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GEOGRAFIA
SEMANA 8: 26/04/2021 A 30/04/2021

NOME: Nº.: SÉRIE: 6ºANO

PROFESSOR (A): CLAUDETE STEVANINI CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 AULAS

ENVIAR PARA: CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 30/04/2021

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: CARTOGRAFIA – LINHAS IMAGINÁRIAS – COORDENADAS GEOGRÁFICAS

HABILIDADE (S): (CEG 4) Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e
iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas
que envolvam informações geográficas.

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: LIVRO DIDÁTICO ANEXADO (POR DENTRO DA GEOGRAFIA - ED. SARAIVA), LINK DE VÍDEO

EXPLICATIVO ANEXADO (YOUTUBE), LEITURA E INTERPRETAÇÃO, CADERNO E CANETA.

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ ASSISTIR AO VÍDEO EXPLICATIVO, LER O TEXTO COM ATENÇÃO E RESPONDER ÀS

QUESTÕES PROPOSTAS NO CADERNO, COPIANDO AS PERGUNTAS. SEMPRE COLOCANDO A DATA, TÍTULO E NÚMERO DA
ATIVIDADE. NO CASO DE IMPRESSÃO, FIXE A FOLHA IMPRESSA NO CADERNO, COM NOME E TURMA.
Horário de atendimento: Seg. a Sex das 14h40min às 18h20min.
Link vídeo explicação das linhas imaginarias e coordenadas geográficas:
https://youtu.be/ZZzoOSpaEec

Linhas imaginárias

Você já viu que em muitos mapas encontram-se linhas azuis, algumas em sentido
horizontal e outras em sentido vertical. Elas não existem de fato. É outro tipo de
convenção usado para ajudar na localização na superfície terrestre. Elas são chamadas de
paralelos e meridianos e servem para tornar ainda mais precisa a orientação.

Os paralelos são linhas traçadas na horizontal que circundam o planeta. A linha do
equador divide a Terra em duas partes: os hemisférios norte e sul (figuras 11 e 12).
Há quatro outros paralelos marcados: o trópico de Câncer, o trópico de Capricórnio, o
círculo polar Ártico e o círculo polar Antártico.

Os meridianos são linhas imaginárias que se estendem de um pólo a outro. Por
convenção, o meridiano de Greenwich foi utilizado como referência para dividir a
Terra nos hemisférios oeste ou ocidental e leste ou oriental. Seu nome faz referência à
cidade de mesmo nome localizada na Inglaterra (figuras 11 e 13), por onde ele passa.

https://youtu.be/ZZzoOSpaEec


Fonte: elaborado com base em SIMIELLI, Maria Elena. Atlas geográfico escolar. São Paulo: Ática, 2013. p. 4.

Coordenadas geográficas: latitude e longitude

Coordenadas geográficas são o nome dado às linhas imaginárias aplicadas para localizar
um ponto na superfície terrestre. Essa forma de dividir a superfície é usada em mapas
impressos, mas também em equipamentos eletrônicos como o Sistema de Posicionamento
Global, tradução do termo em inglês Global Positioning System (GPS), baseado no
mapeamento por satélites.

Latitudes e longitudes combinadas definem a coordenada geográfica que indica a
localização de um ponto na superfície terrestre. A latitude aponta (em graus) quanto um
ponto da superfície da Terra está afastado do equador. Segue de 0˚, na linha do equador,
a 90˚, nos pólos norte e sul (figura 15). Todos os pontos localizados no mesmo paralelo
têm a mesma latitude.

A longitude mostra (em graus) quanto um ponto da superfície da Terra está afastado do
meridiano de Greenwich (figura 15). Segue de 0˚, no meridiano de Greenwich, a 180˚,



nos hemisférios leste e oeste (figura 14). Todos os pontos localizados no mesmo meridiano
têm a mesma longitude.

Dicas para memorizar.

Paralelos = Norte ou Sul

Meridianos = Leste ou Oeste

Latitude = Norte acima da linha do Equador / Sul abaixo da linha do Equador

Longitude = Leste a direita do meridiano de Greenwich / Oeste a esquerda do meridiano
de Greenwich

Use a rosa dos ventos para orientação.

Fig. 15



1- Busque as coordenadas geográficas, latitude e longitude indicadas no mapa acima.

Ex.A - Latitude = 60° N       Longitude = 140° O

B-

C-

D-

E-

2- O mapa a seguir fornece as coordenadas geográficas globais estabelecidas a partir da
combinação das latitudes e das longitudes.

Indique as coordenadas geográficas latitude e longitude dos pontos

A - Latitude= 20° S          Longitude= 60° O

B-

C-

D-

E-


