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Em Assassin’s Creed II, você incorpora
busca vingança contra aqueles que traíram sua 
 

I- Na cidade de Veneza, para qual ponto cardeal 
frente da igreja apresentada no mapa abaixo
 

 
____________________________________________________________________________________
 

II- Á nordeste dessa mesma igreja, existe um 
aportados. Esse local é uma torre, a primeira à nordeste da igreja. Encontre

1. Ao leste da torre, existe um edifício que é simbolizado por uma estátua singular em 
sua frente.  

a. O que é esse símbolo, precisamente?
____________________________________________________________________________________

b. A qual ponto cardeal está d
____________________________________________________________________________________
 

Parabéns!!! Você foi selecionado para 
experimental do NuGAME. Essa atividade tem por objetivo ga
exercício do caderno de mapas. Conteúdo
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incorpora o assassino Ezio Auditore, ancestral de Desmond Miles, que 
busca vingança contra aqueles que traíram sua descendência.  

Na cidade de Veneza, para qual ponto cardeal (em relação ao mapa) 
apresentada no mapa abaixo?  

____________________________________________________________________________________

Á nordeste dessa mesma igreja, existe um local que, sobre ele, há vista de dois barcos 
aportados. Esse local é uma torre, a primeira à nordeste da igreja. Encontre

Ao leste da torre, existe um edifício que é simbolizado por uma estátua singular em 

O que é esse símbolo, precisamente? 
____________________________________________________________________________________

A qual ponto cardeal está direcionado esse símbolo? 
____________________________________________________________________________________

Você foi selecionado para participar de uma atividade 
sa atividade tem por objetivo gamificar um 

Conteúdo: orientação e localização. 

Tempo:
 
Acertos:

UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO II  
Núcleo de Games, Atividade e Metodologia de Ensino  

                          6º ano  
o, Gustavo, Pedro.  

___ Turma :_______ 

, ancestral de Desmond Miles, que 

(em relação ao mapa) está direcionada a 

 

____________________________________________________________________________________ 

local que, sobre ele, há vista de dois barcos 
aportados. Esse local é uma torre, a primeira à nordeste da igreja. Encontre-a, e responda: 

Ao leste da torre, existe um edifício que é simbolizado por uma estátua singular em 

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Tempo:  _____________ 

Acertos:  _____________ 



    III-  Procure a tenda da foto a seguir, que está nas proximidades do fast
central da screenshot do mapa). 
 

 
De acordo com a localização da frente da tenda, complete:
 

a. O poço está a ________________ da tenda.
b. O navio está a ________________ da tenda.

 
 

Procure a tenda da foto a seguir, que está nas proximidades do fast

a localização da frente da tenda, complete: 

O poço está a ________________ da tenda. 
O navio está a ________________ da tenda. 

Procure a tenda da foto a seguir, que está nas proximidades do fast-travel (o ponto 

 

 


