Série: 3° ano
Disciplina: Geografia
Conteúdos: Direções cardeais
Atividade referente à semana: 06 a 10 de abril
ATENÇÃO: AULA ON-LINE DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DIA 07 DE ABRIL ÀS 11H
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Para iniciarmos nossa aula sobre orientação, peço que vocês assistam no Youtube ao
vídeo sobre pontos cardeais e colaterais:
Segue o link: https://www.youtube.com/watch?v=IFL5i7YQwnY
Agora que você já assistiu e entendeu um pouco sobre o assunto, imagine que você tivesse de se
localizar e se orientar no mar, sem nenhum ponto de referência, mapa ou instrumento de
localização. O que você faria?
Há muitos anos, os seres humanos perceberam que podiam observar alguns astros de
qualquer lugar. Assim, passaram a se localizar e se orientar utilizando como pontos de referência
os astros no céu.
O Sol, por exemplo, é uma estrela que ilumina e aquece a Terra.
Pela manhã podemos observar o Sol despontando no horizonte – é o nascer do Sol.
No fim da tarde, observamos o sol se pondo, quando não fica mais visível no horizonte - é o pôr do
Sol.
Observando o movimento do Sol, foram estabelecidas quatro direções principais que nos
permitem saber em que lugar estamos e em que direção devemos seguir.
Com o braço direito esticado na direção em que o Sol aparece pela manhã no horizonte,
localizamos o leste. O braço esquerdo indica o oeste. À nossa frente está o norte e atrás, o sul.

Norte, sul, leste e oeste são chamados direções cardeais. A rosa dos ventos é um
desenho que indica as direções cardeais e as colaterais. Observe na rosa dos ventos que as letras
N, S, L e O indicam direções cardeais e as letras NE, SE, SO e NO, as direções colaterais. Essas
direções são assim chamadas porque se situam entre duas direções cardeais. Veja:

Vamos praticar?
Observe o desenho e complete abaixo copiando os exercícios em seu caderno:

1- O Sol nasce no _______________ e se põe no _________________.
2- O braço direito esta indicando o _______________ e o esquerdo está indicando o
__________________.
3- À frente do corpo está o ______________________e atrás o _________________.

 Orientando-se pelo Sol, responda:
4- Em que direção do bairro fica a sua casa?
5- Agora que você já conhece as direções cardeais e colaterais, construa uma rosa dos
ventos utilizando folha de papel sulfite, régua, lápis, borracha, canetinha, tesoura e cola.
Use sua criatividade!

