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Título: Plantas e mapas 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Esta sequência didática tem o propósito de estimular os alunos na leitura de mapas, diferen-

ciando-os das plantas, identificando seus elementos constitutivos e levando-os a compreender os 

diferentes usos e finalidades de cada um. 

Objetivos de aprendizagem 

Objetos de conhecimento: Elementos constitutivos dos mapas. 

(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, identificando suas características, elaborado-

res, finalidades, diferenças e semelhanças. 

Recursos e materiais necessários  

Lousa, giz, mapa do município e planta do bairro da escola, projetor de papel A4, caderno, 

lápis, borracha. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 2 

Organização dos alunos: em semicírculo na primeira parte da aula; em trios para a realização da atividade 

Providencie, com antecedência, um mapa do município e uma planta do bairro (ambos de 

onde se localiza a escola). O mapa e a planta podem ser impressos ou projetados, se a escola possuir 

esse recurso. 

 

1ª atividade  

Inicie a aula propondo uma situação-problema: a turma receberá um novo aluno que virá de 

outro município. No entanto, esse novo aluno e seus responsáveis não conhecem o município onde 

fica a escola e gostariam de saber as distâncias aproximadas entre alguns bairros e destes em relação 

ao centro, bem como, a localização de alguns bairros onde pretendiam morar e saber onde se situa a 

escola no território do município. O que eles podem fazer para se localizar? 
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Observe as sugestões dadas pelos alunos e proponha (caso não tenha sido mencionada pelos 

próprios alunos) a utilização de um mapa. 

Apresente o mapa do município e dos municípios ao redor. Solicite aos alunos que observem 

o mapa, buscando identificar a localização do município e outros elementos relevantes que o mapa 

possa conter. Explique aos alunos que os mapas são representações de um espaço em tamanho 

reduzido de modo proporcional, em um plano, com escala, legenda, título e rosa-dos-ventos. 

Pergunte a eles: esse mapa serviria para auxiliar o aluno novo e seus responsáveis a localizarem-se 

no município e a a reconhecerem algumas distâncias aproximadas, conforme considerado acima? 

 

2ª atividade 

Em seguida, proponha outra situação-problema: com a ajuda do mapa o novo aluno conse-

guiu reconhecer algumas distâncias aproximadas entre bairros no município e saber onde ficam 

alguns bairros nos quais pretendem morar. Mas, agora, ele está com dificuldade para situar a escola 

dentro do bairro onde ela se localiza. O que ele pode fazer? Ele poderia usar o mapa apresentado 

anteriormente? 

Apresente a planta do bairro da escola e solicite aos alunos que expressem oralmente o que 

observam. Incentive-os a identificar o que está sendo representado. Esclareça que a planta também 

é um tipo de representação de um espaço, mas que difere do mapa por ser a representação de uma 

área menor, como um bairro, um quarteirão, o interior de uma construção. Na planta, os detalhes do 

espaço representado são maiores que no mapa. 

 

3ª atividade 

Mantenha o  mapa e a planta do bairro expostos para os alunos e peça a eles que se agru-

pem em trios. Cada um dos trios deverá pensar em duas situações em que seja necessário o uso de 

mapas, e duas em que seja necessário o uso de plantas, especificando o tipo do bairro, do quartei-

rão, etc. Em seguida, cada grupo deverá apresentar as situações aos demais colegas. 
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Aula 2 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 2 

Organização dos alunos: em quartetos na primeira parte da aula; em seguida, em semicírculo, voltados para a lousa 

Para esta aula, será necessário providenciar cópias impressas, em folha de papel A4, do mapa 

e da planta utilizados na aula anterior. Cada quarteto deverá receber uma cópia de cada um desses 

materiais. 

 

1ª atividade  

Inicie a aula pedindo aos alunos que se agrupem em quartetos para fazer a atividade. Distri-

bua a cada equipe a cópia do mapa e da planta. Peça que cada equipe observe o mapa e a planta 

atentamente.Em uma folha a parte ou no caderno, eles deverão fazer uma lista dos elementos do 

mapa e da planta para identificar, por exemplo, se há símbolos e cores e o que eles representam.  

Deverão observar, por exemplo, se há a representação de ruas e avenidas, de construções, de áreas 

verdes. Eles Além disso, deverão listar os símbolos, linhas e cores que são utilizados no mapa e na 

planta. 

 

2ª atividade 

Após a realização das listas, peça aos alunos que compartilhem suas respostas com toda a 

turma. À medida em que eles responderem, construa uma lista na lousa de todos os elementos 

observáveis no mapa e na planta; complete com outros elementos, se necessário. 

Aproveite a lista e a discussão para promover, como fechamento da aula, uma conversa so-

bre as plantas e os mapas e os elementos que compõem cada um, para ajudar os alunos a perceber a 

sua finalidade de cada um. 
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Aferição de aprendizagem 

Na primeira aula, observe a participação dos alunos na conversa, verificando se eles conse-

guiram refletir sobre as situações-problema apresentadas e se fazem a conexão da situação com o 

uso de mapas e plantas. Na atividade em trios, avalie se os grupos compreenderam os usos possíveis 

de plantas e mapas; para isso, observe se conseguiram pensar em situações em que seja necessário o 

uso de plantas ou de mapas.  

Na segunda aula, espera-se que os alunos se familiarizem com a leitura de mapas, incenti-

vando-os a observar os elementos constitutivos dos mapas e das plantas, e que compreendam a 

função de cada um por meio dos elementos que representam. Avalie o aprendizado com base na 

expressão oral dos alunos (momentos de conversas), além de observar se os grupos tiveram sucesso 

em listar os elementos representados nos mapas. 

Questões para avaliar o desenvolvimento da habilidade EF04GE10 

1. O que são mapas e plantas? 

2. Qual é a diferença entre o mapa e a planta? 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta esperada: são representações de um espaço, num plano, em tamanho reduzido 
(proporcionalmente) e em visão vertical, nos quais estão presentes escala, legenda, título e ro-
sa-dos-ventos. 

2. Resposta esperada: mapas são utilizados para representar áreas maiores da superfície da Terra 
ou ela toda. Plantas são utilizadas para representar pequenas áreas da superfície, como quartei-
rões, moradias ou trechos de um bairro. 

 


