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Em uma das atividades anteriores, perguntei se você sabia o que
era um mapa. Você conseguiu descobrir?
Um mapa é uma representação gráfica em tamanho reduzido das
características naturais de toda a superfície da Terra, ou parte
dela, sobre qualquer suporte plano, como uma folha de papel.

A elaboração de mapas é
uma prática muito comum
na sociedade humana,
feita há séculos para
diversas finalidades. Assim
como a fala e a escrita, um
Fonte:https://osulemeunorte.blogspot.com/2007/10/
mapa também transmite
maneiras-de-ver-o-mundo.html
uma mensagem.

• Para que os mapas são utilizados? Pense
em três usos diferentes que um mapa
pode ter.

Fonte da figura:
https://umhistoria
dor.wordpress.co
m/tag/old-maps/

Você sabia que para que os mapas
possam ser usados por qualquer pessoa, em
em qualquer lugar do mundo, estudiosos fizeram
um acordo deque os símbolos utilizados na sua
confecção devem ser sempre os mesmos. Esses
símbolos são chamados de convenções cartográficas.
Por exemplo, os corpos hídricos, como lagos, rios e oceanos
são representados em azul na maioria dos mapas. Também
convencionaram qual a parte da Terra seria colocada na parte
de cima do mapa, dividiram o globo em duas partes iguais
chamadas de hemisférios e criaram linhas imaginárias
horizontais e verticais para ajudar na orientação pelo
mapa, denominadas paralelos e meridianos, sendo
alguns deles mais importantes como a
Linha do Equador, como o Trópico de
Câncer e de Capricórnio, como podemos
ver nos mapas a seguir.
Fonte da figura: https://br.freepik.com/vetorespremium/menino-bonito-com-desenhos-animadosde-mochila_2526264.htm

Os mapas podem nos servir para mostrar tantas coisas
diferentes sobre o nosso planeta que o site
twistedsifte.com fez um post, em 2013, intitulado “40
mapas que ajudarão você a entender o mundo”.
Selecionei

alguns

deles,

todos

disponíveis

em

https://twistedsifter.com/2013/08/maps-that-will-help-you-makesense-of-the-world/ , para que você possa observá-los e utilizá-

los para responder as perguntas que virão em seguida.

Planisfério político invertido: Hemisfério Sul no topo

Orientar o norte como o topo de um mapa é uma questão de convenção. Um mapa
no qual o sul fica na parte superior é tecnicamente tão correto quanto o contrário.
Fonte: https://hypescience.com/mapas/

Mundo dividido em 7 regiões

Cada cor diferente representa a área onde vivem 1 bilhão de pessoas.

Mais pessoas vivem dentro do círculo do
que fora dele

• Com a ajuda do seu atlas ou do Google Maps, veja quais são os países inseridos dentro
do círculo branco, que concentram a maior parte da população mundial.

Frequência de quedas de raios pelo mundo

*

* Média de raios por
quilômetro
quadrado por ano.

• As maiores quedas de raios ocorrem na
região do planeta delimitada pelos
Trópicos de Câncer e Trópico de
Capricórnio. Você desconfia o motivo
pelo qual isso ocorre?
Fonte: G1

Mapa da Pangea com
as atuais fronteiras
internacionais
A Pangea é o nome dado a um
supercontinente
único
que
existiu há cerca de 250 milhões
de anos, rodeado por um megaoceano chamado de Pantalassa.
Fonte:
http://sigep.cprm.gov.br/glossario/verbete
/pangea.htm

• Se vivéssemos durante a
Pangea, estaríamos colados
com qual continente?
• Qual país faria fronteira com
o Brasil na altura do estado
do Rio de Janeiro?

Mundo dividido por países que possuem e não
possuem filiais do McDonald´s

Países com McDonald´s
Países sem McDonald´s

• Por que você acha que na África quase não há
países com filiais do McDonald´s?
• Existe uma parte da Ásia conhecida como
Oriente Médio onde alguns de seus países
também não possuem filiais do McDonald´s.
Você saberia dizer o por quê?
Sugestão de filme: O filme Fome de Poder
(2016, classificação etária: 10 anos, 1h55 min
de duração) conta a história da ascensão do
McDonald´s.

Tempo de licença maternidade
Países que pagam a licença:
Países que não pagam a
licença:

Semanas ou mais

Semana
s

Menos de 14 semanas

• Em qual continente temos as licenças maternidades mais longas? O que você diria sobre
a qualidade de vida dessa população?
• Cite três países localizados em continentes diferentes um do outro que possuem licença
maternidade inferior a 14 semanas. O que você pensa sobre estes países? Será que são
considerados bons lugares para se viver?

Locais onde o Google Street View está disponível

O Street View é uma representação virtual do ambiente que nos cerca composta de milhões
de imagens panorâmicas, disponível no Google Maps. O conteúdo do Street View tem duas
origens: o Google e colaboradores.
Fonte: https://www.google.com/intl/pt-BR/streetview/

• Em qual hemisfério temos a maior cobertura do Street View?
• Seu bairro é coberto pelo Street View? Já que não podemos sair de casa, que tal
um passeio com esta ferramenta?
Se cuidem e até breve!

