
Vocês já mexeram no Google Maps?

mapa

satélite

https://www.google.com.br/maps/@-23.6240607,-46.660879,15z


E no showmystreet?

https://showmystreet.com/#-e0wpb_-rsg1m_5x.0_-2g64


GOOGLE 
MAPS 

É um serviço de pesquisa 
do Google especializado 
em mapas e imagens de 

satélite na Internet.



Durante 
a busca...

Quanto mais informações, 
mais completo será o 

resultado da sua busca.

É importante informar o 
nome da rua, o número do 
estabelecimento, a cidade 
e o país, sempre separando 
cada item por vírgula. 



Que o CEP pode aparecer juntamente com o 
endereço de qualquer estabelecimento que 
vocês esteja procurando?

“código de endereçamento postal”



A escolha do CEP 
de uma rua 

obedece a um 
critério 

específico, e cada 
número significa 
uma região ou 

localidade.

• Número 0: Cidade de São Paulo e Região 
Metropolitana

• Número 1: Interior do estado de São 
Paulo

• Número 2: Estados do Rio de Janeiro e 
do Espírito Santo

• Número 3: Minas Gerais

• Número 4: Bahia e Sergipe

• Número 5: Alagoas, Paraíba, 
Pernambuco e Rio Grande do Norte

• Número 6: Acre, Amapá, Amazonas, 
Ceará, Maranhão, Pará e Roraima

• Número 7: Distrito Federal, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e 
Tocantins

• Número 8: Paraná e Santa Catarina

• Número 9: Rio Grande do Sul



Vamos 
começar?

Material necessário:

Lápis

Papel

Borracha



Observem o trajeto do 
quarteirão da escola.

Destaquem os 
elementos do entorno 
(pontos de referência, 

• tipos de construções,

• comércio,

• forma do quarteirão,

• jardins, 

• praças, 

• sinais de trânsito,

• movimento de 
pedestres, 

• veículos, 

• nomes de ruas etc).



Observe:

Quais pontos de referência se 
destacam perto da escola?

É a mesma visão que temos ao 
caminhar pelas ruas?

Existem rios perto da sua escola?

Há muitas árvores, praças ou 
canteiros de flores?

As casas são residenciais ou 
comerciais?



• Acesse o site: 
https://www.google.com/maps

• Digite o endereço da sua 
escola.

• Outra opção: showmystreet

Faça um tour virtual para 
visualizar o quarteirão por 
meio de um mapa. 

https://www.google.com/maps
https://showmystreet.com/#-e0wpb_-rsg1m_5x.0_-2g64


Ferramenta zoom

• Amplia ou reduz o mapa, 
permitindo maior detalhamento 
do quarteirão. 



Agora é com 
você!

Encontre outros lugares, pode ser um 
parque, uma praça, um lugar turístico

entre outros.


