GUIÃO DE TRABALHO
Aula 2 - Representação cartográfica das funções terciárias da na Rua de S. João
Batista (rua principal da Vila de S. João de Ponte) e suas perpendiculares

)Organizem-se

em grupos de trabalho, de acordo com o trabalho de campo efectuado e
realizem as tarefas que se seguem. Se não conseguirem efectuar alguma das tarefas solicitem
a professora.

TAREFAS
1. Abram o Google Earth.
2. Em “Voar para” escrevam S. João de Ponte, Guimarães
e escolham Rua de S. João Batista.
3. Posicionem a “altitude de visualização” nos 968 m (lado inferior direito do ecrã),
utilizando o botão central do rato (Zoom +/Zoom -).

4. Utilizando o lado direito do rato clica em “Os meus
locais” e adicionem uma pasta. Atribuam-lhe o nome
da rua onde efectuaste o levantamento funcional (se
trabalharam mais do que uma rua, criem tantas
pastas quantas as ruas trabalhadas).
5.

Mantendo a rua com o sinal
Para tal sigam as instruções:

procedam, agora, à introdução das funções.

a) Na barra de ferramentas cliquem em “Adicionar” e em “Indicador de
Lugar”;
b) Alterem o símbolo, clicando no ícone do
lado superior direito, escolhendo de acordo
com a seguinte listagem;

Minimercado

Café

Restaurante

Banco

Talho

Loja de
roupa

Quiosque

Drogaria

Escola

Cabeleireiro

(…)

Loja de
electrodomés
ticos

c) Para colocarem os símbolos que não constam da lista do Google,
cliquem em “Adicionar ícone personalizado” (barra inferior da janela
dos símbolos) e acedam à pasta “Símbolos” que se encontra na
pasta dos documentos facultada pela professora;

d) Coloquem o símbolo no local respectivo;
e) Em “descrição” escrevam o nome do estabelecimento, ex. Café da
Mila, Restaurante Lisboa, … Limpem o título de forma a ficar sem
informação;
f) Depois de procederem à representação de todas as funções
guardem o ficheiro, escolhendo a opção “Guardar local como”,
guardando no ficheiro facultado pela professora, com o nome da rua
ou ruas por vocês trabalhadas;
g) Por último, abram o vosso email e enviem o documento (com
extensão kmz) para o email da professora.
FIM.

