GUIÃO DE TRABALHO – Dos Globos aos Mapas

)Organizem-se

em grupos de trabalho (pares) e realizem as tarefas que se seguem,
seguindo o exemplo da professora. Se não conseguirem efectuar alguma das tarefas solicitem
a professora para vos ajudar.

Tarefas:
1. Abram uma página Word:
a) Identifiquem o trabalho que estão a desenvolver, escrevendo como
título o nome desta actividade;
b) Abram o seguinte site: http://www.guiageo-mapas.com/globos.htm.
Explorem a informação e observem as diferenças entre os globos e os
mapas.
c) Façam uma tabela com 3 colunas e 3 linhas, registando algumas
vantagens e desvantagens dos globos e dos mapas (sigam o exemplo
apresentado pela professora), poderão colar algumas imagens para
ilustrar o conteúdo do vosso quadro síntese. Não se esqueçam que o
vosso manual pode ajudar-vos a realizar, de forma mais completa, esta
tarefa.
d) Guardem a página com o nome do grupo;
2. Abram o site do Instituto Geográfico Português (http://www.igeo.pt/);
3. Cliquem em “m@pas on-line” e em “Mapas interactivos”;
4. Voltem à página Word e registem o seguinte:
a) - Título do mapa;
b) - Escala numérica e escala gráfica;
c) - Elementos da legenda,
d) - Tipo de orientação.
5. No canto superior direito digitem a escala 1:3 000 000;
6. Na legenda, coloquem um ; na divisão por distritos e cliquem em “actualizar
mapa”;
7. Coloquem o distrito de Braga no centro (utilizem o símbolo “i“ (canto superior
esquerdo);
8. Com o símbolo do zoom (canto superior esquerdo) ampliem o mapa de modo a
localizar o lugar onde vivem.
9. Coloquem um ; em CRIF (Carta de Risco de Incêndio Florestal) Braga e
cliquem em “actualizar mapa”;
10. Identifiquem, quanto ao assunto, a CRIF (registem, por escrito, na página
word);
11. Abram a legenda da CRIF e registem (escrevendo) a correspondência entre as
cores e o grau de risco de incêndio;
12. Observem a CRIF de Braga e indiquem registando na vossa folha word:
a) - As zonas de maior risco de incêndio no Distrito de Braga;

b) - O grau de risco de incêndio da região onde vivem (aumentem a escala
para 1:25 000);
13. Cliquem no símbolo “i” e confirmem a vossa resposta;
14. Explorem o mapa e descubram algo de interessante (registem a vossa
descoberta);
15. Identifiquem o vosso trabalho e coloquem-no no Moodle na disciplina de
Geografia, no item “Trabalhos”.
16. Preencham o pequeno inquérito que vos proponho e que se encontra na pasta
de documentos fornecida.
FIM.

