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Os mapas de antigamente I 

 Hoje em dia, dispomos de vários recursos tecnológicos que permitem 

que os mapas sejam feitos com muita precisão. Mas 

antigamente, quando os mapas começaram a ser feitos, 

não era tão fácil assim. Durante a leitura da ficha “História 

da cartografia”, feita em sala de aula, descobrimos que o 

primeiro mapa foi feito há mais de 6 mil anos. É muito 

tempo, não é? Isso mostra que o homem sempre teve a 

necessidade de conhecer e registrar as características do 

lugar em que morava. 

 Mas como será que os mapas eram feitos há 6 mil anos, se não existiam 

satélites, drones e computadores? Imagine como era e conte para nós! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Orientações gerais: 

1. Se não tiver a ficha, responda as perguntas em seu caderno de Geografia (observe se você está na 

parte certa do caderno!). 

2. Escreva o título e a data à caneta. 

3. O título desta atividade é: Os mapas de antigamente 1. 

4. Usar a letra maiúscula quando necessário. Pontue as frases. 

5. Caprichar na organização e na caligrafia. 

6. Não precisa copiar as perguntas. 

7. Sinalize o número da questão antes de fazer a resposta. 

8. Escreva respostas completas. 

9. Ao final da atividade, passe o traço colorido, usando a régua. 
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Modelos de  Rosa dos  Ventos: 

 

 

 

Proposta de atividade 

Faça de conta que você é um(a) cartógrafo(a), pessoa que faz os 

mapas, e que recebeu a tarefa de explorar um lugar que era, até então, 

desconhecido. Invente um novo país e faça o seu mapa. Lembre-se dos 

itens que precisam aparecer em todos os mapas: título, legenda, escala, 

orientação geográfica (rosa-dos-ventos), e coordenadas geográficas 

(paralelos e meridianos). Pode consultar algum mapa para se inspirar! 

Importante: você pode fazer a orientação geográfica de forma 

simplificada, colocando apenas os pontos cardeais  (N – norte, S – sul, L- 

leste, O – oeste).  Seguem dois modelos para você usar ou se inspirar. 

 

 


