Para Simielli (2007), O importante é que se trabalhe 
com o uso de maquete e nesta situação vamos ter um 
importantíssimo instrumento para trabalhar a 
correlação (segundo nível na análise cartográfica), 
porque a maquete em si, sendo um produto 
tridimensional, estará  dando a possibilidade de o 
aluno ver diferentes formas topográficas, as diferentes 
altitudes de um determinado espaço e, em função 
disso, poderá trabalhar várias outras informações 
correlacionando com estas formas topográficas. 
Segundo a autora ... Quando trabalhada sobre a 
maquete, a correlação se torna extremamente mais 
fácil para que o aluno tenha o entendimento de 
determinadas correlações do espaço físico com 
correlações de uso antrópico.



  



  

Para Simielli (2007), ao se trabalhar a imagem 
tridimensional e imagem bidimensional, será trabalhado 
a passagem do espaço concreto, da realidade em que 
se vive para o espaço do papel. Haverá, portanto, a 
passagem de informação de que se vê com volume, 
com tridimensão, para um espaço plano, um espaço 
bidimensional.  



  



  

Para o desenvolvimento desse conteúdo, será 
adotada a metodologia de Maria Elena Simielli no 
artigo Cartografia no Ensino Fundamental e Médio e 
de Alfabetização Cartográfica: a construção do 
conceito de visão vertical e a formação de professores 
de Sonia Maria Munhóes Romano.



  

As atividades a serem desenvolvidas com os alunos 
será:
-Observação da maquete em vários ângulos;
-Definição dos conceitos de visão vertical e visão 
oblíqua;
-Utilização da máquina fotográfica para registro dos 
diversos ângulos da maquete;
-Discussão sobre imagem bidimensional (mapa) e 
imagem tridimensional (maquete);
-Elaboração de uma planta da maquete;



  

Alfabeto Cartográfico: ponto, linha, área
A construção da noção de legenda 



  

Sugestão de Atividade

Solicite que cada aluno represente algum percurso que lhe 
seja familiar, isto é, um caminho que faça freqüentemente, 
indicando tudo que há ao redor. O registro das direções em 
que o Sol nasce e se põe também deve fazer parte do 
desenho. Explicar que depois os desenhos serão 
socializados com os colegas. Para facilitar a compreensão 
sugira que usem símbolos, para representar os elementos 
que estão desenhando. Após a elaboração discuta com os 
alunos a necessidade de se criar códigos comuns (símbolos) 
que facilitem a compreensão e utilização da legenda. Assim 
eles terão as primeiras noções de legenda.
(Adaptada de Ensinar e Aprender – Geografia,1998 – CENPEC) 



  

Almeida/Passini (2008) afirmam, que a ação para que 
o aluno possa entender a linguagem cartográfica  não 
está em pintar ou copiar contornos, mas em “fazer o 
mapa” para que, acompanhando metodologicamente 
cada passo do processo – reduzir proporcionalmente, 
estabelecer um sistema de signos ordenados, 
obedecer um sistema de projeções para que haja 
coordenação do ponto de vista (descentralização 
espacial) -, familiarize-se com a linguagem 
cartográfica.
Castrogiovani (2003) afirma, que para o aluno possa 
dar significados aos significantes deve viver o papel 
de codificador antes de ser decodificador, e esta 
tarefa os cadernos de mapas por si só não propiciam. 
 



  

Segundo ele, três aspectos devem ser considerados 
para que o aluno consiga dar significado aos 
significantes, ou seja, ser decodificador:a função 
simbólica, o conhecimento da utilização do símbolo 
e vivenciar ou abstrair o espaço representado.

Para Pissinati/Archela (2008) a simbologia  é o 
conjunto de formas e cores responsáveis pela maior 
parte das informações do mapa. É o elemento que 
leva o mapa a parecer uma obra de arte. A 
simbologia ou a semiologia gráfica – por sua vez é 
composta de três elementos básicos: o ponto, a 
linha e a área. 



  

Ponto: não têm dimensão, representa apenas a 
posição (localidade ou localização). Representam 
fenômenos de várias ordens: os relacionados com 
os aspectos físicos, socioeconômicos, urbanos, 
políticos, militares, religiosos, etc.



  

Linha: é unidimensional, representa apenas direção, 
são usadas para representar fenômenos lineares 
rodovias, rios, linhas férreas, etc) e contínuos 
(temperatura, taxa de inflação,pluviosidade, etc). São 
chamadas isolinhas ou isopletas, aquelas usadas para 
representar fenômenos contínuos e da mesma 
intensidade, tais como;
Pressão atmosférica – isóbaras
Pluviosidade – isoietas
Profundidade oceânica – isóbatas
Altitude ou curva de nível - isoípsas



  
http://www.itcg.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=47

http://www.itcg.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=47


  

Área (zona) – é bidimensional, representa a largura e 
o comprimento. Podem ser também representadas 
por texturas ou por cores podem indicar as variações 
altimétricas nas áreas continentais e profundidades 
nas áreas oceânicas. Quanto a textura têm 
geralmente, o mesmo uso de cores, sobretudo em 
representações preto-e-branco. 
Exemplo: densidade de população, florestas, 
cultivos, áreas urbanas, etc.



  http://www.dominiopublico.gov.br/download/imagem/pc000784.jpg



  

Para Castrogiovani, a relação significante x 
significados dos signos cartográficos: são os 
elementos que compõem a legenda. Devem 
aproximar o máximo do real.
De acordo com Garcia/Garavelo a legenda é a 
explicação sumária do significado da simbologia 
adotada na representação gráfica. 



  

Atividade
Trabalhando com fotografias aéreas para 
desenvolver a noção de legenda.
- Observe atentamente a fotografia. Depois, cole com 
durex um pedaço de papel vegetal sobre a foto.
- Com uma caneta preta, trace quadrantes na foto.
- Ainda usando caneta, contorne conjuntos que você 
identifica na paisagem. Cada conjunto deve ter uma 
cor diferente. Delimite, assim, os principais conjuntos 
da foto, conforme apareçam no 1º, 2º e no 3º planos.
- Faça uma legenda, indicando com símbolos cada 
conjunto observado.
(adaptado de Ensinar e Aprender – Geografia – CENPEC – 1998)  



  

PROPORÇÃO E ESCALA



  

Proporção e Escala

Segundo Pissinati/Archela (2007), a proporção é o 
tamanho usado na representação do elemento real. 
Também chamada de escala, a proporção é o 
elemento que torna possível a ampliação ou a 
redução de um objeto no momento de sua 
transposição para a superfície plana ou para 
maquete



  

Londrina em várias escalas



  Fonte: Atlas Ambiental de Londrina



  
(Fonte: Atlas Ambiental de Londrina)



  
(Fonte: Atlas Ambiental de Londrina)



  (Fonte: Atlas Ambiental de Londrina)



  

Almeida/Passini (2008) diz, que o mapa é uma 
redução proporcional da realidade. E é a escala 
que estabelece quantas vezes o espaço real sofreu 
redução.
De acordo com Garcia/Garavelo (2006), a 
determinação da escala, é um dos elementos mais 
importantes na elaboração de um mapa, pois é 
dessa forma que obteremos uma representação da 
realidade com maior ou menor detalhismo. Isso 
significa inserir no mapa a maior quantidade de 
informação possível sem prejudicar sua 
legibilidade, facilitando analisar a área representada 
conforme o objetivo de quem produziu o mapa.



  

MAQUETE DE UMA CASA



  

Para Passini/Almeida (2008), de acordo com a 
escala os mapas podem ser:
De 1:500 até 1:5.000 – plantas de cidades e 
planos cadastrais
De 1:20.000 até 1:250.000 – cartas topográficas
Escalas menores que 1:500.000 – cartas 
corográficas (core = região)
Escala menor que 1:1.000.000 – mapa
Escalas menores que 1:205.000.000 – cartas 
gerais (planisférios).

Exemplos de plantas e mapas:



  

PLANTA DE BRASÍLIA

http://www.dominiopublico.gov.br/download/imagem/pc000279.jpg



  http://www.dominiopublico.gov.br/download/imagem/pc000784.jpg

MAPA DO BRASIL



  

Tipos de Escalas
Existem dois tipos de escala:
-A escala numérica; 
-A escala gráfica.

A escala numérica é expressa por uma fração, na 
qual o numerador representa a distância no mapa 
e o denominador, a distância na superfície real.
Exemplo: na escala de 1:1.000.000 (lê-se um por 
um milhão), significa que a superfície foi reduzida 
1.000.000 de vezes. Então 1cm no mapa equivale 
a 1.000.000 cm = 10.000 m = 10 km



  

Representações da escala numérica:

Fração:
1

1.000.000
= 1.000.000 cm = 10.000 m = 10 km

Razão: 1 : 1.000.000 (lê-se um para um milhão)=
10.000 m = 10 km 



  

Para calcular a distância real entre dois pontos, 
utilizando a escala numérica, procedemos da 
seguinte maneira;
- Medir a distância existente entre dois pontos.
- Multiplicar essa distância em centímetros, pelo 
denominador da escala e convertemos, em metros 
ou quilômetros, o resultado obtido em centímetros.
Exemplo: em um mapa cuja escala é 1:100.000, a 
distância em linha reta entre duas cidades é de12 
centímetros. Qual é a distância real entre essas 
duas cidades?
12 x 100.000= 1.200.000cm= 12 km  



  

A Escala Gráfica -  é expressa por meio de gráfico  
que indica quantas vezes a realidade foi reduzida. 
Em geral, esse gráfico corresponde ao desenho de 
uma régua com divisões marcadas em centímetros 
e em milímetros, além de indicação do valor real 
das medidas na realidade. 

Km

=3020100

Escala Gráfica

1 : 1 000 000

(ou 1 cm representa 10 Km)



  

Para conhecer as medidas reais quando se usa a 
escala gráfica, basta medir, com uma régua, 
determinada distância no mapa e multiplicar o 
valor encontrado pela distância real indicada na 
escala. O resultado deverá ser expresso conforme 
a unidade de medida designada na escala. 

Exemplo: em um mapa de escala gráfica onde 1 
cm no mapa corresponde a 250 km na realidade a 
distância entre Brasília e Belo Horizonte é de 2,5 
cm, portanto, a distância real entre essas duas 
cidades é de 625 km.



  

SUGESTÃO DE MÍDIA

http://rived.proinfo.mec.gov.br/atividades/matematica/Escalas/mat_escalas.swf



  

Sugestões de Atividades

Atividade 1 
Utilizando o Atlas escolar, pedir que o aluno calcule 
as distâncias entre cidades pré-determinadas.
Atividades 2
DESENVOLVENDO A NOÇÃO DE ESCALA
Objetivo: Possibilitar o domínio da noção de escala no conhecimento geográfico, que o auxiliarão a 
reconhecer os fenômenos geográficos: a escala cartográfica, que permite organizar a localização  e a 
distribuição espacial dos fenômenos e; a escala geográfica, que permite organizar e classificar os 
fenômenos em escala local, regional, nacional e global.
Materiais:
Laboratório de informática
Procedimentos:
a)–  O professor encaminha em alunos ao laboratório de informática;
b)– Orientar para que acessem a página do Google Maps (www.maps.google.com.br);
c)– A princípio permitir por alguns momentos, que os alunos explorem a página;
d)– Orientar para que selecionem “mapa”;
e)– O professor orienta os alunos para clicarem em “zoom’ e ir aumentando gradativamente a 
imagem para que possam observar a localização do município a medida que aumenta a escala. 

http://www.maps.google.com.br/


  

Atividade 3
Calcular a distância entre alguns lugares da cidade,
 utilizando a planta da cidade.



  

ORIENTAÇÃO 
E 

LOCALIZAÇÃO



  

A LOCALIZAÇÃO NO ESPAÇO GEOGRÁFICO

Como um produto das ações humanas, o 
espaço geográfico está em constante 
transformação, acompanhando os avanços das 
técnicas e conhecimentos acumulados pela 
sociedades. Nos últimos anos, novas tecnologias 
aceleraram  mudanças no tempo e reduziram 
distâncias no espaço. Mas, ainda assim, 
continuam necessários os pontos de referência e 
o sistema de coordenadas geográficas para nos 
localizarmos tanto no espaço quanto em um lugar 
em relação ao outro.



  

Segundo Almeida/Passini (2008), os referenciais geográficos 
de orientação são definidos a partir dos movimentos da Terra. 
Seu entendimento exige grande capacidade de abstração 
para coordenar o movimento de rotação da Terra com o 
movimento aparente do Sol e a resultante sucessão de dias 
e noites. O leste (nascente, não pode ser ensinado apenas
como o “lugar onde o Sol nasce” e o este (poente) como o 
“lugar onde o Sol se esconde”. Na verdade, são pontos da 
entrada da Terra na luz e/ou sombra do lugar onde o sujeito 
se encontra, sendo observáveis pela presença do Sol ou 
pela sua ausência. No entanto, o leste e oeste não são 
pontos. São antes o sentido do movimento de rotação da 
Terra que se faz de leste para oeste.

Os Referenciais Geográficos de Orientação



  

Fonte: http://www.diadiaeducacao.pr.gov.br/portals/bancoimagem/frm_buscarImagens3.php
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Hemisfério Terrestre recebendo Iluminação ROSA DOS VENTOS 

Fonte: Simone Ap Silva



  

Sugestão de Atividades

Objetivo:
-Compreender que o polo magnético da Terra atrai a ponta da
agulha imantada para o norte, dando uma referência para os 
demais pontos cardeais.

Aprendendo a se localizar, utilizando a Bússola

Recurso Material:
- Bússola 
Desenvolvimento:
Com a bússola em mãos, o professor irá desenvolver noções
de orientação com os alunos. Indicando à eles que a agulha 
imantada aponta sempre para norte, explicando sobre o polo 
magnético da Terra. Após as explicações toma-se a escola 
como ponto de referência, e pede aos alunos que localizem
diversos lugares na cidade. Pedindo que façam as 
anotações no caderno
(adaptado de Alfabetização Cartográfica: Simples e Prática de Pissinati e Archela)



  

O Sistema de Coordenadas Geográficas

De acordo com Almeida/Passini (2008), o uso de um sistema de 
coordenadas corresponde ao ponto principal de abstração na 
construção do espaço a nível psicológico. As relações 
euclidianas através das coordenadas permitem situar os objetos
e dar orientação de seu deslocamento em função de uma
estrutura cujos referenciais são independentes desses objetos.
Nessa categoria encontram-se as coordenadas geográficas 
(paralelos e meridianos) através das quais pode-se localizar
qualquer ponto na superfície terrestre.(ver sugestão de pesquisa)

Segundo o IBGE,  as coordenadas geográficas são valores 
numéricos através dos quais podemos definir a posição de um
ponto na superfície da Terra, tendo como ponto de origem 
para as latitudes o Equador e o meridiano de Greenwich para 
a origem das longitudes.



  

(vamos pesquisar: o GPS (Sistema de Posicionamento Global)
 é um aparelho que permite localizar lugares na superfície 
terrestre utilizando as Coordenadas Geográficas. Porém ele
 não é o único que possui essa função. Pesquise na Internet
 sobre os sistemas de posicionamento via satélite (GNSS). 
Indique em sua pesquisa os países que possuem essa 
tecnologia e objetivo de sua criação. 
Dicas de sites: http://infogpsonline.uol.com.br/revistas-interna.php?id_
noticia=7570;
 http://www2.dem.inpe.br/hkk/2006/Helio-Galileo-p60.pdf;
 http://sistemadearmas.sites.uol.com.br/ge/gpsdavi.html
http://www.ucs.br/ccet/demc/vjbrusam/inst/gps.pdf 

O homem ao longo da história, sempre buscou formas de se localizar e 
se orientar na Terra. Nesse sentido instrumentos como a bússola, os 
mapas, o astrolábio, apareciam como importantes ferramentas para 
realizar esse processo. Atualmente, ele passou a contar com o GPS 
(Sistema de Posicionamento Global), que permite localizar qualquer 
lugar na superfície da Terra, utilizando este aparelho. Assim vamos 
pesquisar um pouco mais sobre esse aparelho.



  

Paralelos – de acordo com Garcia e Garavelo (2006), são 
circunferências perpendiculares ao eixo de rotação terrestre 
traçadas a partir da linha do Equador (do latim equales,  
significa “iguais”), o paralelo principal, que atravessa a parte 
de maior diâmetro do planeta e determina a divisão do globo 
em dois hemisférios: Norte, também denominado Boreal ou 
Setentrional, e Sul, também chamada de Austral e Meridional. 
Essa linha define um plano perpendicular ao eixo de rotação 
terrestre que passa pelo centro do globo, denominado plano 
equatorial.

Além do Equador, outros quatro paralelos recebem
nomes especiais: dois trópicos e dois círculos polares. No
hemisfério norte, temos o círculo polar Ártico e o trópico de 
Câncer. No hemisfério Sul, o trópico de Capricórnio e o círculo
polar Antártico. 



  

Equador

Trópico de Câncer

Trópico de Capricórnio

Círculo Polar Antártico

Círculo Polar Ártico

Marco do Trópico de Capricórnio na 
cidade de Maringá

Fonte: Simone Ap Silva

Fonte: Simone Ap Silva

Paralelos Principais da Terra



  

Os paralelos indicam a latitude de um lugar. Todos 
os paralelos situados ao norte do Equador têm 
Latitude norte. Os locais que ficam ao sul dessa 
Linha têm latitude sul. 
Como a Terra é representada por uma esfera a 
Circunferência do Equador é dividida em graus. Por 
isso a latitude é medida em graus.

Paralelos

http://www.diadiaeducacao.pr.gov.br/portals/bancoimagem/frm_buscarImagens3.php



  

Portanto, latitude pode ser definida , segundo o IBGE
como o  ângulo formado pela normal, à superfície 
adotada para a Terra, que passa pelo ponto 
considerado e a reta correspondente à sua projeção 
no Plano do Equador. A latitude quando medida no 
sentido do Polo Norte é chamada Latitude Norte ou
Positiva. Quando medida no sentido do Polo Sul é 
chamada Latitude Sul ou Negativa. Sua variação é:
O° a 9O°N ou O° a + 90°
O° a 9O°S ou O° a - 90°



  

A latitude ajuda a explicar as diferenças de  
temperatura em nosso planeta, embora muitos 
outros fatores, como a altitude e a proximidade do 
mar, também interferiram para que ocorram essas 
diferenças. De modo geral, as temperaturas 
aumentam dos polos para o Equador.

Zona Tropical

Zona temperada do Norte

Zona temperada do Sul

Zona polar do 
Sul

Zona polar do
Norte

Círculo 
Polar Ártico

Trópico de Câncer

Equador

Trópico de Capricórnio

Círculo polar 
Antártico

0º

23º27’

23º27’

66º33’

66º33’

Fonte: adaptado de Geografia de Lúcia Marina e  Tércio, 2005



  

Segundo Garcia e Garavelo (2006), os meridianos 
são circunferências que vão de polo ao outro do 
planeta e cruzam-se com os paralelos. A sua 
continuação, no lado oposto, é denominado 
antimeridiano e completa uma circunferência que 
define o plano meridiano, que passa sempre pelo 
eixo terrestre. Por convenção, o plano meridiano 
que contém o Meridiano de Greenwich é o que 
divide o globo terrestre em dois hemisférios: leste 
ou oriental e oeste ou ocidental. 



  

Meridianos 

http://www.diadiaeducacao.pr.gov.br/portals/bancoimagem/frm_buscarImagens3.php



  

De acordo com o IBGE, longitude é o ângulo 
diedro formado pelos planos do Meridiano de 
Greenwich e do meridiano que passa pelo ponto 
considerado. A longitude pode ser contada no 
sentido oeste, quando é chamada Longitude Oeste 
de Greenwich ( W Gr.) ou Negativa. Se contada no 
sentido este, é chamada Longitude Este de 
Greenwich ( E Gr.) ou Positiva.

O meridiano de Greenwich têm longitude 0º de 
longitude e é o ponto de partida para calcular a 
longitude de um lugar. A longitude máxima é a linha 
Internacional de Mudança de Data, que corresponde 
a 180º.



  

A longitude é essencial para saber as diferenças de 
horário de um lugar para outro na Terra. Essas 
diferenças dependem da localização de um lugar em 
relação ao Meridiano de Greenwich.



  
Fonte: Atlas Geográfico Escolar - IBGE



  

Sugestões de Mídias para enriquecimento curricular 

Vários recursos podem ser usados, para enriquecer e
ilustrar o assunto trabalhado pelo professor.
A seguir, sugestão de dois recursos que podem ser 
trabalhados. 



  http://portaldoprofessor.mec.gov.br:8080/recursos/9527/redes.swf



  http://portaldoprofessor.mec.gov.br:8080/recursos/12652/vocesabeoqueegeodesia.swf



  

Sugestão de atividades 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: MAPA DA CIDADE
Objetivo:
Notar que a quadriculação da área facilita e agiliza a localização dos lugares.
Recursos Materiais:
Mapa da cidade, folha de papel vegetal, régua, lápis, borracha.
Procedimento:
a)o professor divide a turma em duplas ou trios para realizar a atividade e pede para que 
todos imaginem um passeio a um local determinado pelo professor. Então entrega a mapa 
da cidade um para cada equipe), e deixa alguns minutos para que os alunos as observem.
b)O professor determina o local do ponto de partida, onde todos os alunos devem estar, no 
mapa turístico, e diz que todos cheguem a um determinado lugar.
c)Os alunos devem descrever oralmente o trajeto, mencionando pontos de referência, para 
que os colegas acompanhem o raciocínio. O professor deve permitir que cada equipe faça 
seu próprio trajeto. 
d)O professor pergunta se seria possível simplificar  a localização, de forma que se torne 
mais rápida, caso tenha que explicá-la para um visitante.
O profesor entrega o papel vegetal para cada equipe e explica que quadricularão a folha 
para servir de estratégia para o mapa turístico
(Adaptado de Alfabetização Cartográfica – Simples prática de Pissinati e Archela.



  

Sugestão de Atividades

Trabalhando com o Atlas Geográfico

Uma alternativa para trabalhar as 
coordenadas geográficas, é utilizando o atlas 
escolar, pedindo para que os alunos, anotem 
no caderno as coordenadas geográficas de 
alguns lugares, pré-determinados pelo 
professor.
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