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Primeira Série do Ensino Médio 
 

Prezados estudantes, esperamos que tudo esteja bem ! 
Apresentamos mais algumas sugestões de materiais, já existentes, complementares, para estudos. 

São, ainda, indicações de apoio e sem obrigatoriedade de acesso! 
O mais importante continua sendo ter muito cuidado com a saúde! 

Equipe de Geografia. 
 

Sugestão de Assunto para explorar: 
 

- Representações Cartográficas (Vídeo) 
Acesso pelo Youtube: Descrição: “Programa da disciplina D-22: Conteúdos e Didática da Geografia, 
do curso de Pedagogia Unesp/Univesp. - O programa define cartografia e apresenta uma linha do 
tempo com a evolução das representações cartográficas ao longo da história e sua importância nas 
diferentes épocas. Ele também mostra como é o ensino da cartografia nas escolas. Para isso, foram 
entrevistados pesquisadores de renome da Universidade de São Paulo: Hervé Théry, Maria Elena 
Simielli, Marcello Martinelli, Mario de Biasi e Iris Kantor.” 

https://youtu.be/IfY_S2tM_yQ 
 

 
 

 
 

 
Slides: 

 

 

Descrição/Citação original: AS REPRESENTAÇÕES cartográficas - volume 9 - D22 - Unesp/UNIVESP - 1a edição 
2012 graduação em Pedagogia. Direção e produção de Univesp TV. Roteiro de Univesp TV. Coordenação de NEaD - 
Unesp e Univesp TV. São Paulo: Acervo Digital da Unesp, 2012. 1 vídeo (14 min), son., color. (Graduação em 
Pedagogia). Vídeo didático.                          Fonte Original: https://acervodigital.unesp.br/handle/123456789/47199 

 

https://youtu.be/IfY_S2tM_yQ
https://acervodigital.unesp.br/handle/123456789/47199
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Links : https://youtu.be/Ls-DTif6QKg 

https://univesp.br/noticias/a-historia-da-cartografia-e-a-importancia-dos-mapas#.Xt6VhNVKjIU 

 
Link: https://www.ibge.gov.br/geociencias/metodos-e-outros-documentos-de-

referencia/vocabulario-e-glossarios/16496-dicionario-cartografico.html?=&t=sobre 

https://youtu.be/Ls-DTif6QKg
https://youtu.be/Ls-DTif6QKg
https://univesp.br/noticias/a-historia-da-cartografia-e-a-importancia-dos-mapas
https://univesp.br/noticias/a-historia-da-cartografia-e-a-importancia-dos-mapas
https://www.ibge.gov.br/geociencias/metodos-e-outros-documentos-de-referencia/vocabulario-e-glossarios/16496-dicionario-cartografico.html?=&t=sobre
https://www.ibge.gov.br/geociencias/metodos-e-outros-documentos-de-referencia/vocabulario-e-glossarios/16496-dicionario-cartografico.html?=&t=sobre
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Links: https://www.ibge.gov.br/geociencias/metodos-e-outros-documentos-de-

referencia/vocabulario-e-glossarios/16496-dicionario-cartografico.html?=&t=sobre 
 

 https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/conceitos-basicos-cartografia.htm 
 
 

 

https://www.ibge.gov.br/geociencias/metodos-e-outros-documentos-de-referencia/vocabulario-e-glossarios/16496-dicionario-cartografico.html?=&t=sobre
https://www.ibge.gov.br/geociencias/metodos-e-outros-documentos-de-referencia/vocabulario-e-glossarios/16496-dicionario-cartografico.html?=&t=sobre
https://www.ibge.gov.br/geociencias/metodos-e-outros-documentos-de-referencia/vocabulario-e-glossarios/16496-dicionario-cartografico.html?=&t=sobre
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/conceitos-basicos-cartografia.htm
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Links: https://www.google.com.br/maps                                   https://earth.google.com/web/ 
 

                https://atlas.fgv.br/                                           https://www.bing.com/covid/local/brazil 
 

 

 

Links: https://apps.data.rio/armazenzinho/                         http://www.data.rio/app/atlas-escolar 

https://www.google.com.br/maps
https://www.google.com.br/maps
https://earth.google.com/web/
https://atlas.fgv.br/
https://www.bing.com/covid/local/brazil
https://apps.data.rio/armazenzinho/
http://www.data.rio/app/atlas-escolar
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Mais sugestões de Assuntos para explorar: 
 
- Introdução à Cartografia (Temas no Atlas Escolar – IBGE) 

 Conceitos Gerais 
 O que é Cartografia ? 

 forma da Terra 
 altitude 
 coordenadas geográficas 
 gnss 
 as projeções cartográficas 
 escala 
 sensoriamento remoto 
 aerofotogrametria 
 convenções cartográficas 
 mapeamento temático 

 História da Cartografia. 
 A Terra 

 Nosso planeta no Universo 
 O movimento de translação 
 O movimento de rotação 
 As estações do Ano 

 A formação dos continentes 
 Mapas 

 Brasil 
 Federação e território 

 Fusos Horários  
 Mundo 

 Divisões políticas e regionais 

 Fusos Horários  
https://atlasescolar.ibge.gov.br/a-terra.html 

 
 
- Fusos Horários (Vídeo) 

https://tvbrasil.ebc.com.br/reporterbrasil/bloco/reporter-brasil-explica-como-fuso-horario-e-
calculado 

 
 
 
- Cartografia – resumo, dicas e questão comentada (Artigo) 

 Cartografia: significado 
 Elementos do Mapa 

https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/cartografia-resumo-dicas-e-questao-comentada/ 
 

 
 

- Cartografia - TV Escola, Hora do ENEM (Programa/Vídeo) 

 Programa 572 - Cartografia - ENEM 2016 
 “Cartografia é o tema da megarrevisão feita pelo Professor João Paulo Prado. Ele reforça o 
 conteúdo com as questões 17 do caderno azul da primeira aplicação do Enem 2016; e com a 
 08 da segunda aplicação do caderno azul do Enem 2016.” 

https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-572-cartografia/ 

https://atlasescolar.ibge.gov.br/a-terra.html
https://tvbrasil.ebc.com.br/reporterbrasil/bloco/reporter-brasil-explica-como-fuso-horario-e-calculado
https://tvbrasil.ebc.com.br/reporterbrasil/bloco/reporter-brasil-explica-como-fuso-horario-e-calculado
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/cartografia-resumo-dicas-e-questao-comentada/
https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-572-cartografia/

