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

Objetos de Conhecimento   

 Pontos cardeais   

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF04CI09) Identificar os pontos cardeais, com base no registro de diferentes posições relativas 
do Sol e da sombra de uma vara (gnômon). 

 
 (EF04CI10) Comparar as indicações dos pontos cardeais resultantes da observação das 

sombras de uma vara (gnômon) com aquelas obtidas por meio de uma bússola. 

 
Caros alunos a baixo segue um texto para relembrarmos juntos os pontos cardeais já 
trabalhados em sala de aula, faça  leitura com atenção e copie em seu caderno 
colocando a data; 

PONTOS CARDEAIS 

 
Saber se localizar no espaço geográfico é muito importante para qualquer ser 

humano e por causa dessa necessidade, foram criados ao longo da história diversos 
meios para que isso aconteça com a maior segurança possível. Começando por se 
orientar pelas estrelas e astros até os equipamentos modernos como é o caso do GPS. 

Entre esses meios para saber se localizar também existem os pontos cardeais que 
também contribuíram bastante para ajudar os navegadores em suas viagens mar adentro 
rumo a destinos desconhecidos. 

O LESTE 

Para definirmos os pontos cardeais, é importante reconhecer o ponto Leste que é o lado 
em que o sol nasce, também conhecido como Nascente ou Oriente. A partir daí, 
podemos formar com o próprio corpo a Rosa dos ventos e buscarmos os outros pontos 
cardeais. 
O OESTE 

O ponto Oeste de uma localização geográfica fica bem contrário ao ponto Leste que 
é o lado onde o sol se põe todos os dias. Esse ponto também é conhecido como 
Ocidente ou Poente.  

O NORTE 

Com o braço direito estendido para o ponto Leste e o braço esquerdo estendido para o 
outro lado no ponto Oeste, a nossa frente vamos ter o lado Norte, o mesmo ponto em que 
a agulha de uma bússola aponta constantemente. 



 

 
O SUL 

Por fim, resta então encontrarmos o ponto Sul dos Pontos Cardeais, e usando nosso 
corpo para formar a Rosa dos Ventos, o ponto Sul vai estar bem nas nossas costas. 

 

 Tendo em vista o texto citado acima junto seus pais poderá  realizar pesquisas 
adicionais e copiar em seu caderno e respoder as atividades abaixo. 

Atividade nº 1 

 
a) O Sol aparece todos os dias no mesmo lado. Este lado é o  . 

b) Que outro nome recebe esse lugar onde o Sol nasce? 

 
R:    

c) De qual lado o Sol desaparece todos os dias? 

R:    

d) Que outro nome recebe esse lugar onde o Sol se põe 

a tarde? R:    

Atividade nº 2 

 
Tendo como ponto de referência o leste, onde aparece o Sol, responda: 

 
a) O menino está caminhando em que sentido? R:   ____________________ 

b) A casa está em que sentido?R:   ________________________________ 

c) Seu braço direito está em que sentido?R:   __________________________ 

d) Atrás dele fica?R:   ____________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


