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Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de Realização das Atividades Carga Horária 

6º ANO  28/05 a 03/06 03 AULAS 

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

GEOGRAFIA  Patrícia P. V. Kocan 
 Renato Vogel  

 Eliz Regina de Lima 
  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 
relacionados 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 
 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Caderno, computador com acesso à internet, impressora, celular ou o recurso que estiver 
disponível. 

Aplicação/Fixação 

 

 Querido aluno (a), você deverá fazer novamente uma leitura com muita atenção dos 
textos abaixo, que servem para revisão de conteúdo; 

Caso não tenha assistido aos vídeos ainda, os links deles se encontram abaixo, (Caso não 

consiga, sem problemas. Apenas leia os textos). 

 https://www.youtube.com/watch?v=7A59GaWBI00 

 https://www.youtube.com/watch?v=o1b6SvOFZms 

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

 Copiar ou imprimir as palavras cruzadas e responder. 

 E por último, fazer uma rosa dos ventos a partir de materiais alternativos e reciclados, 
para expor na escola, quando as aulas retornarem. 

 
REVISÃO DE CONTEÚDOS 
 

CARTOGRAFIA 
      Como sabemos, é a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas e 
representações cartográficas em geral, incluindo plantas, croquis e cartas gráficas. Essa área do 
conhecimento é de extrema utilidade não só para os estudos em Geografia, mas também em outros 
campos, como a História e a Sociologia, pois, afinal, os mapas são formas de linguagem para 
expressar uma dada realidade. 
      Existem, dessa forma, alguns conceitos básicos de Cartografia que nos permitem entender os 
elementos dessa área de estudos com uma maior facilidade. Saber, por exemplo, noções como as 
de escala, legenda e projeções auxiliam-nos a identificar com mais facilidade as informações de um 
mapa e as formas utilizadas para elaborá-lo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7A59GaWBI00
https://www.youtube.com/watch?v=o1b6SvOFZms
https://www.youtube.com/watch?v=WDWb6saR8Eg


 
Confira a seguir, um resumo dos principais conceitos da Cartografia: 

 
Mapa – um mapa é uma representação reduzida de uma dada área do espaço geográfico. Um mapa 
temático, por sua vez, é uma representação de um espaço realizada a partir de uma determinada 
perspectiva ou tema, que pode variar entre indicadores sociais, naturais e outros. 
Plantas – representação cartográfica realizada a partir de uma escala muito grande, ou seja, com 
uma área muito pequena e um nível de detalhamento maior. É muito utilizada para representar 
casas e moradias em geral, além de bairros, parques e empreendimento. 
Croqui – é um esboço cartográfico de uma determinada área ou, em outras palavras, um mapa 
produzido sem escala e sem os procedimentos padrões na sua elaboração, servindo apenas para a 
obtenção de informações gerais de uma área. 
Escala – é a proporção entre a área real e a sua representação em um mapa. Geralmente, aparece 
designada nos próprios mapas na forma numérica e/ou na forma gráfica. 
Legenda – é a utilização de símbolos em mapas para definir algumas representações e que está 
sempre presente em mapas temáticos. Alguns símbolos cartográficos e suas legendas são 
padronizados para todos os mapas, como o azul para designar a água e o verde para indicar uma 
área de vegetação, entre outros. 
Orientação – é a determinação de ao menos um dos pontos cardeais, importante para representar 
a direção da área de um mapa. Alguns instrumentos utilizados na determinação da orientação 
cartográfica são a Rosa dos Ventos, a Bússola e o aparelho de GPS. 
Projeções Cartográficas – são o sistema de representação da Terra, que é geoide e quase 
arredondada, em um plano, de forma que sempre haverá distorções. No sistema de projeções 
cartográficas, utiliza-se a melhor estratégia para definir quais serão as alterações entre o real e a 
representação cartográfica com base no tipo de mapa a ser produzido. 
Hipsometria – também chamada de altimetria, é o sistema de medição e representação das 
altitudes de um determinado ambiente e suas formas de relevo. Portanto, um mapa 
hipsométrico ou altimétrico é um mapa que define por meio de cores e tons as diferenças de altitude 
em uma determinada região. 
Latitude – é a distância, medida em graus, entre qualquer ponto da superfície terrestre e a Linha do 
Equador, que é um traçado imaginário que se encontra a uma igual distância entre o extremo norte e 
o extremo sul da Terra. 
Longitude – é a distância, medida em graus, entre qualquer ponto da superfície terrestre e o 
Meridiano de Greenwich, outra linha imaginária que é empregada para definir a separação dos 
hemisférios leste e oeste. 
Paralelos – são as linhas imaginárias traçadas horizontalmente sobre o planeta ou perpendiculares 
ao eixo de rotação terrestre. Os principais paralelos são a Linha do Equador, os Trópicos de Câncer 
e Capricórnio e os Círculos Polares Ártico e Antártico. Todo paralelo da Terra possui um valor 
específico de latitude, que pode variar de 0º a 90º para o sul ou para o norte. 
Meridianos – são as linhas imaginárias traçadas verticalmente sobre o planeta ou paralelas ao eixo 
de rotação terrestre. O principal meridiano é o de Greenwich, estabelecido a partir de uma 
convenção internacional. Todo meridiano da Terra possui um valor específico de longitude, que pode 
variar entre 0º e 180º para o leste ou para o oeste. 
Coordenadas Geográficas – é a combinação do sistema de paralelos e meridianos com base 
nas longitudes e as latitudes serve para localizar todo e qualquer ponto da superfície terrestre. 
Curvas de Nível – é uma linha ou curva imaginária que indica os pontos e áreas localizados sob 
uma mesma altitude e que possui a sua designação altimétrica feita por números representados em 
metros. 
Aerofotogrametria – é o registro de imagens a partir de fotografias áreas, sendo muito utilizado 
para a produção de mapas. 
SIG – sigla para “Sistemas de Informações Geográficas”, é o conjunto de métodos e sistemas que 
permitem a análise, coleta, armazenamento e manipulação de informações sobre uma dada área do 
espaço geográfico. Utilizam, muitas vezes, técnicas e procedimentos tecnológicos, incluindo 
softwares, imagens de satélite e aparelhos eletrônicos em geral. 
 
 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/pontos-cardeais-colaterais-subcolaterais.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/projecoes-cartograficas.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/coordenadas-geograficas.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/coordenadas-geograficas.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/latitudes-longitudes.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/curva-nivel.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/sistema-informacoes-geograficas-sig.htm


ORIENTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO NA SUPERFÍCIE TERRESTRE 
      A orientação está presente em nosso dia-a-dia a todo o momento nos lugares que vamos, 
precisamos saber como chegar e como voltar para casa. Assim contamos com ajuda de pessoas e 
instrumentos. 
      Quando queremos chegar a um ponto qualquer, em uma viagem, por exemplo, perguntamos 
orientações a pessoas, tais como: onde fica tal lugar? Como faço para chegar lá? A determinada rua 
fica próxima a que? Essas indagações nos ajudam na localização. Mas será que antigamente era 
assim? E hoje? Com todas as tecnologias, como as pessoas se orientam? Vamos voltar ao passado 
e verificar isso? 
      Desde os primeiros povos da antiguidade, os homens precisavam se localizar, pra realizar sua 
coleta, localizar sua caça, etc. E do mesmo modo tinha que ter referências para voltar.  Nas grandes 
navegações não era diferente, no século XVI os europeus se lançaram ao mar em busca de novas 
terras e as novas descobertas. Para ampliar seus horizontes precisavam de algo que os guiassem. 
     Assim utilizaram-se da cartografia. Apesar de não existir muitos recursos os cartógrafos da época 
elaboravam mapas a partir da observação e de objetos simples como a bússola, a rosa dos ventos e 
os astros. 
 
Orientação pelos astros – é utilizada através dos tempos, principalmente para as grandes 
navegações, onde se observava as estrelas, apesar de ser bem menos precisa do que os 
instrumentos. 
 
Rosa dos ventos – é uma figura que representa os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. 

 
A bússola – é um instrumento de orientação onde possui uma agulha imantada no centro que 
aponta para o polo magnético da Terra. Era muito utilizada pelos navegadores.  
 
Mapas– Usamos os mapas para os mais diversos fins. Localizar ruas, fazer viagens etc. são 
elementos que auxiliam, pois trazem detalhes como nomes de ruas, vias, cidades, estradas, 
tornando mais fácil sua interpretação. Os mapas evoluíram muito, desde o registro do primeiro feito 
em argila, autoria dos povos babilônicos, e hoje temos todo o tipo de mapas, inclusive imagens de 
satélites. 



 
GPS– Sistema de Posição Global, aparelho que revoluciona o cotidiano, através de tecnologia ele 
rastreia as ruas e fornece as informações solicitadas. 
      Além do GPS que é um aparelho moderno, a partir dos anos 90 a tecnologia cada vez mais atua 
a nosso favor no que diz respeito à localização. Através do celular hoje é possível localizar uma 
pessoa, pois estes aparelhos estão ligados a antenas espalhadas que faz a conexão entre os 
lugares. Isso gera segurança. Temos hoje tecnologias voltadas a crianças, jovens e adultos.  Você 
sabia que já existe até o GPS de sola de sapato? É isso mesmo o produto fabricado para no caso de 
auxiliar a polícia a encontrar crianças e adultos desaparecidos, despertou o interesse também de 
esportistas e aventureiros que fazem caminhadas em matas fechadas. Interessante não? 
      A cartografia hoje é imensamente acompanhada de tecnologia. Temos cartas ou mapas 
temáticos, fotografia aérea, imagens de satélites, utiliza-se o geoprocessamento, o sensoriamento 
remoto, e isso auxilia na informatização de dados para algumas funções, como: 
Construção de estradas, – Construção de Usinas, – Avaliação do solo para a agricultura, – 
Levantamentos topográficos, enfim, os mapas deixaram de ser instrumentos somente para o 
exército, forças armadas, aulas de geografia, ou ainda base para turistas, eles tornaram-se 
importantes ferramentas no dia-a-dia dos mais diversos profissionais, que ajudam em suas relações 
sociais e econômicas. 
 
ESCALA CARTOGRÁFICA 
      A escala cartográfica é uma ferramenta utilizada para estudar e perceber a relação entre as 
dimensões dos elementos contidos no mapa e a realidade do terreno. 
A escala cartográfica 
Veja as duas maneiras de se expressar a Escala Cartográfica: 
 1 – Escala Numérica;  
 2 – Escala Gráfica; 
Escala Numérica: expressa a redução da distância da superfície real. É representada por uma 
fração. Exemplo: 1:100 000 (lê-se, escala um por cem mil ou um para cem mil). Portanto significa 
que essa escala foi reduzida 100 mil vezes. 
Escala Gráfica: É representada por uma linha em forma de um gráfico, indicando a distância real 

com as distâncias do mapa. Exemplo: Os mapas da escala 
numérica trazem como unidade o centímetro (cm), e as distâncias reais são medidas em quilômetros 
(Km). 
Acompanhe o raciocínio para entender:  No exemplo acima da escala numérica, 1 cm no mapa 
corresponde a 1 km na realidade. 
 



Síntese/Avaliação 

ATIVIDADE DE REVISÃO 
 

1) Resolva as palavras cruzadas 
1. Distância medida em graus de um ponto qualquer até a linha do Equador. 
2. Linhas imaginárias traçadas de norte a sul na Terra e que indicam as longitudes. 
3. Principal paralelo que corta a Terra criando os hemisférios norte e sul. 
4. Nome dado aos pontos básicos da orientação (norte, sul, leste e oeste) 
5. Ponto cardeal que fica na direção oposta ao norte. 
6. Direção oposta à posição do nascimento do Sol. 
7. Elemento de um mapa que indica o que cada recurso cartográfico representa. 
8. Elemento cartográfico responsável pela redução das áreas representadas. 
9. Direção indicada pela bússola. 

10. Ciência responsável pela confecção e interpretação de mapas. 
11. Linhas imaginárias que cruzam a Terra de Norte a Sul e indicam a latitude. 
12. Fornece as informações de qual espaço e assunto o mapa está tratando. 
13. Nome dado à escala que é representada por uma fração (ex. 1:100). 
14. Nome dado aos mapas que representam toda a Terra numa superfície plana. 
15. Nome também dado ao ponto que ficam entre dois pontos cardeais. 
 

 
 
 
 
 



 

2) Com o objetivo de aprender um pouco mais sobre os pontos cardeais e colaterais, você 
deverá fazer uma rosa dos ventos a partir de materiais alternativos e reciclados. E quando as 
aulas retornarem, nós faremos uma exposição na escola, com as rosas dos ventos 
confeccionados por vocês. Use toda a sua criatividade. 

 

Registro de Frequência 

 Todos os alunos que realizarem as atividades terão presença. 

Referencial 

 TORREZANI, Neiva. Vontade de Saber Geografia 6: Ensino Fundamental anos finais. 1. 
Edição. São Paulo. Quinteto. 

 https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/conceitos-basicos-cartografia.htm 
 https://blogdoenem.com.br/orientacao-localizacao-superficie-terrestre/ 
 https://blogdoenem.com.br/escala-cartografica-geografia-enem/ 
 https://www.youtube.com/watch?v=o1b6SvOFZms 
 https://www.youtube.com/watch?v=7A59GaWBI00 
 https://www.youtube.com/watch?v=WDWb6saR8Eg 

            
 

 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/conceitos-basicos-cartografia.htm
https://blogdoenem.com.br/orientacao-localizacao-superficie-terrestre/
https://blogdoenem.com.br/escala-cartografica-geografia-enem/
https://www.youtube.com/watch?v=o1b6SvOFZms
https://www.youtube.com/watch?v=7A59GaWBI00
https://www.youtube.com/watch?v=WDWb6saR8Eg

