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Título: As cidades e seus mapas 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Esta sequência didática pretende trabalhar noções cartográficas por meio das representações 

de mapas e imagens de satélites do espaço urbano. Serão enfocados temas como a localização, a per-

cepção do espaço e a noção de perspectiva e de proporção. O trabalho aqui realizado é importante 

aos processos de construção e compreensão do espaço por meio de suas representações. 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer imagens de satélite em diferentes escalas. 

• Elaborar mapas com base em imagens de satélite. 

• Identificar as diferentes formas de crescimento das cidades. 

• Reconhecer a interdependência estabelecida entre as cidades.  

Objetos de conhecimento 

• Território, redes e urbanização 

• Mapas e imagens de satélite 

Habilidades abordadas 

• (EF05GE04) Reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre a cidade 
e o campo e entre cidades na rede urbana. 

• (EF05GE08) Analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando sequência de 
fotografias, fotografias aéreas e imagens de satélite de épocas diferentes. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Imagens de satélite 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em um círculo e, posteriormente, em grupos de três. 

Recursos e/ou materiais necessários: fotografias antigas e atuais do bairro, imagens de satélite do bairro e da cidade da 
escola, folhas de papel sulfite A2, lápis e canetas coloridas. 

Pesquise previamente, fotografias e imagens de satélite (as duas com escala) do bairro ou da 

região da escola e de outros locais da cidade ou região da escola em épocas diferentes. As imagens de 

satélite podem ser obtidas em sites e aplicativos de mapas na internet. 

Inicie a aula organizando os estudantes em um círculo. Pergunte a eles como é possível obter 

fotografias de vista vertical de grandes áreas para introduzir o assunto sobre os satélites artificiais. 

Explique que são instrumentos produzidos pelo ser humano que permanecem em órbita ao redor da 

Terra e permitem, dentre outras funções, o registro de imagens do planeta. A partir das imagens obti-

das por esses satélites, é possível estabelecer comparações de uma determinada área em diferentes 

períodos e obter outras formas de representação, como mapas, que são ilustrações bidimensionais de 

um espaço tridimensional. Disponha 10 minutos da aula para essa discussão inicial. 

Em seguida, utilizando 20 minutos de aula, apresente fotografias antigas e atuais do bairro ou 

região da escola e compare-as, orientando os estudantes a encontrar diferenças. Em seguida, apre-

sente a imagem de satélite atual do bairro ou região e localize a escola. Considerando as diferenças 

encontradas no passado e no presente, questione os estudantes como deveria ser essa imagem de 

satélite na época da fotografia antiga (eles podem mencionar mudanças no número de construções e 

áreas verdes, por exemplo). Caso não seja possível realizar esta atividade com material de sua cidade, 

faça-a com fotografias da capital do seu estado. 

Apresente então a imagem de satélite da cidade e diga qual é a diferença entre ela e a imagem 

de satélite do bairro ou região da escola. Converse com os estudantes sobre as simbologias presentes 

na imagem da cidade, como os significados das cores e das linhas mais utilizadas pela cartografia. Em 

geral, a cor azul, por exemplo, representa oceanos, rios, lagos e/ou lagoas; as linhas amarelas indicam 

rodovias; as brancas designam ruas e avenidas; e a cor verde representa áreas com vegetação, como 

reservas e/ou áreas ambientais. Questione em qual das imagens é possível identificar a escola e suas 

proximidades com mais clareza e relacione a resposta com as escalas utilizadas. 

Nos 20 minutos finais da aula, solicite aos estudantes que, em grupos de três, produzam, em 

folha de papel sulfite A2, um mapa do bairro da escola a partir de sua imagem de satélite. Saliente a 

importância das legendas nos mapas e, depois que todos os grupos terminarem, exponha os trabalhos 
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em um mural. Dessa maneira, os estudantes podem perceber que, para um mesmo ponto, há diferen-

tes visões e representações possíveis. Guarde os mapas produzidos para a aula seguinte. 

Aula 2 – Expansão urbana e a relação de interdependência entre cidades 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em um círculo. 

Recursos e/ou materiais necessários: mapas desenhados pelos estudantes, mapa do Brasil, mapa do estado da escola, 
lápis ou canetas, caderno. 

Prepare previamente alguns mapas para apresentar aos estudantes, como o mapa do Brasil 

com divisão dos estados, um mapa do estado da escola com a divisão dos municípios e os mapas da 

região da escola desenhados na aula anterior. Procure também algumas informações sobre a cidade 

da escola: como ocorreu sua formação, principais atividades econômicas e a relação com outras  

cidades. 

Nos 15 minutos iniciais desta aula, organize os estudantes em um círculo e explique a eles que 

as cidades apresentam uma forma urbana que indica como ela se desenvolveu. Por exemplo: cidades 

que cresceram ao redor de uma rodovia podem ter uma forma urbana linear; cidades que se expandi-

ram a partir de um núcleo central podem ter uma forma urbana radial; já cidades que se organizaram 

em seu crescimento podem apresentar ruas e avenidas que lembram um tabuleiro de xadrez. 

Exponha os mapas produzidos na aula anterior e verifique com os estudantes como deve ter 

sido o crescimento dessa região, baseado em seu formato. Pesquise previamente a resposta para for-

necer à turma ao final da discussão. 

Em seguida, utilize em torno de 15 minutos para explicar aos estudantes que, além de uma 

forma urbana característica, as cidades também exercem atividades econômicas características de sua 

história e de sua localização e dependem umas das outras para suprir suas necessidades. Mencione 

que as cidades pequenas se relacionam com cidades médias e grandes, as quais oferecem mais opções 

de serviços básicos. Ao mesmo tempo, as grandes cidades dependem de produtos ofertados por áreas 

rurais e cidades pequenas. 

Descreva aos estudantes as metrópoles, ou seja, cidades que cresceram intensamente e con-

centram grande número de habitantes, assim como de serviços oferecidos; e as megalópoles, regiões 

que unem duas ou mais metrópoles. No Brasil, a maioria das metrópoles são as capitais dos estados, 

nas quais se agrupam outros municípios, formando uma região metropolitana; sua única megalópole 

está em formação no eixo Rio de Janeiro-São Paulo/Campinas. Utilize o mapa do Brasil para mostrar a 

localização de algumas metrópoles (Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba etc.) e da megalópole em for-

mação. Solicite aos estudantes que anotem esses conceitos no caderno. 
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Nos 20 minutos finais de aula, apresente o mapa de seu estado com a divisão dos municípios 

e peça aos estudantes que localizem o município onde vivem e o comparem com os outros em tama-

nho. Verifique se existe uma metrópole em seu estado e qual é a relação desta com seu município 

(caso morem na metrópole, verifique a relação dela com outros municípios). Complemente com as 

informações que pesquisou previamente. 

Aferição da aprendizagem 

A avaliação é um procedimento investigativo do processo pedagógico e deve acontecer de 

forma contínua e processual ao longo do aprendizado dos estudantes. Esteja preparado para ouvir, 

analisar e coletar informações sobre os conhecimentos prévios dos estudantes e como eles os relaci-

onam com as informações novas a que têm acesso. 

Durante a aplicação das atividades, verifique se o estudante: 

1. Foi capaz de comparar fotografias antigas e atuais de cidades e observar diferenças entre elas. 

2. Conseguiu ilustrar um mapa do bairro da escola por meio de uma imagem de satélite. 

3. Identificou os diferentes tipos de forma urbana das cidades. 

4. Reconheceu a conexão entre as cidades e a interdependência entre elas. 

Aproveite também para propor algumas questões de autoavaliação, para que os estudantes pos-

sam refletir sobre suas próprias atitudes e acompanhar seu aprendizado. Seguem algumas sugestões: 

• Prestei atenção ao professor durante as explicações? 

• Compreendi o que era para ser feito em cada atividade? 

• Soube ouvir as explicações de meus colegas? 

• Consegui fazer meus colegas de grupo me compreenderem? 

• Contribuí nas discussões com o professor e com minha turma na sala de aula? 

Você pode também organizar as questões em forma de quadro, 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. Você tem disponível uma imagem de satélite de seu bairro ou da região onde mora e um mapa 
do estado com as rodovias em folhas de mesmo tamanho. Cite uma utilidade de cada uma 
dessas imagens. Qual tem a maior escala? 

2. As cidades se relacionam e formam diferentes conexões entre si. Qual tipo de cidade tem 
maior variedade de serviços oferecidos: grande ou pequena? Explique. 
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Gabarito das questões 

1. A imagem de satélite do bairro ou da região é útil para localizar um estabelecimento comercial, 
por exemplo, enquanto um mapa do estado com as rodovias é útil para verificar o caminho de 
uma cidade até outra. O mapa do estado tem maior escala. 

2. Grandes cidades oferecem maior variedade de serviços, como grandes laboratórios, universi-
dades, hospitais, centros de pesquisa etc. 


