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Enquanto essa pandemia continuar, precisamos nos cuidar e 
cuidar de todos que amamos ! Segue algumas orientações ... 

Olá estudante, tudo bem?
Continuamos em casa, esperando o Planeta Terra sarar. 





OS ESTUDOS NÃO PODEM PARAR!



COMO ESTUDAR E
APRENDER EM CASA?

 Crie uma rotina de
estudo.
 Separe um local
tranquilo e organizado.
 Utilize nos seus
estudos: o caderno, o
celular e/ou computador,
e o livro didático (se
tiver).

VAMOS COMEÇAR? 



Nessa aula você irá aprender sobre:

Habilidade:  (HCEF06GE04T) Utilizar as direções cardeais e colaterais e 

as coordenadas geográficas na localização de componentes físicos e humanos.

➢ Orientação Espacial pelos astros
➢ Pontos Cardeais e Colaterais;
➢ Uso de aplicativos e sites com mapas

digitais.



1) Leia o
texto ao
lado:

2) Veja os 
vídeos abaixo. 

Clique nas figuras:

https://www.youtube.com/watch?v=jY_2jhxtdHY
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/orientacao-localizacao.htm


3) Leia o texto ao lado: 

4) Vamos exercitar as
direções cardeais?
Desenhe a Rosa-dos-ventos
no seu caderno.

5) Vamos jogar?
Clique na figura abaixo:

http://www.escolagames.com.br/jogos/casaMagica/


6) Orientação pelo Sol
É muito fácil se orientar pelo Sol. Ele indica uma posição aproximada dos pontos

cardeais. Observe onde o sol nasce no período da manhã. Em seguida aponte o

braço direito em direção ao sol (você encontrou o leste), aponte o braço esquerdo na

direção oposta (Oeste), na sua frente está localizado o Norte e, por fim, o Sul está

localizado atrás de você. Observe a figura abaixo:

Dica: App para celular –

O Caminho do Sol.

Com ele você pode ver a

localização do sol em

todas as estações.

Clique na figura abaixo

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gr.java_conf.siranet.sunshine


1) Desenhe (no seu caderno) a Planta da sua casa.

2) Identifique na Planta da sua casa o local que o Sol nasce 

(Leste) e o local que o Sol se põe (Oeste).

3) Clique na figura abaixo (Google Maps):

ATIVIDADES

A) Digite o seu endereço na barra de pesquisa do

Google Maps.

B) Indique um ponto de referência ao Norte da sua 

casa.

C) Indique um ponto de referência ao Sul da sua casa.

Sugestão: Clique no link ao lado para revisar e
aprofundar os seus estudos.

https://www.google.com.br/maps
https://www.youtube.com/watch?v=cFV8IAdiByY


Parabéns, você realizou as

atividades de Geografia!

Até a próxima semana! 
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