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Objetivo 

Compreender a
alfabetização
cartográfica como
um dos instrumentos
indispensáveis para
a formação do
aluno enquanto
cidadão.



Pauta
1. Abertura dos trabalhos com a recepção e acomodação dos docentes. 
Apresentação dos participantes;

2. A Geografia no Ensino Fundamental e o Currículo Oficial do Estado de São 
Paulo;

3. Como se estrutura o pensamento em Geografia;

4. Os pilares estruturadores do Ensino de Geografia;

5. Orientação relativa;

6. Coordenadas Geográficas;

7. Representações Cartográficas;

8. Os atributos de um bom mapa ;

9. Oficina:

✓ Plano de aula;

✓ Identificação das habilidades contempladas;

✓ Socialização;

10. Avaliação.



2. A Geografia no Ensino Fundamental e o Currículo 
Oficial do Estado de São Paulo

◦O Currículo sempre focado nas HABILIDADES – sair do 

ensino tecnicista.

◦Contextualização da HABILIDADE  problematizada – ver 

a HABILIDADE a partir da realidade do aluno .

https://www.passeidireto.com/arquivo/38286714/copia-de-matriz-processual


O professor enquanto mediador entre os 
alunos e os conhecimentos 

Quem constrói o conhecimento é o aluno.

O professor é um mediador entre esse ser

que aprende e o conhecimento.

O aprendizado vem de um largo período

através da experiência, maturidade e

aprendizado.

https://www.recursosdeautoayuda.com/ramas-de-la-geografia/


Expectativas de Aprendizagem 

Intenções/ O que se 
espera que o aluno 

aprenda.
Habilidades

Intenções Básicas de aprendizagem 
de um determinado processo de 

ensino para um determinado tempo 
(aula)

Definem a proficiência mínima que 
se pretende que seja constituída pelo 

aluno no final do período 

Para quê?

Rotina/Plano

OBJETIVIDADE 

CLAREZA

PROGRESSAO

Procedimento

fundamental para

orientar o processo de 

ensino 

https://www.recursosdeautoayuda.com/ramas-de-la-geografia/


3.Como se estrutura o pensamento em Geografia

HABILIDADES  COMPETÊNCIAS

Observar                                                                                      Ler o espaço

Orientar                                                                                        Representar a espacialidade  

Localizar                                                                                       Textualizar

Relacionar                                                                                    Responder a problemas

Descrever                                                                                     em diferentes situações

para ser competente em



4. Os pilares estruturadores do Ensino de 
Geografia

➢ Território

➢ Paisagem

➢ Lugar

➢ Escala geográfica

Mundial

Regional

Local

Espacialização dos fenômenosInteração Natureza e 

Sociedade



Conceitos  a serem apropriados e 
desenvolvidos pelos alunos:

✓Visão vertical ;

✓ Visão oblíqua;

✓ Imagem bidimensional;

✓ Imagem tridimensional;

✓ Modos de inserção dos fenômenos;

✓ Legenda;

✓ Proporção;

✓ Escala;

✓ Lateralidade – ponto de referência e orientação.



5. Orientação relativa e os pontos cardeais

◦ Localização e ponto de referência

◦ Os movimentos do planeta Terra
HABILIDADE desejada:

identificar por meio

de iconografias os

pontos cardeais

HABILIDADE desejada:

identificar, por meio de

iconografias, os

movimentos do planeta

Terra

ICONOGRAFIA: estudo descritivo da 

representação visual de símbolos e 
imagens, sem levar em conta o valor 

estético que possam ter

Uso de imagens para alcançar as HABILIDADES desejadas

Orientação

https://clubes.adventistas.org/br/apec/11296/rosa-dos-ventos/


Conteúdos e quanto à
orientação relativa e os pontos cardeais

https://www.recursosdeautoayuda.com/ramas-de-la-geografia/


Orientação 
relativa e os 
pontos cardeais

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/rotacao-terra.htm
https://www.coladaweb.com/geografia/meios-orientacao-localizacao
https://alunosonline.uol.com.br/geografia/movimento-translacao.html
https://alunosonline.uol.com.br/geografia/movimento-translacao.html
http://ambientalsustentavel.org/2011/a-sustentabilidade-e-turquesa/


6. Coordenadas Geográficas

HABILIDADE desejada: reconhecer,

por meio de ICONOGRAFIAS e / ou

mapas, o sistema de coordenadas

geográficas e sua utilização para

determinar a posição absoluta dos

lugares.

• Coordenadas como 

referências revolucionárias 

de localização

• Fusos horários

• Sistema sexagesimal

• O dia de 24 horas

HABILIDADE desejada: reconhecer,

por meio de ICONOGRAFIAS e / ou

mapas os conceitos de latitude e

longitude.

• Localização de um 

ponto exato na 

superfície terrestre

• Meridianos

• Paralelos 



Coordenadas Geográficas



Coordenadas Geográficas



Coordenadas Geográficas
Atividade para por em prática o que se aprendeu quanto às coordenadas geográficas:

BATALHA  NAVAL !

Material

necessário:

•papel

quadriculado

•lápis / caneta

•borracha

•régua

•lápis de cor

1. Faça um tabuleiro

quadriculado na lousa ou

mostre um através de um

slide (ou qualquer outro

recurso visual disponível)

2. Divida esse “tabuleiro” em

quatro quadrantes iguais

usando o lápis vermelho

3. Marque as longitudes, de 10

em 10 graus, na parte.

superior dos dois

quadrantes que

representam o hemisfério

norte.

4. Marque agora a lateral

esquerda do “tabuleiro” com

as latitudes, nos quadrantes

que representam os

hemisférios norte oeste e sul

oeste.

5. Faça seu arsenal usando a

malha quadriculada para

desenhar as embarcações

6. Distribua essas

embarcações na vertical ou

horizontal de forma que uma

não esbarre na outra.

https://fineartamerica.com/featured/world-war-two-battleship-cartoon-aloysius-patrimonio.html


Coordenadas Geográficas – o arsenal



Coordenadas Geográficas – o tabuleiro



7. Representações Cartográficas

Mapa
Representação

Reduzida 
da

Realidade

Representações do

espaço em que vivemos e

seus recortes



7. Representações Cartográficas

1.Semiologia gráfica

2.Modos de inserção dos fenômenos

3.Mapa de base (mudo) e temático

4.Tipos de representações: quantitativas e 

qualitativas HABILIDADE:Identificar as

diferenças técnicas de

representação utilizadas

na cartografia temática



a. Semiologia gráfica – a “gramática” da cartografia

O mapa de forma clara e objetiva, sem espaço para 

informações dubias . Forma não verbal e naõ sequencial

de comunicar a espacialização de um ou mais

fenômenos.

“A representação gráfica constitui um dos sistemas de signos básicos
concebidos pela mente humana para armazenar, entender e
comunicar informações essenciais. Como uma “linguagem” para o
olho, a representação gráfica prima por suas características ubíquas
de percepção visual. Como um sistema monossêmico, ela forma a
porção racional do mundo da imagem.”(BERTIN, 1983 [1962], p.2).



Uma das principais bases da proposta de Bertin é a monossemia

da representação gráfica.

“No sistema monossêmico o significado de cada signo é

conhecido antes da observação do conjunto de signos, o que

não permite lacunas para interpretações dúbias sobre o que

determinado signo representa. A monossemia permite que a

leitura dos signos seja padronizada para todos os leitores. A

legenda é o elemento responsável pela padronização do

significado de cada signo.”(BERTIN, 1983 [1962])

A monossemia da representação gráfica é importante para que

não haja dúvidas sobre o que está representado.



https://www.recursosdeautoayuda.com/ramas-de-la-geografia/
http://slideplayer.com.br/slide/4874691/


b. Modos de inserção dos fenômenos
Há três formas de se inserir fenômenos em  mapas:

. pontual – cidades, capitais, jazidas, etc.

linear – rios, estradas, ferrovias, etc.

zonal – epidemias, derramamento de óleo,

predominância de espécies, etc.
HABILIDADE: reconhecer,

em diferentes mapas, a

seletividade na

representação cartográfica



Pontual Pontual e 

linear

Zonal

https://journals.openedition.org/confins/3483?lang=pt
http://brasildasaguas.com.br/mapa-dos-resultados/
https://tribunademinas.com.br/colunas/conjuntura-mercado/13-01-2015/o-cafe-da-zona-da-mata-e-campo-das-vertentes.html
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questao/1a5352f7-00


c. Mapa de base (mudo) e temático
Mapa “mudo” , mapa de base ou fundo de carta :

São os nomes dados ao “mapa limpo”, ou seja, nos programas de 
cartografia computadorizada são usados mapas prontos, porém sem 
nenhuma informação, contendo apenas os contornos da região a 
ser representada. As informações são inseridas no mapa utilizando-se 
os programas. Podem ser colocados nomes de regiões, países, 
cidades, números referentes à população, economia ou qualquer 
outro dado referente ao tema escolhido para ser inserido no mapa. 

Além de colori-lo, também é possível inserir informações adicionais 
como título, legenda, orientação, projeção e escalas numéricas e 
métricas.

As informações a serem inseridas serão feitas através das VARIÁVEIS 
VISUAIS  de forma QUALITATIVA e QUANTITATIVA.

HABILIDADE: Reconhecer

a diferença entre mapas

de base e mapas

temáticos



Mapa mudo (carta de base/ fundo de carta)

https://www.emaze.com/@ALWRFWQQ/01--ELEMENTOS-QUE-CONSTITUEM-UM-MAPA.pptx
http://www.google.com.br/url?url=http://renatogeografia.blogspot.com/2010/08/mapas-base.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwitiZyorMHVAhXEgZAKHT6nCJ0QwW4IHDAD&usg=AFQjCNEhNrbOBsHZvogWGr9t_tLxP8AAXQ
http://www.google.com.br/url?url=http://artedohistoriador.blogspot.com/2015/05/exercicios-sobre-o-continente-americano.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiq4ZTxq8HVAhXCxpAKHawVDbwQwW4IJDAH&usg=AFQjCNHM2s-k3j8FFSylgU_VHBYbcQuHJA


Mapa temático

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/mapas-tematicos.htm
https://www.youtube.com/watch?v=7VGzthdCdMM
http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Canal-Escola/Aquifero-Guarani-2617.html?tpl=printerview
http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/151.htm


d. Tipos de representações: quantitativas e qualitativas

QUANTITATIVAS

◦ Mapas temáticos quantitativos são aqueles que pretendem mostrar a quantidade 

/volume de um fenômeno em determinada região, ou seja, o quanto de alguma 

coisa existe em dado lugar.

◦ Estas quantidades podem ser expressadas através de uma relação de 

proporcionalidade.

◦ Uma boa forma de demonstrar proporção é usar CÍRCULOS CONCENTRICOS, 

dessa forma fica evidente “ o que se concentra onde” ou “ o que é raro onde”. 

Mas, todavia, outras formas geométricas, além dos círculos, também expressam 

adequadamente as quantidades e proporções em um mapa.

◦ A ANAMORFOSE* é outra ferramenta adequada para expressar quantidades em 

um bom mapa temático.

*é uma maneira de representação do espaço geográfico em que se distorce a 

proporcionalidade entre os territórios para adequá-los aos dados quantitativos que se deseja 

mostrar nos mapas.

HABILIDADE: identificar as diferentes 

técnicas de representação utilizadas



Representações QUANTITATIVAS
Concentração da população Rural no 

Brasil por gênero em 2010

http://profwladimir.blogspot.com/2012/02/tipos-de-mapa-quantitativo-e.html
http://journals.openedition.org/confins/7215?lang=pt
http://journals.openedition.org/confins/7215?lang=pt
http://mundogeo.com/es/blog/2013/04/22/ibge-realiza-un-mapeo-de-la-poblacion-indigena-en-brasil/
http://geocartografiadigital.blogspot.com/2016/01/brasil-cartografia-da-populacao-com-o.html


Representações QUALITATIVAS

Mapas QUALITATIVOS são assim classificados por conter dados

diferenciados em função da qualidade,

ou seja, possuem características próprias. Esse tipo de mapa é

muito comum quando temos um atributo com

diversas classes de dados. Um mapa de vegetação, por

exemplo, se enquadra como sendo QUALITATIVOS , por

que contêm várias classes distintas de dados. Mapas geológicos,

climáticos, extração mineral, divisão política, são outros exemplos

de mapas qualitativos. Geralmente, a legenda desse tipo de

mapa apresenta uma cor diferente para cada

feição , ou seja, cada parte do fenômeno representado.

HABILIDADE:

identificar as

diferentes

técnicas de

representação

utilizadas



Representações QUALITATIVAS
Uso do solo pelo planeta

http://profwladimir.blogspot.com/2012/06/mapas-mundi-biomas-e-vegetacao.html
http://profwladimir.blogspot.com/2015/10/mapa-dos-dialetos-falados-no-brasil.html
https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomashtml.shtm


8. Os atributos de um bom mapa

◦Título

◦Legenda

◦Orientação

◦Escala

◦Projeção

HABILIDADE: inferir o título mais

adequado para uma

representação cartográfica

HABILIDADE: reconhecer a

diferença entre escala gráfica

e escala numérica

HABILIDADE: reconhecer, em textos

e/ou mapas, o significado da

legenda para a representação dos

fenômenos geográficos



8. Os atributos de um bom mapa

ORIENTAÇÃO

http://slideplayer.com.br/slide/1869812/


Mapas com mau uso das variáveis visuais – formação de FALSA IMAGEM

Este emprego das v.v. forma uma falsa imagem e, sendo

assim, não comunica corretamente a espacialização

desejada do fenômeno. Ou seja, não respeita as regras da

SEMIOLOGIA GRÁFICA.

Casos de asma pediátrica em 2007

Origem dos colonizadores do continente Africano

http://www.portalped.com.br/blog/especialidades-da-pediatria/pneumologia/asma-voce-sabe-as-doses-corretas-das-medicacoes-na-crise-de-asma/attachment/mapa-mundi-da-asma-pediatria/
https://geohistorycalero.blogspot.com/2018/01/mapas-de-africa-africa-colonial-y-su.html


Pausa 
para o 
café

http://www.marttila.fi/event/aamukahvitilaisuus-marttilan-yrittajille-4/


https://www.recursosdeautoayuda.com/ramas-de-la-geografia/


Oficina

https://www.recursosdeautoayuda.com/ramas-de-la-geografia/


https://www.recursosdeautoayuda.com/ramas-de-la-geografia/


Sugestões para as próximas 
Orientações Técnicas



Avaliação

Contato: michellaaguiar@prof.educacao.sp.gov.br Fone: 4185 8241

mailto:michellaaguiar@prof.educacao.sp.gov.br


Até a próxima!!!!!!

“Ninguém ignora tudo.

Ninguém sabe tudo.

Todos nós sabemos alguma coisa.

Todos nós ignoramos alguma coisa.

Por isso aprendemos sempre.”

Paulo Freire

https://www.recursosdeautoayuda.com/ramas-de-la-geografia/

