Façamos um mapa da Terra
Descobrir como ler e desenhar mapas através da observação.
Conhecimento do espaço, Observatório de Leiden


Idade
8 aos 12 anos
Nível
Ensino primário, ensino secundário inferior
Duração:
45 minutos
Supervisionado
Não supervisionado
Custo
Baixo (< ~5 EUR)
Localização
Interior (por ex: sala de aula pequena)
Competências básicas:
Analisar e interpretar dados
Tipo de atividade de aprendizagem
Investigação parcial

Breve descrição
Nesta atividade, os alunos familiarizam-se com o conceito de um mapa, observando e descrevendo mapas e desenhando um mapa a partir de uma fotografia aérea. Compreendem que qualquer local na Terra é descrito por dois números, latitude e longitude. É ainda explorada a noção de escala e razão. 
Objetivos
	•	apresentar o conceito de mapas aos alunos e reconhecer diferentes elementos, como oceanos, montanhas, rios, estradas principais, etc.; 
	•	apresentar os conceitos de escala e pontos cardeais, assim como os respetivos significados na leitura de um mapa; 
	•	falar sobre a importância da latitude e da longitude para identificar um local na Terra; 
	•	sensibilizar os alunos para a forma como os mapas modernos são elaborados.   
Objetivos de aprendizagem
Após a execução da atividade, os alunos serão capazes de: 
	•	identificar um mapa e classificar diferentes elementos do mesmo, como montanhas, oceanos, cidades, rios, estradas principais, etc.; 
	•	identificar a escala do mapa e os pontos cardeais, bem como a importância destes conceitos na leitura de um mapa; 
	•	desenhar um mapa a partir de uma fotografia aérea do seu país ou cidade; 
	•	identificar alguns elementos relacionados com a geografia do país. 
Avaliação
Os professores podem verificar se os alunos designaram corretamente as características dos seus mapas, como indicado nos objetivos de aprendizagem, e se identificaram as características importantes a incluir nos mapas, sem esquecer os pontos cardeais e uma escala. 
Verificar se os alunos compreendem de que modo a distância é representada num mapa. Pedir-lhes que calculem a distância entre dois objetos aplicando a escala. Os alunos podem apresentar os seus mapas em pequenos grupos ou à turma inteira para mostrar as características que incluíram. 
Convidar cada grupo a apresentar o seu trabalho por meio de um curto vídeo ou de uma apresentação. 
Materiais
Por aluno: 
	•	Uma fotografia aérea da sua cidade (estão disponíveis fotografias aéreas de muitas cidades no sítio Web da ESA ou no Google Earth - www.google.com/earth/ - ou nos Mapas Google - www.maps.google.com) 
	•	Papel de decalque 
	•	Régua 
	•	Calculadora opcional 
Por grupo de alunos: 
	•	10 etiquetas autocolantes em branco  
	•	Mapa do mundo 
	•	Lápis 
Opcional: 
	•	Diferentes mapas com diferentes escalas ou finalidades 
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Pontos cardeais 
Existem quatro direções ou pontos cardeais: norte, sul, este e oeste, indicados pelas iniciais N, S, E e O, respetivamente. Num mapa, é normal indicar apenas a direção norte. Os cartógrafos definiram os pontos cardeais e desenham os mapas com o norte na parte superior, pois foi assim convencionado. 
Os pontos cardeais proporcionam um método sistemático de indicar às pessoas os lugares. Nas culturas que não derivam de tradições europeias, as direções cardeais poderão ser indicadas por cores ou números. 
Há muitas maneiras de identificar as direções cardeais: algumas recorrem ao Sol ou às estrelas, outras às propriedades magnéticas da Terra (por exemplo, uma bússola). Hoje em dia, usa-se extensivamente a navegação por satélite (GPS).  
Cartografia  
A cartografia é o estudo e criação de mapas. Desde os primórdios da sua história que os seres humanos têm criado e utilizado mapas, mas o mapa mais antigo que sobreviveu ao longo do tempo é um mapa babilónio da cidade de Nipur. As tecnologias usadas para criar mapas evoluíram substancialmente desde a sua génese. 
A cartografia começou com construções manuais e foi gradualmente aplicando novas técnicas e ferramentas, como o compasso, o telescópio e o sextante, aumentando a precisão dos mapas. No século XX, a fotografia aérea e as imagens de satélite melhoraram consideravelmente a cartografia de elementos físicos, como edifícios, estradas, rios, etc. Mais recentemente, o GPS é capaz de realizar cartografia direta.   
Escalas 
Uma escala é uma razão que compara uma medição num mapa (ou figura) com a distância real entre locais identificados no mapa (ou figura). Trata-se da relação matemática entre o comprimento ou a distância figurativa no mapa e o comprimento real da distância representada. As escalas não têm unidades. Uma escala é representada por uma fração ordinária (como 1 / 1 000 000) ou por uma razão matemática (1: 1 000 000). O número 1 significa a unidade no mapa (1 cm) e o número 1 000 000 a dimensão real (1 000 000 cm correspondem a cerca de 10 km). 
Mapas 
Um mapa é uma representação simplificada de áreas povoadas, características geográficas, estradas, rios, continentes e oceanos. Além dos mapas da Terra e dos seus países, os planos de cidades e as cartas topográficas são também tipos de mapas. Antigamente, os mapas eram desenhados com um compasso, um astrolábio e uma fita métrica. Hoje em dia, são traçados utilizando a fotografia aérea e o GPS. 
Os mapas são usados para vários fins. O mapa do mundo mostra-nos países, grandes rios e montanhas, a posição dos oceanos e dos desertos, etc. O mapa de um país mostra-nos as cidades e vilas maiores, estradas, etc. As cartas topográficas mostram contornos, estradas, casas, florestas, etc. O plano de uma cidade mostra-nos ruas, monumentos, parques, etc. Todos os mapas mostram os pontos cardeais e uma escala. 
Descrição da atividade completa
 Um mapa do mundo mostrando os continentes e os leitos marinhos em relevo. O azul representa o mar. O azul escuro representa os leitos marinhos mais profundos e o azul claro os leitos marinhos menos profundos. Os continentes são apresentados a amarelo e as áreas mais escuras são os contornos. As posições do equador, do meridiano de Greenwich, dos trópicos de Câncer e Capricórnio, dos círculos ártico e antártico são apresentadas no mapa. 
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O que se vê num mapa?
 Imagem: arquipélago dos Açores Autoria: Varp/Wikimedia Commons  
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Passo 1:
Perguntar aos alunos como poderíamos descobrir onde estão todos os países do mundo ou como nos orientamos se quisermos viajar até a um lugar pela primeira vez. Usamos um mapa: as aplicações móveis e o GPS baseiam-se neste conceito. 
Passo 2:
Pedir aos alunos que examinem o mapa ou o globo. Pedir-lhes que descrevam o que veem e incentivá-los a explicar o que pensam que as diferentes cores representam no mapa. 
Passo 3:
Dividir os alunos em pequenos grupos. Distribuir um mapa e várias etiquetas colantes por grupo. Pedir ao grupo que escreva “montanha” e “oceano” “[do seu país]” e cole a etiqueta na característica correspondente do mapa.  
Passo 4:
Perguntar aos alunos se veem as diferenças da cor azul. Perguntar-lhes se sabem a que se refere o azul escuro. Explicar que indica as montanhas no leito marinho. A título de exemplo, localizar o arquipélago dos Açores e notar como formam parte de uma cadeia que se ergue do fundo do mar e atravessa a Terra de norte a sul.  


Pontos cardeais, latitude e longitude
Passo 1:
Identificar os pontos cardeais no mapa do mundo dos alunos. Explicar que os pontos cardeais são utilizados para descrever onde se situa um lugar. 
Passo 2:
Usando as etiquetas colantes nos mapas, pedir aos alunos que localizem os diferentes elementos em relação uns aos outros, usando diferentes pontos cardeais. Por exemplo: o oceano Atlântico situa-se a oeste da Europa? 
Passo 3:
Pedir aos alunos que considerem de que modo podemos definir um determinado local num mapa. Que questões estão em jogo? Os pontos cardeais ajudam-nos a descrever a localização de um objeto em relação a outro, mas para sermos mais genéricos e exatos precisamos de um sistema de referência. Uma grelha define-se com linhas em localizações específicas e a respetiva direção por meio dos pontos cardeais. Podemos assim definir uma localização na Terra, usando a longitude (que indica a posição de leste a oeste a partir do meridiano primário) e a latitude (que indica a posição de norte a sul a partir do equador).  
Como construir um mapa? Fotografia aérea.
 Imagem: uma fotografia aérea de Lisboa do radar do Sentinel-1A. Autoria: dados do Copernicus/ESA (2014)
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Passo 1:
Distribuir as fotografias aéreas da sua cidade. Pedir aos alunos que reconheçam diferentes elementos na fotografia, como edifícios, o mar, rios, etc. Pode perguntar-se aos alunos se conseguem localizar alguns sítios conhecidos no mapa, como a sua escola. Identificar a escala e as características relevantes.  
Passo 2:
Discutir com os alunos o que a escala representa. Pedir-lhes que meçam a distância entre dois objetos no mapa, escolhidos pelo(a) professor(a) ou livremente pelos alunos. Os alunos podem então usar a escala para calcular a distância entre os objetos na vida real. 
Passo 3:
Distribuir papel de decalque aos alunos e pedir-lhes que copiem a imagem. Os alunos desenham um mapa desta área e identificam as características que lhes parecem relevantes. Por exemplo, rios, pontes, estradas, etc. Os alunos configuram o seu próprio mapa.  
Passo 4:
Explicar que é assim que são criados os mapas modernos. As fotografias aéreas são tiradas de balões, aviões ou outros objetos voadores e os diferentes elementos nas fotografias são identificados. 
Passo 5:
Pode perguntar-se aos alunos se conhecem outro dispositivo que nos permita ver fotografias aéreas. Perguntar aos alunos se já viram um GPS. Explicar que há objetos que voam ainda mais alto do que os aviões à volta da Terra. Estes objetos chamam-se satélites; estão a uma altura tão grande que têm de ser lançados no espaço por meio de um foguetão. Os satélites observam a Terra e enviam-nos informações precisas sobre locais no planeta e sobre a longitude e latitude de um objeto.   
Currículo

País
Nível
Disciplina
Comissão de Exame
Secção
Reino Unido
KS2
Geografia
-
Conhecimentos relativos à localização: identificar a posição e a importância da latitude, da longitude, do equador, do hemisfério norte, do hemisfério sul, dos trópicos de Câncer e Capricórnio, dos círculos ártico e antártico, do meridiano primário e de Greenwich e dos fusos horários (incluindo o dia e a noite). 
Reino Unido
KS2
Geografia
-
Competências de geografia e trabalho de campo: usar mapas, atlas, globos e cartografia digital/informático para localizar países e descrever características estudadas. Usar os oito pontos de uma bússola, grelhas de referência de quatro e seis algarismos, símbolos e legendas (incluindo o uso de cartas topográficas) para obter conhecimentos do Reino Unido e do mundo em geral. 
Reino Unido
KS2: 6.º ano
Matemática
-
Razão e proporção: resolver problemas que envolvam as dimensões relativas de duas quantidades em que os valores em falta possam ser encontrados utilizando a multiplicação de números inteiros e os fatores da divisão. 
País de Gales
KS2
Geografia
-
Competências: localizar lugares, ambientes e padrões. 
Informações adicionais
Hoje em dia, os mapas são traçados utilizando a fotografia aérea e o Sistema Global de Posicionamento (GPS). Isto pode suscitar uma discussão sobre a importância dos satélites e respetivos usos na nossa vida quotidiana. 
Os levantamentos topográficos em terra e no mar foram dos primeiros setores a explorar esta nova tecnologia. A Ordnance Survey usa GPS na maioria dos seus levantamentos topográficos para criar uma infraestrutura nacional de cartografia.  
O que é a navegação por satélite? Fonte: http://www.esa.int/Our_Activities/Navigation/About_satellite_navigation2  
Desde o princípio do tempo, os seres humanos têm olhado para o céu para determinar a sua localização. Tradicionalmente, o Sol e o padrão das estrelas fixas têm-lhes servido de orientação. Mas no segundo milénio, as constelações de satélites artificiais sobrepuseram-se como faróis para indicar o caminho. 
Utilizando as estrelas “fixas”, é possível determinar a nossa posição em qualquer ponto da superfície da Terra com uma precisão de algumas centenas de metros, desde que faça bom tempo. Mas os satélites de navegação indicam exatamente onde uma pessoa está com uma precisão de alguns metros ou menos, faça que tempo fizer. Os instrumentos otimizados podem mesmo identificar a posição de um objeto estacionário com uma precisão de alguns centímetros, medindo a posição do objeto vários milhares de vezes durante algumas horas e calculando em seguida a média das medições. A missão Galileu da Agência Espacial Europeia (ESA) representa uma nova geração de satélites de navegação, lançados em 2016.  
Conclusão
Nesta atividade, os alunos familiarizam-se com o conceito de um mapa. Observam, discutem e desenham um mapa. Aprendem a identificar diferentes elementos num mapa, como montanhas e oceanos. Aprendem que cada mapa tem uma escala e pontos cardeais. Aprendem como os mapas modernos são elaborados a partir de fotografias aéreas ou GPS.  
Visitar http://astroedu.iau.org/a/1610 para recursos adicionais e descarregar opções para esta atividade.
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