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5. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

Neste item foram sugeridos alguns sites que apresentam informações e dados geográficos em 

diferentes formatos, relacionados ao tema do projeto integrador proposto para este 2º bimestre. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mantém o portal IBGEeduca com inúmeras 

informações sobre a população brasileira, em linguagem acessível aos estudantes, além de mapas dos 

estados da federação (disponível em: <https://7a12.ibge.gov.br/>. Acesso em: 27 set. 2018). 

No site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) podem ser acessadas imagens de 

satélite de diferentes municípios brasileiros com registro de latitude e longitude (disponível em: 

<http://www.dgi.inpe.br/catalogo/>. Acesso em: 27 set. 2018). 

Professores e alunos podem conhecer e confeccionar diferentes tipos de mapas, em materiais 

alternativos, voltados para pessoas com deficiência visual, parcial ou total. Trata-se de uma inovação 

no campo da cartografia escolar, que tem trazido importantes contribuições ao ensino do espaço, por 

meio de representações cartográficas. Há mais informações sobre o assunto no site do Laboratório de 

Geografia Tátil e Escolar (LABTATE), da Universidade Federal de Santa Catarina (disponível em: 

<http://www.labtate.ufsc.br/>. Acesso em 27 set. 2018). 

 

6. Projeto integrador 

Título: Mapas que todos podem ver 

Tema Representações espaciais adaptadas para pessoas com deficiência visual 

Problema 
central 
enfrentado 

Como elaborar mapas para pessoas que não enxergam? 

Produto 
final 

Mapas inclusivos que também podem ser consultados por pessoas com deficiência visual. 

 

Justificativa 

Este projeto integrador entrelaça habilidades de Matemática e Arte em um conteúdo essencial 

à Geografia, que requer noções abstratas e práticas, convencionais e simbólicas. Mas, além do 

exercício de aliar diferentes áreas do conhecimento, a realização desse projeto promoverá o 

envolvimento dos alunos com uma questão muito importante à sociedade e à aplicação da Geografia 

como ciência de representação do espaço: a inclusão das pessoas com deficiência visual, permitindo-

lhes ler o mundo por meio do tato. 

https://7a12.ibge.gov.br/
http://www.dgi.inpe.br/catalogo/
http://www.labtate.ufsc.br/
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Competências gerais desenvolvidas 

Essa proposta interliga importantes objetivos de aprendizagem e habilidades dos 

componentes curriculares de Geografia, Matemática e Arte. Em um plano mais amplo, o projeto 

também contempla algumas das Competências Gerais da Educação Básica, como: 

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 
mútuo. 

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

 

Objetivos 

O quadro a seguir apresenta os objetos de conhecimento e as habilidades que podem ser 

desenvolvidos e alcançados na realização do projeto integrador proposto para o 2º bimestre. 

Habilidades em foco 

Componentes 
curriculares 

Objetos de conhecimento  Habilidades 

Geografia 
Fenômenos naturais e sociais 
representados de 
diferentes maneiras 

(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. 

Matemática 

Problemas sobre medidas 
envolvendo grandezas 
como comprimento, massa, 
tempo, temperatura, 
área, capacidade e volume 

(EF06MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam as 
grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área 
(triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por 
blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que 
possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas 
às outras áreas do conhecimento. 

Arte Elementos da linguagem 
(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais 
(ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, 
movimento etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas. 
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Duração 

A proposta de elaboração do mapa inclusivo pode ser desenvolvida ao longo de um bimestre. 

Você decidirá se as atividades para a elaboração do mapa vão se concentrar em um mês de trabalho, 

por exemplo, ou se utilizará aulas alternadas até o fim do segundo período bimestral, levando em 

conta que é recomendável que a maior parte das aulas destinadas à realização desse projeto seja as 

do componente curricular de Geografia. 

 

Material necessário 

• Tecido opaco, para ser usado como venda no exercício de sensibilização. 

• Barbante de espessura média ou linha extraforte de algodão (550 mm), para ser usada na 
margem dos mapas e legendas no limite externo das áreas representadas. 

• Barbante de espessura fina ou linha extraforte de algodão (230 mm), para ser usada na 
escala, no norte geográfico, nos símbolos de oceanos, trópicos, Equador, paralelos e 
meridianos. 

• Botões redondos (tamanhos: 12 mm e 18 mm), para serem usados como símbolo da 
capital dos estados (botão maior por baixo e botão menor colado por cima). 

• Botão quadrado (tamanho: 12 mm), para ser usado como símbolo da Capital Federal. 

• Linha de crochê (média), para ser usada nas linhas do Equador e em outras linhas paralelas 
e nos meridianos. 

• Missangas (1 mm) para símbolos pontuais dos trópicos. 

• Folhas brancas, para impressão da base dos mapas (pode ser do Brasil, do estado, ou do 
município). 

• Cartolina ou papel-cartão, para sustentar a folha onde o mapa vai ser elaborado. 

• Régua, lápis, tesoura, cola para papel, cola para tecido, cola em relevo de cor azul (sem 
glitter ou materiais abrasivos), para medir as linhas, marcar a folha, e colar os materiais 
táteis. A cola em relevo será usada no mapa de hidrografia. 

• Bases cartográficas impressas em folha comum (podem ser mapas mudos): mapa do Brasil 
(político); mapa da região (político); mapa do estado (político); mapa do Brasil 
(hidrográfico); mapa do estado (hidrográfico); mapa do município (hidrográfico) serão a 
base impressa visível para que os alunos sobreponham os elementos táteis. 

Desenvolvimento 

Providencie previamente os modelos (mapas mudos com escala em centímetros) que vão 

servir de base para a elaboração tátil e o material necessário para a elaboração do mapa tátil dos 

grupos. 
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Etapa 1 – Formação dos grupos e definição dos mapas táteis (Geografia) 

Para dar início ao trabalho, divida a turma em seis grupos. Cada grupo ficará responsável pela 

confecção de um mapa tátil: 

• Grupo A – Mapa tátil do Brasil (político). 

• Grupo B – Mapa tátil da região (político). 

• Grupo C – Mapa tátil do estado (político). 

• Grupo D – Mapa tátil do Brasil (hidrográfico). 

• Grupo E – Mapa tátil do estado (hidrográfico). 

• Grupo F – Mapa tátil do município (hidrográfico). 

Assim como na representação cartográfica convencional, é preciso seguir uma convenção, 

ainda que simplificada e adaptada, para o uso dos materiais que vão simbolizar os elementos do mapa. 

Você pode estabelecer alguns critérios com os alunos, além das sugestões aqui apresentadas como 

referência para a execução desse projeto. 

Elementos cartográficos Materiais táteis 

Margem dos mapas e legendas, limite externo da área 
representada. 

Barbante de espessura média ou linha extraforte de 
algodão (550 mm). 

Representação da escala, norte geográfico, símbolos de 
oceanos, trópicos, Equador, paralelos e meridianos. 

Barbante de espessura fina ou linha extraforte de algodão 
(230 mm). 

Símbolo da capital dos estados (botão maior por baixo e 
botão menor colado por cima). 

Botões redondos (tamanho: 12 mm e 18 mm). 

Símbolo da Capital Federal. Botão quadrado (tamanho: 12 mm). 

Linhas do Equador (se houver no mapa escolhido), 
paralelos e meridianos. 

Linha de crochê (média). 

Símbolos pontuais dos trópicos. Missangas (1 mm). 

Base cartográfica das áreas Folhas brancas para impressão ou desenho. 

Após estabelecer uma convenção com a turma, os alunos deverão registrá-la no caderno. 

Etapa 2 – Reforçando o aprendizado sobre as escalas (Geografia e Matemática) 

Nesta etapa, a turma pode experimentar outras formas de cálculo e transformação das escalas, 

retomando o que aprendeu na introdução deste conteúdo, nas aulas de Geografia. Esse reforço em 

outro componente curricular, levará os alunos a perceber que o cálculo das distâncias por meio das 

escalas (habilidade EF06GE08) tem como base os conhecimentos matemáticos e que há diferentes 

maneiras de converter as medidas das escalas. 

Com auxílio do professor de Matemática, os grupos deverão transformar as escalas em 

centímetros para escalas em quilômetros. Eles devem apresentar duas formas diferentes de converter 

as medidas das escalas: os grupos A, B e C utilizam uma forma; e os grupos D, E e F, outra.  
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Etapa 3 – Exercícios de sensibilização (Geografia e Arte) 

A terceira etapa envolve a realização de um exercício de sensibilização dividido em duas fases. 

Na primeira fase, a turma, dividida em dois grupos, fará, durante a aula de Geografia, uma 

caminhada pela escola: um dos grupos estará vendado, e o outro atuará como guia. Depois os grupos 

invertem os papéis e passam por outra área da escola, para que todos os alunos vivenciem as duas 

experiências. 

Na segunda fase, em sala de aula, com auxílio do professor de Arte, todos os alunos, vendados, 

tentam perceber, por meio do tato, as texturas das linhas e barbantes, dos elementos de relevo, como 

cola e botões. Em seguida, sem a venda, os alunos podem colar todos os elementos na base do futuro 

mapa tátil. Eles devem testar as cores dos materiais que escolheram, procurando uma harmonia visual 

desse produto, já que ele também será lido por pessoas que podem enxergar. 

Etapa 4 – Confeccionando mapas táteis (Geografia, Matemática e Arte) 

A confecção dos mapas deverá obedecer a “Convenção para o uso de elementos táteis”, 

definida com a turma. Os grupos A, B e C devem se atentar à representação dos contornos das áreas. 

Os grupos D, E e F, além da representação dos contornos das áreas de seus mapas, devem se atentar 

ao uso da cola em relevo na cor azul para representar o curso dos rios indicados no mapa impresso. 

Os mapas táteis precisam de no mínimo 72 horas sem manuseio para que os diferentes tipos de cola 

utilizados sequem adequadamente. 

Por se tratar de mapas tanto para leitores que enxergam quanto para leitores com deficiência 

visual, os mapas táteis deverão apresentar legenda. 

Etapa 5 – Finalização 

Depois do período de secagem, os mapas podem ser expostos na escola e devem ser 

apresentados a alunos ou a outras pessoas da comunidade que tenham deficiência visual (associações, 

grupos de apoio, entre outros) para que essas pessoas relatem suas impressões sobre a representação 

do espaço por meio dos mapas táteis. Caso sua cidade não conte com nenhum grupo ou associação de 

apoio a pessoas com deficiência visual, os alunos poderão apresentar os mapas a outra turma da 

escola, que será convidada a ler os mapas por meio do tato com os olhos vendados. 
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Proposta de avaliação das aprendizagens 

Você poderá usar diferentes formas de avaliação, levando em conta a amplitude do projeto e 

sua esfera interdisciplinar. Para o acompanhamento do processo de aprendizagem deste projeto 

integrador, sugere-se o quadro a seguir. 

Quadro de acompanhamento da aprendizagem 
Projeto integrador “Mapas que todos podem ver” – 2º Bimestre 

Nome do aluno: 

Aspectos avaliados Detalhamento 

Parâmetros para verificação da aprendizagem 

Consegue com 
facilidade 

Consegue 
Consegue com 

dificuldade 
Não consegue 

Reconhece os tipos de 
mapas 

Reconhece as 
formas 
equivalentes de 
mapas básicos: 
mapa-múndi, 
Brasil, estados, 
municípios 

    

Elabora cálculos de 
distância 

Utiliza as escalas 
para conhecer as 
distâncias e 
identifica nelas 
diferentes graus de 
detalhamento 

    

Compreende e aplica o 
raciocínio geográfico 

Desenvolve noções 
de organização 
espacial, de 
proporção, escala e 
representação 

    

Relaciona informações e 
ferramentas de 
diferentes componentes 
curriculares 

Utiliza 
conhecimentos de 
outros 
componentes 
curriculares 

    

Desenvolve 
habilidades 
socioemocionais 
(empatia e colaboração) 

Colabora em grupo, 
propondo ideias e 
aceitando opiniões 
e sugestões 

    

Os itens descritos na coluna “Detalhamento” estão de acordo com a abordagem do tema 

prevista no Livro do Estudante e com o projeto integrador. Mas você poderá destacar outros itens, 

bem como modificar e/ou incorporar outros elementos a esta proposta de avaliação. 

É recomendável realizar a verificação da aprendizagem pelo menos em dois momentos: na 

metade do projeto e na finalização.  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Tendo por preceito didático-pedagógico a avaliação como instrumento processual, 

recomenda-se que, no bimestre seguinte, as dificuldades remanescentes sejam consideradas no 

(re)planejamento do professor. 
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