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PONTOS CARDEAIS – ELES NOS ORIENTAM 

        Para entender melhor os mapas, precisamos conhecer os pontos cardeais, mas 
não é só para isso, pois em muitas outras situações sentimos necessidade de 
orientação.  

        Quando conhecemos um lugar, como o bairro ou a localidade em que vivemos, 
sabemos nos orientar para ir à escola, à igreja, à casa de um amigo. Mas, quando 
chegamos a um lugar que não conhecemos, parece que estamos perdidos, não é?  

 

 

          

 

 

 

 

  

 

 

 As pessoas sentindo necessidade de orientar-se quando estavam em espaços 
maiores e desconhecidos, inventaram os pontos cardeais, observando que o SOL 
aparecia de manhã em uma direção e desaparecia à tarde, na direção contrária. 

 

 

 

 

1. Quando você vai a algum lugar pela primeira vez e não conhece o caminho, como 
você e seus familiares fazem para conseguir chegar ao destino sem se perder?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

 

2. Mesmo você estando dentro da sua casa ou do seu apartamento, você consegue 
perceber em que lado o Sol nasce?  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 



 

 

         Além dos pontos cardeais, verificaram que precisavam também de pontos de 
referência para sua orientação.  

         Os pontos de referência podem ser igrejas, avenidas, farmácias, rios, porteiras 
e outros. Eles ajudam as pessoas a localizar lugares mais próximos e também os mais 
distantes, sendo importantes para nossa orientação pelos PONTOS CARDEAIS.  

 

 

 

 

   

 

Vamos conhecer melhor os pontos de referência 

 

 Imagine que seu amigo ou sua amiga está em sua casa e quer ir buscá-lo na 
saída da escola.  

 Para isso, você precisa ensinar o caminho que ele deverá seguir, citando os 
principais pontos de referência que existem no trajeto entre sua casa e a escola.  

 

1. Procure lembrar os principais pontos de referência, escreva o nome deles e 
desenhe o roteiro que percorre de casa à escola. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

3. Qual ponto de referência dentro da sua casa/apartamento você pode dizer que o Sol nasce? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

  

 

  


