
 

 

COLÉGIO PEDRO II 
NuGAME 

ATIVIDADE DE GEOGRAFIA                                                      
RESPONSÁ
Data___/___/201
Aluno(a) ____________________

 

 
 

 

Usando a gárgula que localiza-se a frente da

1 - Observe a imagem abaixo retirada do jogo “

 

A) Relacione os lugares aos pontos cardeais de acordo com seus conhecimentos em

 

(A) Torre de vigilância                                            

(B) Edifício Olympus                                               

(C) Torre Wayne                                                       

(D) Banco de Gotham                                            

 (E) W&M                                                                     

 

B) Observando a cidade no 

interrogação do vilão Charada

 
 Sabendo que existem 5 pontos lado a lado, diga em qual das direções 

 

               ______________________________________________________

 

C) Após isso, direcione-se até o local encontrado na 

 

                 Diga o que está escrito na mesma.

 ________________________________________________________________________________________

 

 

Glossário Dos Controles:  

Modo Detetive- RB   Binóculos

Parabéns!!! Você foi selecionado para 

NuGAME. Essa atividade tem por objetivo gam

Conteúdo: orientação e localização. 

COLÉGIO PEDRO II – UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO II
NuGAME – Núcleo de Games, Atividade e Metodologia de Ensino

ATIVIDADE DE GEOGRAFIA                                                      
ESPONSÁVEIS:Felipe, Francisco, Giselle, João, Paulo
ata___/___/2015 

_____________________________________ 

se a frente da Torre de Vigilância na Igreja/Centro Médico 

questões: 

Observe a imagem abaixo retirada do jogo “Batman Arkham City”: 

 

elacione os lugares aos pontos cardeais de acordo com seus conhecimentos em

                                            Localiza-se ao Sudoeste (    ) 

                                               Localiza-se ao Leste (    ) 

                                                       Localiza-se ao Sul (    ) 

                                            Localiza-se ao Sudeste (    ) 

                                                                     Localiza-se ao Oeste (    ) 

no MODO DETETIVE é perceptível a existência de pontos de 

interrogação do vilão Charada espalhados pelo mapa. 

Sabendo que existem 5 pontos lado a lado, diga em qual das direções cardeais 

________________________________________________________________________________________

se até o local encontrado na QUESTÃO B e observe a 

o que está escrito na mesma. 

________________________________________________________________________________________

RB   Binóculos-  R    Mapa- Back  

Você foi selecionado para participar de uma atividade experimental do 

a atividade tem por objetivo gamificar um exercício do caderno de mapas. 

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

ATIVIDADE DE GEOGRAFIA                                                      Série: 6º ano  
Paulo , Telhado.                                                                   

___ N°___ Turma _____  

Igreja/Centro Médico resolva as 

 

elacione os lugares aos pontos cardeais de acordo com seus conhecimentos em Geografia: 

é perceptível a existência de pontos de 

cardeais encontram-se. 

__________________________________ 

e observe a caixa d’água.  

________________________________________________________________________________________ 

Tempo:___________ 

 

Acertos: __________ 


