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Ciências, Geografia e História – 3º ano 

1º bimestre – Sequência didática 1 

Título: Pontos de referência e pontos de vista 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

O reconhecimento de figuras bidimensionais e tridimensionais em representações cartográfi-

cas é um passo fundamental para o processo de alfabetização cartográfica. A partir do desenvolvi-

mento dessa habilidade, é possível avançar nos estudos de representação espacial, principalmente no 

que diz respeito à leitura e produção de mapas, que necessitam da transposição de objetos tridimen-

sionais para um plano bidimensional. Complementarmente, o estudo dos pontos de referência e es-

paços públicos dos lugares de vivência servirá como um guia para introduzir princípios de localização 

e percurso. 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer e fazer uso das linguagens cartográfica e gráfica no desenvolvimento do raci-
ocínio espaço-temporal relacionado à localização, distância e direção. 

• Desenvolver o pensamento espacial, exercitando a leitura e produção de representações 
diversas e a resolução de problemas que envolvam informações geográficas. 

Objetos de conhecimento 

• Representações cartográficas 

• A produção dos marcos da memória: os lugares da memória (ruas, praças, escolas, monu-
mentos, museus etc.) 

• A cidade e seus espaços: espaços públicos e espaços domésticos 

Habilidades abordadas 

• (EF03GE06) Identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferen-
tes tipos de representação cartográfica. 

• (EF03GE07) Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos tipos de represen-
tações em diferentes escalas cartográficas. 

• (EF03HI06) Identificar os registros de memória na cidade (nomes de ruas, monumentos, 
edifícios etc.), discutindo os critérios que explicam a escolha desses nomes. 

• (EF03HI09) Mapear os espaços públicos no lugar em que vive (ruas, praças, escolas, hos-
pitais, prédios da Prefeitura e da Câmara de Vereadores etc.) e identificar suas funções. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Localizando-se no espaço 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: individual. 

Recursos e/ou materiais necessários: lousa e giz de lousa, folhas de papel sulfite (inteiras e cortadas ao meio), lápis pre-
tos. 

Nesta aula será dada continuidade à alfabetização cartográfica dos estudantes, com uma ati-

vidade de localização geoespacial. Para tanto, organize a sala de aula em fileiras com igual número de 

carteiras e desenhe o mapa das carteiras na lousa, com legenda, explicando a forma de representação 

utilizada. 

Após concluir o mapa de representação da sala de aula, numere cada mesa com uma letra 

(correspondente à fileira) e um número (correspondente à posição na fileira). Dessa maneira, teremos 

as carteiras 1A, 2A, 1B, e assim por diante. Escreva os códigos que representam cada carteira no mapa 

da lousa e peça para os estudantes que escrevam em uma metade de folha de papel sulfite a letra e o 

número correspondentes à sua localização e a deixem em cima de suas carteiras. Essa atividade tem 

duração de aproximadamente 10 minutos. 

Em seguida, pelos próximos 20 minutos, faça algumas perguntas sobre qual colega está na 

frente, ao lado e atrás de quem, estimulando a participação dos estudantes. Solicite, então, a alguns 

estudantes que se desloquem de lugar a partir da orientação da letra e do número correspondentes. 

Organize a atividade de forma que um estudante mude de lugar por vez e, durante essas mudanças de 

posição, ele descreva seu movimento, indicando o caminho percorrido (por exemplo: “Saí da carteira 

1A, passei pelas carteiras 2A, 2B e 2C e cheguei à carteira 3C.”). O número de estudantes que realizarão 

essa atividade pode variar, dependendo do tempo que cada um vai gastar no deslocamento. 

Em um segundo momento da aula, com duração de 20 minutos, peça para os estudantes que 

copiem o mapa em uma folha de sulfite. No mapa da lousa, determine algumas carteiras como pontos 

de referência e aponte também algumas carteiras de destino, pedindo aos estudantes que descrevam 

em suas folhas o percurso mais curto que conseguirem imaginar. Depois, peça-lhes que comparem 

com os colegas os percursos que escolheram.  
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Aula 2 – Pontos de vista 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em grupos de cinco. 

Recursos e/ou materiais necessários: fotografias de diferentes paisagens em vista frontal e aérea (vista vertical e oblí-
qua); objetos de diferentes alturas e formatos (garrafas PET vazias, bola, copos de plástico, tubo de cola etc.); lápis e ca-
netas coloridos; giz de cera coloridos; folhas de papel sulfite. 

Busque previamente fotografias de paisagens diversas, dos mesmos locais, em vista frontal e 

aérea (oblíqua e vertical), que podem ser obtidas em mapas da internet. 

Em um momento inicial da aula, com duração de 15 minutos, explique aos estudantes sobre o 

processo de transposição de uma representação tridimensional para uma bidimensional, que depende 

do ponto de vista do observador (pode ser de frente, do alto e do lado ou de cima para baixo). Ou seja, 

uma mesma imagem pode ser apresentada de diferentes formas. Pode-se citar como exemplo a re-

presentação das carteiras da sala, de cima para baixo, feita na aula anterior. 

Em seguida, apresente à turma os diversos objetos com diferentes formatos e tamanhos. Se-

pare os estudantes em grupos de cinco e divida os objetos entre eles. Peça para cada grupo que colo-

que os objetos recebidos em uma única carteira e os desenhe na folha de sulfite em diferentes visões: 

vertical, frontal e oblíqua. Esclareça que é importante que os desenhos retratem os detalhes dos ob-

jetos que ficam mais visíveis em cada uma das representações. Essa atividade tem duração aproximada 

de 20 minutos. 

Separe os últimos 15 minutos da aula para expor aos estudantes as fotografias das paisagens 

retratadas sob diferentes pontos de vista, selecionadas previamente. Discuta qual é a visão utilizada 

em cada representação e quais são as vantagens e desvantagens de cada uma. Aborde novamente o 

conceito de espaço bidimensional e tridimensional, apontando como o desenho que eles fizeram dos 

objetos ilustra o espaço tridimensional a partir de uma representação bidimensional.  
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Aula 3 – A cidade 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em um grande círculo. 

Recursos e/ou materiais necessários: placa de isopor ou papelão grande; materiais recicláveis – embalagens de diversos 
tamanhos e materiais; cola; tesoura de pontas arredondadas; folhas de papel espelho nas cores preto, amarelo e verde; 
palitos de sorvete ou churrasco (no caso do palito de churrasco, remover e lixar as pontas); canetas hidrográficas colori-
das; pedaços de cartolina; folha de papel sulfite. 

Nos primeiros 10 minutos de aula, organize os estudantes em um grande círculo e coloque no 

centro a placa de isopor ou o papelão grande para a montagem coletiva da maquete de uma cidade 

imaginária. Peça a cada estudante que escolha uma embalagem para representar um local da cidade 

(escola, banco, padaria, hospital, prefeitura, supermercado etc.). Dependendo da quantidade de estu-

dantes, pode ser que haja lugares repetidos, mas atente para que a distribuição se mantenha equili-

brada. 

No momento da montagem, com duração de aproximadamente 30 minutos, auxilie a turma 

na organização dos estabelecimentos na cidade, deixando espaço entre eles para a construção das 

ruas. Represente-as com o papel espelho preto e utilize o papel espelho amarelo para as marcações. 

Construa também áreas públicas, como uma praça ou um parque, com o papel espelho verde e monte 

árvores ou bancos com os palitos de sorvete.  

Concluída a construção da maquete, dê nomes às ruas, como forma de auxiliar nas atividades 

de localização e percurso. Para isso, discuta com a turma quais poderiam ser os nomes, se gostariam 

de homenagear alguma pessoa e por quê. É possível nomear os estabelecimentos também, além do 

espaço público. Utilize as canetas hidrográficas e os pedaços de cartolina para identificar os nomes dos 

lugares. Para facilitar a localização dos estabelecimentos, faça uma legenda em uma folha sulfite avulsa 

com os nomes destes. 

Nos 10 minutos finais da aula, estimule a participação dos estudantes, fazendo perguntas para 

que eles localizem os estabelecimentos construídos. Por exemplo: “Onde fica a padaria?”; “O que tem 

na frente do hospital?”; “A escola fica ao lado da praça?”. Oriente-os a responder descrevendo o nome 

da rua onde estão localizados e indicando pontos de referência ao redor, além de utilizar os termos 

discutidos anteriormente, como “em frente”, “ao lado” etc. Eles podem comparar os pontos de refe-

rência da cidade que construíram com os de seu trajeto casa-escola.  

 

  



 

 

Material Digital do Professor - Interdisciplinar 

Ciências, Geografia e História – 3º ano 

1º bimestre – Sequência didática 1 

Aferição da aprendizagem 

A aferição da aprendizagem é um procedimento investigativo do trabalho pedagógico e deve 

acontecer de forma contínua e processual. É imprescindível fazer observações e mediar as discussões 

dos estudantes, conduzindo-os sempre a avanços em sua aprendizagem. Algumas questões-chave po-

dem ajudar na aferição da aprendizagem pelo professor. Verifique se o estudante: 

1. Localiza-se na sala de aula. 

2. Descreve percursos simples entre pontos determinados de origem e chegada. 

3. Representa objetos sob diferentes pontos de vista. 

4. Identifica representações bidimensionais e tridimensionais em seus diferentes pontos de vista. 

5. Fornece informações para a localização de objetos no espaço físico. 

6. Constrói mapas mentais. 

Como forma de acompanhar o desenvolvimento do estudante, pode-se propor algumas ques-

tões de autoavaliação: 

• Participei das atividades? 

• Colaborei com meus colegas? 

• Prestei atenção nas orientações do professor? 

• Deixei meus colegas participarem das atividades? 

Você pode também organizar as questões em formas de quadros com as colunas “Sim”, “Às 

vezes” e “Nunca”, para que os estudantes consigam mensurar seu desempenho e suas opiniões, po-

dendo identificar problemas dentro da sala de aula. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Correlacione o tipo de representação com o ponto de vista comumente utilizado nela. 

A. Mapa obtido por satélite, de cima para baixo. 

B. Fotografia de paisagem tirada por uma pessoa, à frente do local. 

C. Fotografia aérea tirada de um helicóptero, vista do alto e do lado.       

(  ) Visão oblíqua. 

(  ) Visão vertical. 

(  ) Visão frontal. 

2. Descreva os pontos de referência que você utiliza em seu trajeto casa-escola. 
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Gabarito das questões 

1. Espera-se que os estudantes relacionem as representações da seguinte forma: 

(C) Visão oblíqua. 

(A) Visão vertical. 

(B) Visão frontal. 

2. Respostas pessoais. 


