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Componente Curricular Central: Componente Curricular Participante: Professor(es): 

GEOGRAFIA  Patrícia P. V. Kocan, Renato Volger, 
Eliz Regina de Lima e Cristiane I. de 

Lima. 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

FORMAS DE REPRESENTAÇÃO E PENSAMENTO ESPACIAL 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Utilizar as linguagens cartográficas e iconográficas e diferentes gêneros textuais e tecnologias 
digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal 
relacionado à localização, distâncias, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e 
conexão.  

Objetos de Conhecimento 

 Fenômenos naturais e sociais representados de diversas maneiras 
Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas 
 (EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, blocos-diagramas e perfis topográficos e de 

vegetação, visando à representação de elementos e estruturas da superfície terrestre.  
 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Caderno, computador com acesso à internet, celular ou o recurso que estiver disponível.  
Aplicação/Fixação 
 

 Querido aluno, você deverá fazer a leitura do texto sobre escala cartográfica, com muita 
atenção; 

 Assistir ao vídeo no link  https://www.youtube.com/watch?v=WDWb6saR8Eg (caso tenha acesso à 
internet); 

 E por último, copiar e responder as atividades no caderno. 
 
 

ESCALA CARTOGRÁFICA 

A escala cartográfica é um importante elemento presente nos mapas, sendo utilizada para 

representar a relação de proporção entre a área real e a sua representação. É a escala que indica o 

quanto um determinado espaço geográfico foi reduzido para “caber” no local em que ele foi 

confeccionado em forma de material gráfico. 

Sabemos que os mapas são reproduções reduzidas de uma determinada área. Mas essa redução 

não ocorre de forma aleatória, e sim de maneira proporcional, ou seja, resguardando uma relação 

entre as medidas originais e suas representações. A expressão numérica dessa proporção é a 

escala. 

Por exemplo: se uma escala de um determinado mapa é 1:500, significa que cada centímetro do 

mapa representa 500 centímetros do espaço real. Consequentemente, essa proporção é de 1 por 

500. 

Existem, dessa forma, dois tipos de escala, isto é, duas formas diferentes de representá-la: a escala 

numérica e a escala gráfica. A numérica, como o próprio nome sugere, é utilizada basicamente por 

https://www.youtube.com/watch?v=WDWb6saR8Eg


números; já a gráfica utiliza-se de uma esquematização. 

A escala numérica representa em forma de fração a proporção da escala, havendo, dessa maneira, 

o seu numerador e o seu denominador. Confira: 

 
Exemplo de escala numérica e os seus termos 

No esquema acima, podemos notar que o numerador representa à área do mapa e o denominador a 

área real. Convém, geralmente, deixar o numerador sempre como 1, para assim sabermos quanto 

cada unidade do mapa equivale. Quando ela não possui a medida indicada (cm, m, km) em sua 

notação, significa, por convenção, que ela está em centímetros. Caso contrário, essa unidade de 

medida precisa ser apontada. 

Já a escala gráfica representa diretamente o espaço relacional e suas medidas. 

 
Exemplos de escala gráfica 

Nos esquemas acima, podemos perceber que cada intervalo entre um número e outro representa 

uma distância específica, que é devidamente apontada pela escala. Esse tipo de escala possui o 

mérito de aumentar e reduzir juntamente ao mapa. Assim, se eu transferir um mapa que estava em 

um papel menor para um pôster grande, a escala continuará correta, o que não aconteceria com a 

escala numérica, que, nesse caso, teria de ser recalculada. 

Escala grande, escala pequena... Qual é a diferença? 

Imagine que todo mapa é uma visão aérea sobre o determinado espaço. Dessa forma, para saber se 

uma escala é grande ou pequena, ou se ela é maior do que outra basta entender que a escala nada 

mais é do que o nível de aproximação da visão aérea do mapa. Outra forma é observar a escala 

numérica, lembrando que ela se trata de uma divisão. Assim, quanto menor for esse denominador, 

maior será a escala. 

Exemplo. Considere essas duas escalas: a) 1:5000; b) 1:10000. A primeira escala é uma divisão de 

1 para cinco mil que, quando calculada, com certeza dará um número maior que uma divisão de 1 

para dez mil. Portanto, a primeira escala é maior do que a segunda. 

Assim, é possível perceber que, quanto maior for a escala, menor será a área representada no mapa 

e vice-versa, pois, quanto maior a escala, maior é a aproximação da visão aérea do local 

representado. Isso nos permite, por sua vez, um maior nível de detalhamento das informações, pois 

quanto mais próximos estivermos de um local, mais detalhes conseguiremos visualizar. 

Em resumo, a sentença é: 

Quanto maior a escala, menor a área representada e maior é o nível de detalhamento. 

Um mapa-múndi possui uma escala muito pequena, com uma área grande representada e, com 



certeza, apresentará menos detalhes do que, por exemplo, um mapa do estado da Bahia, que teria, 

nesse caso, uma escala grande. 

Cálculo da escala 

Para calcular a escala, basta lembrar o seu conceito: Escala (E) é a relação (divisão) entre a área do 

mapa (d) pela área real (D). Assim: 

E =   d 

      D 

Assim, para calcular uma escala de um mapa em que dois pontos estão a 5 cm de distância um do 

outro, sendo que, no mundo real, eles estão separados por 1000 cm, basta aplicar a fórmula: 

E = 5/1000 → E = 1/200 

A escala, nesse caso, é de 1:200 ou um para duzentos. 

 
Síntese/Avaliação 

Atividades: copiar e responder no caderno. 

1) Copiar o mapa mental no caderno. 

 

2) O que é a escala cartográfica? 

3) O que é escala numérica? Cite exemplo. 

4) O que é escala gráfica? Cite exemplo. 

5) Qual a diferença de escala grande e escala pequena? 

6) Como se faz o cálculo da escala? 



7) O que envolvem as projeções. 

8) Imagine que uma pessoa tenha lhe pedido uma informação de como chegar à Escola 

felicidade, partindo do metrô. Consultando o mapa, escreva o percurso com todas as 

informações necessárias, incluindo as ruas paralelas e perpendiculares que a pessoa 

passará. 

 

9) Nesta atividade, você irá desenhar numa folha de oficio, o mapa do percurso que você faz de 

sua casa até a escola, (lembrando: sem sair de casa, senão lembrar converse com as 

pessoas que moram em sua residência). Colocando os pontos de referência que você 

encontra pelo caminho como vários comércios, área de lazer, parques, praças, dentre outros. 

Se você tiver acesso a internet, poderá usar o google maps (aplicativo do seu celular), para 

desenhar as quadras das ruas bem certinho, bem como os nomes das ruas. Após colar a 

folha no caderno. 

(OBS: essa ilustração não precisa fazer) 

Registro de Frequência 

 Todos os alunos que realizarem as atividades no caderno, terão presença. 
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