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As situações de aprendizagem aqui apresentadas seguem uma certa cronologia em referência à
descoberta da modalidade pelos alunos. Para cada situação o professor pode
utilizar variantes a fim de as tornar cada vez mais complexas.
As situações pedagógicas podem ser aplicadas utilizando todo o tipo de mapas:
croquis, mapas simples, mapas convencionais de Orientação, …
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CADERNOS DIDÁCTICOS DE ORIENTAÇÃO :
Nº1

“ESCOLAS DE ORIENTAÇÃO. Um exemplo: a Escola de Orientação do COC” – 2009/2010.

Nº2

“PERCURSOS DE ORIENTAÇÃO PARA CRIANÇAS. Recomendações. Percursos Balizados;
Percursos HD/10 e HD/12; Percursos para Grupos de Formação” – 2009/2010.

Nº3

“INICIAÇÃO À ORIENTAÇÃO NA ESCOLA EM MAPAS SIMPLES. Condições de prática. Material
Didáctico. Tipos de Percursos” – 2010/2011.

Nº4

“INICIAÇÃO À ORIE NTAÇÃO NA ESCOLA EM MAPAS SIMPLES. Situações de aprendizagem –
jogos, percursos, exercícios” – 2010/2011.

Nº5

“INICIAÇÃO À ORIENTAÇÃO NA ESCOLA - manual do aluno de orientação – 1º e 2º ciclo” 2010/2011. [Versão PDF e Versão PowerPoint].

--------------------------------------RESSALVA :
Por uma questão de uniformização de terminologia com os textos e manuais da FPO, o termo “posto de
controlo”, várias vezes referido nestes Cadernos Didácticos, deve ser substituído pelo termo: “ponto de
controlo”.

NOTA :
Como complemento importante de leitura deste Caderno Didáctico Nº 4, aconselhamos a consulta
do Manual da FPO: “Orientação. Desporto com pés e cabeça – Setembro/2010”, nomeadamente
dos capítulos: “Jogos Didácticos” e “Aprendizagem da Orientação”.
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Os autores são professores de Educação Física, com alguma experiência nas áreas da formação de
professores, aprendizagem e competição em Orientação. (*)
São objectivos dos Cadernos Didácticos:
 Fornecer informação específica sobre a Orientação como conteúdo curricular de Educação Física,
numa perspectiva de complemento e enriquecimento dos programas nacionais, que apenas abordam
esta modalidade desportiva no 7º e 10º anos de forma pouco concreta e descontínua;
 Dar a conhecer metodologias de iniciação à Orientação desportiva no Ensino Básico e Secundário em
espaços interiores da escola e espaços circundantes, utilizando Mapas Simples e croquis – salas de
aula, ginásio, perímetro escolar, jardins/parques públicos, estádios, …;
 Fornecer pistas para a produção de ferramentas didácticas indispensáveis à elaboração de unidades
de aprendizagem;
 Alertar os professores para o excelente potencial interdisciplinar da Orientação;
 Fazer salientar os desafios e os problemas fundamentais da modalidade.
O tratamento didáctico tem a preocupação de conservar a lógica e a especificidade que caracterizam a
Orientação enquanto modalidade desportiva praticada na floresta.
No entanto, na abordagem à Orientação em Mapas Simples, nem todo o valor educativo e desafios
colocados pela Orientação praticada na floresta são possíveis de aprender e vivenciar pelos alunos.
Torna-se fundamental que o professor de Educação Física participe em acções de formação e consulte
bibliografia técnica especializada, com o objectivo de obter experiência prática e conhecimentos mais
alargados e aprofundados da modalidade praticada na floresta.
--------------------------------------------(*) – Contactos:
Emanuel – emaro@sapo.pt
Hélder – hsfleiria@gmail.com
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A ORIENTAÇÃO NA ESCOLA EM MAPAS SIMPLES
SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM
Falar de Orientação é falar de percursos.
Quer na competição quer no ensino nas escolas, na aprendizagem e treino nos clubes quer como actividade
lúdica para os mais novos ou como actividade de lazer e manutenção para os mais velhos, o percurso é a
forma mais utilizada na Orientação.
A multiplicação do número de percursos e número de balizas são factores determinantes no sucesso da
aprendizagem e do treino. Da iniciação ao aperfeiçoamento, o aluno deverá experimentar diferentes
percursos e circuitos – desde as formas lúdicas, aos itinerários obrigatórios balizados, aos vários tipos de
percursos propostos pelo professor, corridas de estafetas, até às provas formais do Desporto Escolar e da
FPO.
As situações de aprendizagem deverão, desde o início da formação dos alunos, favorecer o deslocamento
em corrida, contribuindo assim para o acesso à prática da Orientação como modalidade desportiva –
favorecendo o êxito do principiante, tornando o grau de dificuldade acessível, reforçar-se-á o seu
deslocamento em corrida.
Ensinar Orientação é, desde a iniciação, elaborar uma pedagogia que permita progressivamente ao aluno
deslocar-se sozinho, correndo,, responsabilizando-se pelas suas tomadas de decisão, primeiro em
ambiente conhecido, mais ou menos familiar e depois em ambiente desconhecido.
As situações de aprendizagem devem ter uma lógica, indo ao encontro dos comportamentos procurados –
devem ser adaptados às competências que se pretende desenvolver. Devem enquadrar-se no tema (ou
competências visadas) da aula, explicitando o seu objectivo, a sua organização, os conselhos/instruções a
dar aos alunos (sejam de ordem didáctica, sejam referentes à segurança, etc.), os critérios de êxito, as
“remediações” previstas em função dos comportamentos e necessidades dos alunos, …
Alguns jogos didácticos de Orientação podem mesmo ser aplicados como “aquecimento” na parte inicial de
algumas matérias de Educação Física, desde que o professor desenhe e fotocopie previamente o croqui do
espaço que vai utilizar – um exemplar por aluno.
O professor de Educação Física poderá ainda juntar a fase terminal de aprendizagem da U.D. de Orientação
à fase terminal de aprendizagem de outra matéria, por exº à Patinagem ou juntar um percurso de
Orientação a um jogo de futebol, andebol, voleibol ou basquetebol.
Com alguma regularidade, o professor deve fazer “percursos guiados” com os alunos, para aferir das novas
aquisições, dada a característica específica da relação pedagógica de ensino da Orientação: o professor não
tem possibilidade de retirar a mesma quantidade de informação sobre o comportamento dos alunos
quanto em outras matérias/modalidades. A sua observação é realizada fora de tempo – não há observação
directa … (VER: Caderno Didáctico nº 3, pgs. 27 e 28 e pg. 18 deste Caderno).
Os objectivos das situações de aprendizagem realizadas nos espaços interiores e espaços do perímetro
exterior da escola e áreas circundantes em mapas simples, são basicamente:
 Motivar o aluno para a modalidade;
 Familiarizar-se com a leitura de croquis e mapas simples;
 Compreender, aplicar e automatizar as técnicas básicas da Orientação de leitura e manipulação do
mapa: simbologia, sinalética, localização, técnica do polegar, orientação permanentemente do mapa
pelo terreno, dobragem do mapa;
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 Conhecer a lógica e os regulamentos básicos dos percursos formais de orientação, bem como o
“Espírito da Orientação”;
 Conhecer e aplicar técnicas básicas de orientação utilizando a bússola de Orientação: manipulação da
bússola; orientação do mapa pela bússola; metodologia do cálculo de um azimute; Princípios do
deslocamento na direcção do azimute;
 Desenvolver a auto-confiança e a autonomia – deslocando-se sem medo de cometer erros ou de se
perder – realizando percursos individualmente ou a pares, sem se deixar influenciar ou se “colar” aos
outros participantes;
 Adquirir alguns conteúdos teóricos sobre Orientação.
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JOGOS DE INTERIOR
SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM TIPO

Sala de aula
Jogos no Ginásio/Pavilhão

4- Rosa dos Ventos

1- Percursos de Orientação
1

2

3- “Percursos gímnicos orientados” (arcos)

5

3

4

2- Labirintos
6

7

8

9
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Jogos em Sala de Aula – utilização do croqui da sala
Material didáctico:









Power-point com os conteúdos teóricos relacionados com o “enquadramento” da modalidade.
Croqui da sala: em suporte informático e fotocopiado - com e sem percursos marcados.
Imagens informatizadas de objectos – em projecção vertical e em projecção horizontal.
Projector multimédia e ecrã.
Cartões de controlo.
Fichas com as soluções dos percursos – códigos e palavras.
Pequenos autocolantes codificados (postos de controlo), …
Etc…

SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM TIPO
1.

O aluno representa o espaço da sala de aula, desenhando um croqui em folha quadriculada A 4,
tendo em conta a simbologia adequada para cada elemento/objecto e as posições relativas dos
objectos entre si. Não se dará muita importância à escala e às distâncias e proporções entre eles.

2.

Desenhar e identificar vários objectos em projecção vertical.

3.

Projecção no ecrã do croqui da sala de aula com vários percursos marcados:
 Os alunos a pares ou individualmente realizam esses percursos na sala, munidos do croqui.
 Os outros alunos, sentados, seguem os percursos do(s) colega(s), avaliando os trajectos.

4.

Jogo do “Stop” – a pares:
 Um aluno desloca-se à vontade pela sala.
 Ao sinal de “stop” dado pelo colega, pára.
 A seguir vai indicar no croqui, que está a ser projectado no ecrã (ou afixado na parede), o local onde
parou.
 Trocar de papel.

5.

Percursos de Orientação dentro da sala de aula:
 São previamente colocados pelo professor vários autocolantes codificados (postos de controlo), de
2 cm de lado, em diversos objectos/elementos da sala: carteiras, cadeiras, paredes, janelas, etc.
 Os alunos, munidos do croqui da sala e de um cartão de controlo, devem encontrar, por ordem
numérica, esses postos, marcados no croqui, realizando vários percursos diferentes.
 Os códigos numéricos dos postos de controlo devem ser registados no cartão de controlo.

6.

Variante – descobrir uma “palavra-chave”:
 Cada posto de controlo tem associada uma letra.
 No final de cada percurso os alunos deverão descobrir que palavra se pode formar.
 Exemplos: percurso com 10 postos de controlo = ORIENTAÇÃO; percurso com 4 postos = MAPA;
percurso com 5 postos = NORTE; etc.

7.

Descobrir os erros/faltas
 Projectar no ecrã um croqui da sala com objectos em falta ou fora do lugar.
 Os alunos, comparando a projecção com o terreno, deverão descobrir as discrepâncias,
identificando objectos/pontos de referência e sua representação no mapa.

8.

Trabalho para casa: desenhar o mapa do quarto de dormir, sala de estudo, cozinha, etc.
Etc.
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Jogos no Ginásio/Pavilhão
Utilização do croqui do ginásio/pavilhão
SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM TIPO

9

Jogo do “Labirinto” ou “Percurso em Linha” no chão
Antes de utilizar um mapa verdadeiro, o aluno deve aprender a orientá-lo, por exemplo, com o jogo do
labirinto.
Descrição:
 O professor prepara antecipadamente o croqui dos “labirintos” e fotocopia vários exemplares de cada
um – de 2 a 4 labirintos diferentes - e desenha no chão as linhas com giz ou com fita auto-colante ou
pode ainda aproveitar as linhas de marcação de campos do pavilhão.
 Pode também materializar os ângulos (mudanças de direcção) com arcos ou pinos ou ainda colocando
“alunos assistentes” (que já dominam a matéria), para observar e corrigir os colegas.
 Os percursos são marcados no chão e deverão ter uma forma geométrica.
 A situação mais comum é o aproveitamento das linhas do chão dos pavilhões gimnodesportivos.
 O professor percorre o trajecto com os alunos e mostra como manusear o mapa nas mudanças de
direcção.
 Os alunos levam na mão o croqui, que representa o percurso marcado no chão. A cada ângulo que
fazem, devem manter o mapa orientado, rodando o corpo em volta do mapa e mantendo-o na mesma
posição (orientado).
Material:
 Fotocópias dos croquis dos “labirintos” (vários exemplares de cada um); giz e/ou fita auto-colante.
 Arcos ou pinos.
Objectivos:
 Aprender a manter o mapa permanentemente orientado e a técnica do polegar.
Variantes:
1. Em cada mudança de direcção colocar um pino/arco no chão e um círculo no mapa.
2. Não colocar nem arco nem círculo – só as linhas.
3. “Aquecimento” da parte inicial das aulas de ginástica – “percursos orientados” entre os vários
aparelhos gímnicos.
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Jogo da “Rosa-dos-Ventos”
Material:
 Desenhar a giz no chão, os 4 eixos da Rosa-dos-Ventos que representam os pontos cardeais e
colaterais. Em um dos eixos é desenhada uma seta, que indica o Norte.
 Conjuntos de 8 cartões plastificados, de 8 x 11 cm, com os pontos cardeais e colaterais escritos: N, S, E,
O, NO, NE, SE, SO – tantos conjuntos de cartões quantos os grupos/equipas.
Objectivos:
 Conhecer os rumos da rosa-dos-ventos; orientação espacial.
 Desenvolver as capacidades de: atenção; concentração; tomada de decisão rápida; auto-confiança;
auto-controlo; auto-responsabilização; aceitação dos erros dos outros.
Descrição:
 Cada grupo recebe no início do jogo um conjunto de cartões, devendo depois cada aluno do grupo,
alternadamente e em forma de vaivém de estafeta, colocar um cartão o mais rapidamente possível na
Rosa dos Ventos, tendo como referência a posição do Norte (seta).
 A seta indicando o Norte varia de jogo para jogo e nos diferentes grupos.
 A colocação dos cartões na Rosa dos Ventos deve ficar com a referência dos pontos visível, virada para
cima. Antes de colocar o cartão, o aluno deve colocar-se face à seta que indica o Norte, para melhor se
orientar – o Este fica à direita (Espanha), o Oeste à esquerda (Oceano) e o Sul para “baixo”.
 Os alunos não poderão corrigir a posição dos cartões, se acharem que um ou vários colegas anteriores
os colocou na posição errada – devem colocar os seus cartões por cima dos cartões que considerarem
estar nas posições erradas.
 Para cada jogo, o professor deverá “baralhar” os cartões de forma aleatória.
 No final de cada variante, o professor verifica a correcta colocação dos cartões, grupo por grupo e
corrige os erros, guiando os alunos com feed-backs interrogativos, utilizando o estilo de ensino
“descoberta guiada”.
Variantes:
1. A colocação dos cartões na Rosa dos Ventos pelos é feita escondendo a referência dos pontos,
virando-os para baixo, à excepção do primeiro cartão.
2. A colocação dos cartões na Rosa dos Ventos é feita escondendo a referência de todos os pontos,
virando-os para baixo.
3. Nesta terceira variante, o professor apaga a seta que indica o Norte. O 1º aluno coloca o cartão na
posição que quiser, virado para cima. Todos os outros alunos que se seguem, colocarão os cartões
virados para baixo, tendo como referência o 1º cartão. Para tornar esta variante ainda mais complexa,
o professor poderá “manipular” o 1º cartão, de modo a que este cartão seja sempre um ponto
colateral, para todos os grupos.
O

SE

S

11

“Rosa-dos-Ventos” humana
Material:
 Marcar com giz no chão, 8 traços em círculo, correspondentes aos pontos cardeais e colaterais.
Descrição:
 Oito alunos formam um círculo com um aluno no centro – o “mestre do jogo”.
 Cada um dos 8 alunos está sobre um traço da rosa-dos-ventos.
 Dos restantes alunos, 4 são “árbitros” e os outros sentam-se no chão fora do círculo.
 No início do jogo o “mestre” interpela um dos pontos da rosa-dos-ventos e diz-lhe para permutar com
outro jogador – Exº: “NW troca com SE”. Os alunos interpelados devem mudar de lugar o mais rápido
possível.
 Qualquer erro ou hesitação leva a que o mestre do jogo faça sair o jogador em causa, depois de
consultar os árbitros. Este jogador será substituído por um aluno que se encontre fora do círculo.
 O mestre do jogo e os árbitros serão substituídos regularmente.
 O professor liderará as decisões dos “juízes”.

A bússola humana
Descrição:
 Em sala de aula ou pavilhão.
 Primeiro encontra-se o ponto cardeal mais próximo para cada uma das 4 paredes com auxílio de uma
bússola.
 Todos os alunos, à excepção do mestre do jogo e dos árbitros, fecham os olhos.
 O mestre do jogo enuncia os pontos cardeais aleatoriamente. Os alunos devem voltar-se nessa
direcção sempre com os olhos fechados.
 Os árbitros caminham por entre os alunos e eliminam os jogadores que se enganaram na direcção.
 O jogo termina quando a maioria dos jogadores forem eliminados.
 Repetir o jogo várias vezes, aumentando a obrigatoriedade da velocidade da resposta ao estímulo.
 O mestre do jogo e os árbitros serão substituídos regularmente.
 O professor liderará as decisões dos “juízes”.
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“Percursos gímnicos orientados”
Material:
 Dispor vários aparelhos gímnicos/objectos no solo: arcos, pinos, bancos suecos, plintos, boques,
cadeiras, mesas, …
 O professor prepara antecipadamente o croqui com a disposição dos aparelhos e marca e fotocopia
vários percursos diferentes.
Objectivos
 Orientar o croqui em movimento (andar … correr …), fazendo a relação com o “terreno” e aplicando a
técnica do polegar.
Desenvolvimento
 Os alunos em fila, com um croqui na mão, permanentemente orientado, realizam à vez os vários
percursos.
Variantes:
1. A pares – um aluno realiza o percurso de memória enquanto outro, com o croqui na mão, observa e
corrige o colega. Trocar de papel.
2. Tentar realizar os percursos em corrida ligeira, tendo o mapa permanentemente orientado (atenção
aos vários obstáculos a transpor ou contornar).
Exemplos de percursos (que se podem multiplicar por “n”):

Percursos só
com arcos

Percursos com
aparelhos de
ginástica
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“Percursos de Orientação” no ginásio/pavilhão
Desenvolvimento:
 São colocados vários autocolantes codificados (postos de controlo), de 2 cm de lado, em diversos
aparelhos e objectos, fixos ou móveis, existentes no ginásio: plintos, boques, bancos suecos, balizas de
futebol, tabelas de basquetebol, cadeiras, mesas, paredes, etc.
 Os alunos, munidos de um croqui, de um cartão de controlo e de uma caneta, devem encontrar por
ordem numérica esses postos, realizando vários percursos diferentes. Os códigos devem ser registados
no cartão de controlo. As “soluções” dos vários percursos estão afixadas na zona da chegada para auto
correcção.

Variante: descobrir a palavra-chave:
 Cada posto de controlo tem associada uma letra, por ordem aleatória.
 No final de cada percurso os alunos deverão descobrir que palavra se pode formar, alusiva ou não à
modalidade.
 Exemplos: percurso com 10 postos de controlo = ORIENTAÇÃO; percurso com 9 postos = PICOTADOR;
percurso com 7 postos = AMIZADE; percurso com 5 postos = NORTE, SAÚDE; percurso com 4 postos =
MAPA, BOLA, etc.

Variante: Orientação + Patinagem – “Percursos de Orientação Patinados”:
1. Realizar vários percursos de Orientação em patins, dentro do ginásio/pavilhão ou no exterior se o piso
o permitir – no perímetro escolar ou em espaços exteriores anexos à escola.
Esta experiência é muito gratificante e motivante para os alunos, salvaguardando, contudo, a sua
segurança, em especial dos alunos mais fracos na Patinagem.
Fotocópias de croquis, marcados com vários
percursos diferentes, na zona da partida.

1

2
3
4

5
6

Soluções dos percursos, afixadas
na parede, no local de chegada,
para auto-correcção.

7
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Montagem/Levantamento de percursos pelos alunos
Variante do exercício anterior

Desenvolvimento
 Os alunos são divididos em 4 grupos. Um grupo por zona.
 Cada grupo deve colocar correctamente na sua zona 4 ou mais objectos/aparelhos, seguindo o
esquema desenhado num croqui do ginásio traçado previamente pelo professor.
 Os grupos trabalham simultaneamente, cada um na sua zona.
 O professor estipula o tempo para o exercício.
 No final o professor com os alunos da turma, verifica a correcta colocação do material, grupo por
grupo e clarifica, se necessário, os possíveis erros e dúvidas, guiando os alunos com feed-backs
interrogativos, utilizando o estilo de ensino “descoberta guiada”.
 Será mais valorizada a execução do que o tempo gasto na tarefa pelos grupos.
 Em seguida realizar-se-ão vários percursos de orientação, previamente concebidos e marcados pelo
professor.
 No final os alunos colaborarão no levantamento do material.
Variante:
1. Competição entre as equipas.
Ganhará a equipa que gastar menos tempo a colocar correctamente o material na sua zona.
Não utilizar material pesado que possa por em risco a integridade física dos alunos.
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Jogos de exterior
Perímetro escolar
e
Áreas circundantes

VER Caderno Didáctico nº3: “Os diferentes tipos de percursos”:







PERCURSO BALIZADO
PERCURSO em “ESTRELA”
PERCURSO EM BORBOLETA (TREVO)
PERCURSO EM CIRCUITO
CORRIDA “SCORE”
PERCURSOS A PARES

Nas situações de aprendizagem realizadas no perímetro escolar exterior – mapa simples da escola –
serão utilizados de preferência os postos de controlo fixos do Percurso Permanente. Mas, igualmente,
outro tipo de balizas e os picotadores de controlo deverão ser utilizados – VER Caderno Didáctico nº 3 Capítulo: “Criar as condições de prática. O material didáctico”.
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Percursos Balizados sem mapa
DESENVOLVIMENTO - OBSERVAÇÕES DIDÁCTICAS
 Balizar com fitas 3 percursos em direcções diferentes. Colocar também várias balizas com picotadores
e/ou códigos ao longo dos percursos. As fitas serão dispostas em intervalos iguais e visíveis de um
posto para outro, colocadas prioritariamente nos “pontos de decisão”. Evitar os troços comuns aos 3
percursos. Definir com precisão o local das partidas e chegadas dos percursos.
 Os alunos devem realizar (em corrida, se possível) os percursos seguindo as fitas, descobrir as balizas
(postos de controlo) e definir textualmente e picotar ou registar o código dos postos de controlo.
 Trabalho a pares/trios. Um mapa por aluno. Cada grupo tem uma caneta, um cartão de controlo
adaptado ao exercício, uma prancheta e uma mola/clipe (para prender o cartão à prancheta) – para
registo das definições dos postos no cartão de controlo.
 Parar em cada posto de controlo. Observar o que se vê no local exacto onde se encontram as balizas.
Picar o cartão/registar o nº do código e definir textualmente o local/objecto característico onde se
encontra a baliza.
 Realizar o percurso o mais depressa possível. Realizar os 3 percursos.

OBJECTIVOS
 Seguir um itinerário pré definido e obrigatório (“Line Orienteering/Line O”).
 Aprender a observar o terreno e a caracterizar os postos de controlo.
 Correr, orientando-se (não obrigatório).

MATERIAL DIDÁCTICO
 Cartão de controlo para picotar/registar o código e definir os postos de controlo (meia folha A 4).
 Cronómetro.
 Ficha com as soluções dos percursos (picotagem/códigos + definições dos postos) para auto correcção
à chegada.

PARTICULARIDADE
 Pode servir para a avaliação diagnóstico inicial de alunos sem nenhuma experiência da matéria.

AVALIAÇÃO - CRITÉRIOS DE ÊXITO





Percursos cronometrados.
Picotagem.
Definição textual exacta dos postos de controlo.
Não atribuir tempo de chegada a quem não registar a definição dos postos no cartão.

Nome(s):_______________________________________ Turma:_______
Definição textual dos postos de controlo

Tempo:________
Picotagem
Código

1
2
3
4
5
6
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Exº de croqui com 3 percursos diferentes (azul, vermelho e verde) com várias balizas
nos seus trajectos:
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Percurso Balizado - Percurso Guiado
DESENVOLVIMENTO - OBSERVAÇÕES DIDÁCTICAS
 Turma dividida em dois grupos.
 Um grupo de cada vez com o professor para realizar o percurso guiado. Um mapa por aluno com um
“Line O” marcado (linha contínua a vermelho). Uma caneta por par. O professor conduz o grupo e vai
mostrando a escola e fazendo com os alunos a relação mapa-terreno, insistindo sobre os seguintes
aspectos:
- Elementos constitutivos de um mapa: escala, legenda-simbologia, meridianos, simbologia
dos percursos, …
- Orientação permanente do mapa pelo terreno. Reorientá-lo a cada mudança de direcção.
- Relação da simbologia do mapa com os objectos no terreno.
- Escala. Relação da distância percorrida com a distância no mapa.
 No decorrer do exercício far-se-ão várias paragens para resolver dúvidas, supervisionar os
conhecimentos e aplicação das técnicas de base de orientação.
 Pontos de paragem previamente seleccionados e marcados no mapa pelo professor (P1, P2, P3, …). Os
alunos correm para esses pontos à vez ou todos ao mesmo tempo.
 Os outros alunos, mais autónomos e expeditos, partem em autonomia para o percurso balizado,
sozinhos ou a pares. Vão traçando no mapa o percurso à medida que o realizam, definindo os
elementos característicos dos postos de controlo e representando-os com um círculo no mapa.
 Depois os grupos rodam.
 Os percursos devem ter mudanças de direcção frequentes.
OBJECTIVOS
 Leitura do mapa. Relação mapa-terreno. Situar no mapa o local onde se está no terreno.
 Orientação do mapa pelo terreno desde a partida. Orientar e reorientar o mapa a cada mudança de
direcção.
 Técnica do polegar.
 Familiarização com a simbologia convencional da Orientação.
 Realizar um percurso guiado e traçá-lo no mapa. Depois, realizar sozinho ou em grupo um percurso
balizado e traçá-lo no mapa.
VARIANTE
1. O grupo conduzido pelo professor faz o percurso a trote.
CRITÉRIOS DE ÊXITO
 Exactidão dos trajectos traçados e representação dos postos.
 Picotagem.
MATERIAL DIDÁCTICO
 Cartão de controlo idêntico ao exercício anterior.
 Fazer as soluções das tarefas e afixá-las.
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Exº de croqui com 2 percursos diferentes:

Guiado (

)

Balizado (

)

Símbolos dos Percursos marcados no mapa:
PARTIDA

CHEGADA
PARTIDA E CHEGADA
NO MESMO LOCAL

3
1

POSTOS DE CONTROLO

2
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PERCURSO BALIZADO COM MAPA
DESENVOLVIMENTO
 Os alunos, individualmente (para os alunos mais expeditos) ou a pares/trios ou em pequenos grupos,
deslocam-se no perímetro escolar seguindo um percurso balizado com fitas vermelhas. As fitas
balizadoras serão colocadas em intervalos iguais e visíveis de um local para outro, prioritariamente nos
pontos de decisão. À medida que progridem no terreno, os alunos traçam o percurso no mapa.
 Serão também colocadas balizas munidas de picotador/ou código em certos elementos característicos
próximas do percurso balizado, que os alunos deverão ser capazes de situar no terreno e marcar no
mapa.
 Utilizando o mesmo percurso, mas em sentidos opostos, dois grupos partem em simultâneo, com
intervalos de tempo regulares.
 Parar em cada baliza: picotar o cartão e definir o elemento característico onde se encontra a baliza.
Marcar no mapa com um círculo o local exacto da baliza.
OBJECTIVOS
 Estabelecer a relação mapa/terreno.
 Aprender a observar o terreno – reconhecer e nomear os elementos característicos do terreno e
aprender os símbolos convencionais que os representam no mapa.
 Orientação o mapa pelo terreno, a partir de elementos característicos do terreno.
MATERIAL
 Para o professor: um mapa com o percurso marcado e Ficha de registo de tempo.
 Para os alunos: um mapa virgem, uma caneta de feltro/marcador e uma prancheta.
 Fitas vermelhas e balizas com picotador/ou código.
 Cartão de controlo (idêntico ao do jogo da pag.16 deste Caderno).
PARTICULARIDADE
 Esta forma de trabalho utiliza-se sobretudo nas primeiras sessões de iniciação – em mapas simples ou
em mapas da floresta. Em espaços pouco ou nada conhecidos, permitem “deixar” no terreno todos os
alunos duma turma sem correrem riscos.
 Mesmo os alunos mais medrosos não têm medo de se perder/enganar dado que deverão seguir um
itinerário balizado.

AVALIAÇÃO
 Percurso cronometrado com (6) balizas.
 Exactidão da definição e picotagem dos postos de controlo.
 Não atribuir tempo de chegada a quem não fizer a definição textual dos postos no cartão.
Exemplo dos Percursos

Fitas balizadoras
Balizas
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TRAÇANDO O ITINERÁRIO
DESENVOLVIMENTO - OBSERVAÇÕES DIDÁCTICAS
 Dois ou mais percursos marcados em pontos característicos do terreno, cruzando-se em várias zonas e
com postos muito próximos. Poderá também haver postos comuns aos vários percursos.
 Trabalho a pares. Realizar pelo menos 2 percursos.
 Partidas em simultâneo, com intervalos de tempo regulares, para os dois percursos.
 Parar em cada posto. Verificar o código. Picotar correctamente as balizas do seu percurso e pela
ordem indicada. Utilizar o cartão de controlo “standard”.
 Traçar o seu itinerário no mapa. Ser o mais preciso possível no traçado do itinerário.
 Reorientar o mapa para seguir para a baliza seguinte.
OBJECTIVOS
 Aprendizagem dos regulamentos das provas formais de Orientação.
 Seguir as Regras do “Espírito da Orientação”.
 Melhorar a leitura do mapa.
 Orientar permanentemente o mapa (nas mudanças de direcção, tirar informações do meio ambiente
para reorientar o mapa e dirigir-se para a baliza seguinte).
 Sempre que possível, realizar os percursos em corrida.
 Picotar na baliza certa em função do seu posicionamento e do seu código numérico.
AVALIAÇÃO
 Exactidão dos trajectos traçados e representação dos postos.
 Picotagem.
MATERIAL DIDÁCTICO
 Cartão de controlo “standard” e balizas com picotadores.
 Uma caneta por par.
Exemplo – algumas das balizas dos 2 percursos estão muito próximas umas das outras.
Os percursos cruzam-se em várias zonas do terreno.
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PERCURSOS DEFINIDOS POR TEXTO
Objectivos






Orientação espacial. Reconhecer as posições relativas dos objectos entre si.
Conhecer os rumos da rosa-dos-ventos.
Conhecer e reconhecer no terreno as grandes direcções.
Saber situar um elemento em relação a outro, utilizando os pontos cardeais.
Localizar lugares/pontos, usando os rumos da rosa-dos-ventos.

Descrição
 O professor coloca no terreno uma vintena de balizas com código e/ou picotador e combina-os em
grupos de 4, 5 ou 6 a fim de obter tantos percursos diferentes quantos os alunos (ou pares) da turma.
A partida é colectiva e os alunos serão classificados em função da sua ordem de chegada e o número
de postos correctos encontrados. Cada aluno organiza a procura das balizas, utilizando um cartão de
controlo, onde figuram as definições textuais dos postos.
 Chegando a um posto de controlo, o aluno pica à direita (ou regista o nº do código), em frente da
definição correspondente (ver em baixo exº de cartões de controlo).
 À chegada os alunos têm afixado uma ficha com as soluções dos vários percursos para auto avaliação
imediata.
Exemplo de dois cartões de controlo de percursos de 5 postos - posições relativas
dos objectos :
PERCURSO “A”
EQUIPA:

Nº DO
POSTO

Turma:_______
Nº de postos encontrados e correctos:_________

CÓDIGO/
PICOTAGEM

Definição dos Postos de Controlo:

10

Escada em caracol do Ginásio

5

Caixote do lixo do Bloco A3 em frente ao Multiusos

7

Sobreiro

2

Portão da nossa escola que dá para a Escola Calazans Duarte

1

Banco do Parque dos Namorados que está mais perto do Centro de Saúde e mais perto
da Escola Calazans Duarte

PERCURSO “B”
EQUIPA:

Nº DO
POSTO

Turma:_______
Nº de postos encontrados e correctos:________

Definição dos Postos de Controlo :

3

Poste de Basquetebol que está mais perto do Bloco A3 e do Ginásio

9

Caixote do lixo do Bloco A3 que está mais perto do Sobreiro

8

Canto do muro da nossa escola que está mais perto do portão

4

Baliza de futebol do campo mais perto do Centro de Saúde e mais afastado
do Ginásio

6

Poste de Voleibol mais perto do Centro de Saúde

CÓDIGO/
PICOTAGEM
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Exemplo de ficha de Chegada (soluções):
Nº DO
POSTO

CÓDIGO/
PICOTAGEM

Definição dos Postos de Controlo :

1

Banco do Parque dos Namorados que está mais perto do Centro de Saúde e mais perto
da Escola Calazans Duarte

35

2

Portão da nossa escola que dá para a Escola Calazans Duarte

44

3

Poste de Basquetebol que está mais perto do Bloco A3 e do Ginásio

56

4

Baliza de futebol do campo mais perto do Centro de Saúde e mais afastado
do Ginásio

30

5

Caixote do lixo do Bloco A3 em frente ao Multiusos

28

6

Poste de Voleibol mais perto do Centro de Saúde

88

7

Sobreiro

67

8

Canto do muro da nossa escola que está mais perto do portão

13

9

Caixote do lixo do Bloco A3 que está mais perto do Sobreiro

6

10

Escada em caracol do Ginásio

11

Exemplo de cartão de controlo para um percurso de 5 postos – rumos da Rosa dos
Ventos:
PERCURSO “F”
EQUIPA:
Nº DO
POSTO

Turma:_______
Nº de postos encontrados e correctos:_______

Coordenadas do Posto de Controlo:

3

Portão da escola mais a Este.

9

Campo de Basquetebol do Polidesportivo situado mais a Norte.

1

Boca-de-incêndio a Sul do Polidesportivo.

7

Caixote do lixo do lado Este do Bloco A4.

6

Banco exterior do Pavilhão mais a Oeste.

CÓDIGO/
PICOTAGEM

ESTUDO DA SIMBOLOGIA DO MAPA
A PARES
 Cada par recebe um mapa sem os elementos característicos, que são apagados do mapa – bancos,
árvores, escadas, bocas de incêndio, bebedouros, etc.
 Cada par redesenha no mapa os símbolos dos elementos característicos apagados, duma determinada
área, utilizando a simbologia da legenda.

IDENTIFICAR O MAPA
 São colocados vários mapas no chão identificados por letras. Apenas um está correctamente
orientado.
 Os alunos devem identificar o mapa que está bem orientado.
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PERCURSO FORMAL DE ORIENTAÇÃO
OBSERVAÇÕES DIDÁCTICAS
 Realizar um “percurso formal” de Orientação com 7 postos de controlo, o mais rápido possível
 Partidas com intervalos de tempo regulares.
OBJECTIVOS
 Pode servir para a avaliação diagnóstica inicial dos alunos já com alguma experiência.
 Melhorar a leitura do mapa a fim de escolher o melhor itinerário para ir de uma baliza a outra
 Orientar o mapa permanentemente. Técnica do polegar.
 Ser capaz de construir o seu itinerário por etapas sucessivas em função das acções que se julga ser
capaz de realizar, respeitando o princípio da alternância entre fases de esforço intenso e de menor
esforço, permanecendo lúcido para poder interpretar o mapa e decidir com discernimento.
AVALIAÇÃO
 Tempo cronometrado dos percursos.
 Comportamento dos alunos face aos regulamentos das provas formais e Espírito da Orientação.
MATERIAL DIDÁCTICO
 Cartão de controlo “standard” e balizas com picotadores.
 Mapas com percursos marcados.
 Ficha de partidas, com registo dos tempos e classificações. Cronómetro.
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PERCURSO FORMAL - FORMAR UMA PALAVRA
 Em cada posto de controlo de um percurso formal está associada uma letra de uma palavra que os
alunos no final terão de adivinhar.
 Os alunos deverão picotar o código do posto e escrever a letra associada a cada posto na respectiva
casa.

Nome/Equipa:

Forma uma palavra com as letras que encontrares em
cada um dos postos de controlo
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CLASSIFICAÇÃO

Palavra Final:
TEMPO

7

8

9

10

R

R

1

2

3

4

5

6
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PERCURSOS DEFINIDOS PELOS PONTOS CARDEAIS
ROADBOOK
Descrição:
 Procurar postos de controlo definidos por pontos cardeais.
 Os alunos transportam mapas virgens, sem os postos de controlo assinalados.
 Utilizar o cartão de controlo “standard”.

Noções a adquirir:
 Conhecer e reconhecer no terreno as grandes direcções.
 Saber situar um elemento em relação a outro, utilizando os pontos cardeais.
 Localizar lugares/pontos, usando os rumos da rosa-dos-ventos.

Exº de ROADBOOK – ver mapa na página seguinte:
1.

Orienta o mapa de acordo com o terreno. Sai pela porta do Pavilhão dos professores e procura o Posto
1 que está no poste de Basquetebol mais a Norte (N) do Polidesportivo.

2.

No Bloco A2, o Posto 2 encontra-se no objecto especial mais a Oeste (O).

3.

Na Garagem das Bicicletas, procura o Posto 3, no canto mais a Sul (S).

4.

No Bloco Central, existem três árvores especiais. Procura o Posto 4, que está na árvore mais a
Nordeste (NE).

5.

Procura o Bloco que está mais a Este (E). O Posto 5 está no caixote do lixo mais a S.

6.

Vira-te para O e encontras o Bloco A3. Observa e procura o banco mais a NE – é lá que se encontra o
Posto 6.

7.

Não te esqueças de manter o teu mapa sempre bem orientado, com o polegar a acompanhar o teu
deslocamento. Já a gora, o Posto 7 está no canto Sudeste (SE) do Ringue de Patinagem.

8.

Vai até ao Mini-Bosque. Levanta a cabeça, observa e procura o Posto 8 na árvore mais a E.

9.

No Multi-Usos, há um caixote do lixo mais a O. Abre os olhos – está lá o Posto 9.

10.

Para terminar este Roadbook, mantém-te concentrado, dirige-te ao ponto de partida e procura o
Posto 10 no banco que está mais a S da porta de professores do Ginásio.
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Percurso em Estrela. Colaboração dos alunos
CONTEÚDOS

OBJECTIVOS

ESTRATÉGIAS

. Cada par vai colocar uma
baliza num ponto preciso
. Logo que todas as balizas
estejam colocadas, cada
par parte a picotar o
maior número de balizas
num determinado tempo

. Orientar o mapa permanentemente
. Situar-se e situar os elementos uns em
relação aos outros
. Colocar a dois, de maneira segura e
confiante, um posto de controlo simples –
uma fita é pré colocada e numerada e
marcado o respectivo posto de controlo
no mapa pelo professor
. Ler o mapa em corrida
. Respeitar os limites de tempo

.Trabalho a pares. Colocação de uma baliza por par
. O exercício começa quando todos os alunos tenham regressado
. Os alunos têm 1 cartão de controlo e um mapa onde estão
assinalados todos os postos e a partida
. Os alunos iniciam pela baliza seguinte à que colocaram – sentido
dos ponteiros do relógio
. Ver procedimentos do Percurso em Estrela em baixo
. O exercício termina a partir do momento em que um aluno/par
encontrou todos os postos

CRITÉRIOS
DE ÊXITO

OBSERVAÇÕES DIDÁCTICAS

. Percentagem de
postos
encontrados em
relação ao
número de
balizas total

. No final da sessão cada par
recupera a baliza que colocou no
terreno
. Pode-se distribuir a colocação das
balizas em função do nível técnico
dos alunos
. Elaborar ficha com as soluções dos
postos de controlo para auto
correcção da picotagem, colocada no
ponto central

PERCURSO EM ESTRELA
. Vários postos de controlo são colocados à volta de um ponto central (partida e chegada).
. Cada par recebe um cartão de controlo e um mapa com todos os postos marcados, numerados de 1 a “n” e
com o respectivo código;
. Os pares partem todos ao mesmo tempo à procura do 1º posto, regressando ao ponto de partida/chegada,
onde avaliarão o picotado do posto. Seguidamente partem à procura do 2º posto e assim sucessivamente
. Variante = Cada aluno/par, recebe um cartão de controlo e um mapa apenas com um posto marcado;
Os participantes partem à procura do 1º posto – diferente para cada aluno/par – regressando ao ponto
de partida/chegada, onde avaliarão o picotado do posto. Seguidamente partem à procura do 2º posto
(que terão de copiar do “mapa mãe” para o seu mapa), se o 1º posto tiver sido encontrado com êxito –
se houver erro, partem para a mesma baliza – e assim sucessivamente até completarem todos os postos;
. Realizar percursos, sem se deixar influenciar pelos outros participantes.
. “N” balizas e picotadores em função do número de pares da turma
. Cartões de controlo adaptados à actividade;
. “Mapa-Mãe” com todos os postos marcados e numerados, afixado no posto central;
. Esta forma de trabalho permite ao professor o controlo/ajuda regular dos alunos, dado que estes terão
que passar no ponto central (partida/chegada) após cada baliza. O professor estará disponível para apoiálos em função das dificuldades detectadas.
. À chegada os alunos têm à disposição as “chaves” dos percursos (picotados) e o apoio do professor.

Exº característico do traçado de um Percurso em Estrela
O exercício poderá ser realizado no mapa inteiro

29

Percurso em Borboleta
CONTEÚDOS

ESTRATÉGIAS

CRITÉRIOS
DE ÊXITO

OBSERVAÇÕES DIDÁCTICAS

.Trabalho individual
. Ver procedimentos do Percurso em Borboleta em
baixo
. O exercício termina a partir do momento em que
todos os alunos realizem todos os percursos

. Número de percursos
realizados

. Elaborar icha com as soluções dos
4 percursos (picotagem)

OBJECTIVOS

.Realizar individualmente o mais
depressa possível todos os percursos
em borboleta

. Orientar o mapa permanentemente
. Ler o mapa em corrida

3

1

1
2
2

Percurso 2

3

Percurso 1
3

Percurso 3
Percurso 4

3

1

2

2
1

PERCURSO EM BORBOLETA
. São montados no terreno e traçados nos mapas pequenos circuitos de 2 ou 3 postos com a
partida e a chegada comuns;
. Cada aluno, recebe um cartão de controlo adaptado à actividade e um mapa com uma “asa”
do “Percurso em Borboleta”. O aluno deve anotar no cartão a letra identificativa do percurso;
. Todos os participantes partem ao mesmo tempo, com percursos diferentes e realizam o seu 1º
percurso;
. As partidas serão efectuadas de 2 em 2 minutos, havendo 4 percursos diferentes (4 “asas”);
. O aluno retorna ao ponto de partida depois da realização de cada “asa”;
. Terminando o 1º percurso, o aluno fará a avaliação e partirá para realizar novo percurso;
. Auto avaliação imediata: à chegada os alunos têm à disposição as “chaves” dos percursos
(números dos códigos/picotagens), o que lhes permite verificar se os postos encontrados estão
correctos ou não;
. Esta forma de trabalho tem o mérito de desenvolver a auto-confiança aos alunos, realizando
muitos percursos auto avaliados e deixando o professor disponível para observar os alunos no
seu conjunto e apoiar aqueles com mais dificuldades;
. Poder-se-ão fazer percursos em “Borboleta” com mais do que 4 “asas”.

Exº característico do traçado de um Percurso em Borboleta
O exercício poderá ser realizado no mapa inteiro
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Percurso formal de Orientação
CONTEÚDOS

OBJECTIVOS

ESTRATÉGIAS

CRITÉRIOS DE
ÊXITO

OBSERVAÇÕES DIDÁCTICAS

. Realizar
individualmente o
mais depressa
possível um percurso
formal de Orientação
com 10 postos de
controlo

. Orientar permanentemente o mapa e situar-se em cada
ponto característico ou posto de controlo
. Escolher as opções mais seguras para construir o seu
itinerário e deslocar-se em corrida
. Tentar resolver os problemas sozinhos em caso de
dificuldade. Em caso de dúvida regressar ao último ponto
conhecido
. Respeitar as regras do “Espírito da Orientação”

. Efectuar o percurso o mais rápido possível,
passando por todos os postos de controlo e pela
ordem imposta
. Em cada posto, picotar o cartão de controlo na
casa correspondente
. Colocação de 3 percursos com 10 postos
. Partidas de 2 em 2 minutos para os 3 percursos

. Tempo realizado
em relação ao
tempo médio do
grupo.
. Número e
exactidão dos
postos encontrados

. Vários percursos de níveis de
dificuldade diferente
. Utilização de ficha de sinalética, com
descrição simbólica e código dos
postos de controlo
. Os alunos que falharem um só posto
que seja, serão desclassificados.

5

Regras do “Espírito da Orientação”:

6




4





7
8

Não gritar.
Durante o percurso, ajudar ou pedir ajuda só em caso de acidente –
ou estar irremediavelmente perdido …
Respeitar o material.
Respeitar as regras de funcionamento da prova e o “Fair-Play”.
Respeitar o meio ambiente.

3

9
10
2
1
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Percursos “Score”
OBJECTIVOS

. Realizar o melhor
score possível num
dado tempo,
picotando balizas
de pontuação
variável, segundo o
seu afastamento e
dificuldade
técnica.

CONTEÚDOS

ESTRATÉGIAS

. Gerir o tempo da prova
. Avaliar os seus próprios recursos para
construir o seu projecto – dificuldade técnica
e afastamento dos postos em relação às suas
capacidades;
. Efectuar o melhor itinerário possível,
reduzindo as paragens em duração e em
número;
. Afinar a leitura do mapa;
. Seguir com o seu projecto sem se deixar
influenciar pelos outros.

.Trabalho individual ou a pares;
. Cada aluno/par possui um mapa com o valor e o código de cada baliza onde
figuram todos os postos e um cartão de controlo;
. Os alunos deverão escolher 12 balizas (por Exº) e identificá-las no cartão de
controlo pelos respectivos códigos e valor;
. Deverão também traçar o seu projecto de itinerário no mapa – ligar os postos
entre si numa ordem lógica;
. Depois deverão formalizar o seu projecto e estabelecer uma hora de partida
junto do professor;
. O aluno tem 10 minutos (por Exº) para realizar o seu projecto;
. O aluno tem a possibilidade de picotar outras balizas não seleccionadas à
partida. Estas só serão tidas em conta se o aluno realizar o seu projecto inicial.

CRITÉRIOS DE
ÊXITO

. Percentagem de
postos encontrados
em
relação
ao
projecto
estabelecido e ao
número de balizas
total.
. Pontuação obtida

OBSERVAÇÕES
DIDÁCTICAS
. Colocar 15 a 20 balizas
no terreno. Poder-se-á
também
utilizar
o
Percurso Permanente;
. Estabelecer o valor das
balizas (pontuação);
. Penalização de –5
pontos, por minuto a
mais em relação à hora
prevista de chegada.

PERCURSO “SCORE” TIPO = “Score 100”:
. Postos espalhados à volta de um ponto central de partida/chegada;
. Os alunos partem ao mesmo tempo – partida em massa – e tentam descobrir o número de
postos que, em função do seu valor totalize 100 pontos – num tempo limite (10 a 20
minutos, p. exº).
Quem ultrapassar este limite é penalizado e quem chegar antes deste limite de tempo é
bonificado, segundos critérios a definir. Geralmente basta o tempo de chegada para atribuir
as classificações (depois de verificado o rigor da picotagem).
. Os postos têm valores diferentes segundo o seu grau de dificuldade técnica e distância em
relação ao ponto de partida/Chegada;
. O valor de cada posto está indicado no próprio mapa ou numa ficha que o acompanha.
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Exº de Percurso “Score”

2

3

6

11

4

1

5
9
10
13

7
8

14

15

12

Baliza nº 1
Valor: 30 p

Baliza nº 2
Valor: 50 p

Baliza nº 3
Valor: 50 p

Baliza nº 4
Valor: 30 p

Baliza nº 5
Valor: 30 p

Baliza nº 6
Valor: 30 p

Baliza nº 7
Valor: 20 p

Baliza nº 8
Valor: 10 p

Baliza nº 9
Valor: 30 p

Baliza nº 10
Valor: 20 p

Baliza nº 11
Valor: 30 p

Baliza nº 12
Valor: 10 p

Baliza nº 13
Valor: 20 p

Baliza nº 14
Valor: 10 p

Baliza nº 15
Valor: 10 p

SCORE
REALIZADO:
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PERCURSO SUBDIVIDIDO
Descrição
 Dois alunos (A e B) partem em conjunto à procura do posto 1, depois separam-se para procurar
individualmente os postos 2a e 2b. Devem encontrar-se e esperar um pelo outro no posto 3.
 Procuram juntos o posto 4, separam-se para procurar individualmente os postos 5a e 5b, e assim
sucessivamente, até chegarem ao ponto de partida-chegada.
 No regresso (sentido inverso), passam pelos postos 8, 7a e 7b, etc., e procuram os postos que não
procuraram à vinda.

Objectivos
 Habituar-se a orientar-se individualmente em áreas desconhecidas, alternando percursos individuais e
percursos a pares.

Material
 Balizas com picotadores e códigos.
 Um mapa e um cartão de controlo (adaptado ao exercício) por aluno.

Particularidade
 É importante que os percursos individuais sejam idênticos no seu grau de dificuldade e distância.
 É importante que as balizas dos postos de encontro sejam colocadas em pontos discretos, para que o
segundo aluno a chegar faça também algum esforço para encontrar a baliza.

Variantes
1. Apresentar o exercício mais como forma de competição do que como forma de cooperação: o primeiro
do par a chegar aos pontos de encontro 3, 6 e 8, soma uma vitória.
2. Pedir a cada aluno para colocar as balizas individuais (que podem ser “molas com fitas” para não
incomodar no deslocamento): o aluno A coloca as balizas 2a, 5a e 7a e o aluno B as balizas 2b, 5b e 7b. No
regresso o aluno A verifica a colocação das balizas do aluno B e vice-versa.

Avaliação
 Co-avaliação formativa, sobretudo se os alunos A e B fizerem o retorno de verificação das balizas.

4
5b

5a

6

3
2b

7a
7b

2a
1

8
PARTIDA-CHEGADA
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PERCURSO NA ESCOLA, PARQUE OU ESTÁDIO
Desenvolvimento
 O professor coloca no perímetro escolar ou no parque junto à escola, uma vintena de postos de controlo
materializados por balizas com picotadores.
 A partir destes postos, marcam-se 20 ou 25 percursos diferentes de quatro ou seis postos – tantos
percursos quanto o número de alunos da turma. Cada percurso é referenciado por uma letra – Percurso
“A”, “B”, etc..
 Cada aluno recebe um mapa com um percurso marcado e um cartão de controlo.
 Todos os alunos partem ao mesmo tempo para o seu percurso e poder-se-á registar o tempo e a ordem de
chegada. Os percursos terão sensivelmente a mesma distância.
 Cada aluno fará tantos percursos diferentes quanto o tempo de aula o permita.

Objectivos
 Familiarizar-se com a leitura de um mapa simples.
 Realizar um percurso individualmente sem se “colar” ou deixar influenciar pelos outros e sem medo de se
perder ou de errar.

Material





Mapas com percursos marcados.
Cartões de controlo adaptados aos objectivos da aula.
Balizas com picotadores.
Ficha de registo da ordem de chegada e cronómetro.

Particularidade
 Esta forma de trabalho tem o mérito de tranquilizar os alunos e dar-lhes auto-confiança em situações muito
semelhantes às provas de Orientação formais.

Avaliação
 Auto-avaliação imediata – à chegada os alunos têm à disposição as “chaves” das soluções de cada percurso.

Variante
1. Poder-se-á utilizar para este exercício os percursos fixos existes na escola – consultar o DOSSIER DE
ORIENTAÇÃO do grupo de Educação Física.
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OS POSTOS VERDADEIROS
Descrição:
 Os alunos sabem antecipadamente que nem todos os postos de controlo marcados no mapa são
verdadeiros. No terreno, alguns são falsos ou estão em falta.
 Postos verdadeiros: a baliza está correctamente colocada, mas certos postos podem estar
materializados por duas ou três balizas - somente uma corresponde à marcação exacta definida no
mapa. O aluno deve, portanto, picotar (ou registar o código) da baliza correcta.
 Postos falsos: a baliza não está no local correcto – foi colocada propositadamente pelo professor num
elemento característico idêntico e próximo do posto indicado no mapa.
 Posto em falta: não existe nenhuma baliza no local indicado no mapa – o aluno deverá assinalá-lo(s) no
cartão de controlo.

Objectivos:
 Habituar-se a ler o mapa nos seus menores detalhes e aprender a ler e a compreender as definições
dos postos com rigor e método.
 Verificar a veracidade dos postos.
 Aprender a ser mais preciso na utilização dos diferentes processos de orientação e a não picotar
todos os postos que aparecem pela frente.
 Estar seguro de si, ter confiança em si.

Material:
 Um mapa, uma caneta e um cartão de controlo por aluno.
 Várias balizas com picotador e código.

Particularidade:
 Para esta forma de trabalho, que é dirigida sobretudo para os alunos desenrascados, é necessário
utilizar mapas precisos, se possível ricos em detalhes de toda a espécie, que possam induzir os alunos
em erro – por exemplo: vários bancos ou várias árvores muito próximas umas das outras.

Avaliação:
 Autoavaliação em relação aos objectivos acima enunciados: método, rigor, precisão, compreensão do
mapa e das definições dos postos.
 Avaliação terminal da unidade didáctica: combinação do número de postos verdadeiros e o tempo
gasto para realizar o percurso.
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PERCURSO MEMÓRIA
Descrição:





Na partida, está afixado um mapa que indica o local do primeiro posto.
O aluno escolhe um itinerário, memoriza-o e em seguida tenta realizá-lo sem mapa.
Em caso de erro, regressa à partida para estudar de novo o seu percurso.
Se encontrou o posto nº 1, neste, um novo mapa indica-lhe o local do segundo posto e assim
sucessivamente – procede da mesma forma para todos os postos de controlo.

Objectivos:
 Desenvolver as capacidades de memorização.
 Ler o mapa com precisão.
 Triagem das informações, retendo apenas aquelas que são essenciais – no mapa e no terreno. –
nomeadamente as “linhas de paragem”, os “pontos de ataque” e os “pontos de decisão”.
 Autoconfiança.
 Habituar-se a não consultar o mapa muitas vezes, o que acarreta perdas de tempo.

Material:
 Um cartão de controlo por aluno.
 Uma baliza, um picotador e um mapa (pendurado) em cada posto de controlo.

Particularidade:
 Neste exercício, o risco de se perder/enganar é grande. Torna-se necessário organizar o deslocamento,
utilizando as referências seleccionadas que se retiraram do mapa e que são de seguida reconhecidas
de maneira cronológica no terreno.

Variantes:
1. Para limitar os riscos de fracasso, organizar este exercício sob a forma de “estrela”, colocando os
postos de controlo na proximidade do ponto central.
2. Fazer trabalhar os alunos a pares. Um realiza o exercício e o segundo segue-o com um mapa contendo
todos os postos do percurso, a que eles recorrerão em caso de necessidade.
3. Fazer trabalhar os alunos a pares, cada um memorizando um posto alternadamente.

Avaliação:
 Avaliação formativa em relação aos objectivos enunciados acima.
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PERCURSOS COM PERGUNTAS-RESPOSTAS
Desenvolvimento
 Cada aluno recebe um mapa com um percurso e um cartão de controlo adaptado a este tipo de
percurso. As partidas serão efectuadas de 2 em 2 minutos, havendo 2 percursos diferentes, mas com
os mesmos postos de controlo, para não haver muito tempo de espera: um para as raparigas e outro
para os rapazes.
 Partidas de 3 em 3 minutos, para dar tempo aos alunos para pensarem nas perguntas e evitar os
ajuntamentos nos postos de controlo.
 Cada aluno realizará o percurso, picotando e respondendo à pergunta que se encontra em cada posto
de controlo, na opção escolhida (a, b ou c), correspondente a cada posto.
 Será contado o tempo de chegada. Para cada resposta errada acrescentar-se-á + 5 minutos de
penalização ao tempo realizado.

Objectivos:
 Colocar os alunos em situação similar à das provas formais de orientação.
 Avaliar alguns conhecimentos teóricos sobre orientação ou sobre as matérias de outras disciplinas
(Interdisciplinaridade).

Material:
 Mapas da escola com 2 percursos diferentes e respectivas “chaves”.
 Cartões de controlo adaptados à actividade.
 Balizas com picotadores e cartões com as perguntas.

Avaliação:
 À chegada os alunos têm à disposição as “chaves” dos percursos (código/picotado de cada posto e
solução da respectiva pergunta) e ser-lhe-á tirado o tempo do percurso.

Cartão de controlo:
EQUIPA/NOME:

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GUILHERME STEPHENS

ORIENTAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO:
UTILIZANDO O PICOTADOR DO POSTO DE CONTROLO,
ESCOLHE A RESPOSTA CORRECTA (A, B ou C)
TEMPO

6
B

1
B

A
C
A
C

7
B

2
B

A
C
A
C

8
B

3
B

A
C
A
C

9
B

4
B

A
C
A
C

10
B

5
B

A
C
A
C
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EXEMPLOS DE QUESTÕES A COLOCAR NOS PERCURSOS COM “PERGUNTA-RESPOSTA”
- avaliação dos conhecimentos teóricos de Orientação:

Posto 1. ANTES DE PICAR O CARTÃO DE CONTROLO DEVO :
A) Despachar-me e picar o cartão sem verificar o código da baliza.
B) Ver primeiro o código da baliza para ter a certeza que estou no posto de controlo correcto.
C) Tanto faz.

Posto 2. O QUE REPRESENTA ESTE SÍMBOLO =
A) O local de PARTIDA.
B) O local de CHEGADA.
C) PARTIDA e CHEGADA no mesmo local.

Posto 3. PARA PRATICAR ORIENTAÇÃO, NECESSITO:
A) Apenas de um mapa.
B) De um mapa e de um cartão de controlo.
C) De um mapa com um percurso traçado e um cartão de controlo.

Posto 4. AS CORES DA ORIENTAÇÃO SÃO:
A) O Verde e o Branco.
B) O Laranja e o Branco.
C) O Laranja e o Verde.

Posto 5. O PERCURSO NO MAPA DEVE SER TRAÇADO:
A) Com tinta azul.
B) Com tinta vermelha.
C) Com qualquer cor.

Posto 6. TER O MAPA “ORIENTADO” SIGNIFICA:
A) Localizar no mapa e no terreno 3 pontos de referência e dispô-los da mesma maneira no espaço.
B) Virar o mapa para Oriente.
C) Ter o mapa bem dobrado.

Posto 7. SE ENCONTRAR UM COLEGA MAGOADO NUMA PROVA, DEVO:
A) Continuar a fazer a minha prova para não perder tempo.
B) Ir ajudar o colega e chamar o professor.
C) Fingir que não é nada comigo.

Posto 8. SE ME PERDER OU DESORIENTAR, DEVO:
A) Gritar e chamar pela polícia ou pela mamã.
B) Continuar a correr para a frente.
C) Voltar ao ponto anterior e orientar-me de novo.

Posto 9. AO REALIZAR UM PERCURSO DE ORIENTAÇÃO, DEVO:
A) Orientar o mapa, lê-lo muito bem, concentrar-me, pensar e escolher o melhor caminho.
B) Esperar que apareça algum colega e ir atrás dele (ir na “cola” dele).
C) Ligar o telemóvel e perguntar ao professor qual é o caminho.

Posto 10. NUM MAPA COM A ESCALA 1:10.000, 1cm NO MAPA, REPRESENTA:
A) 1 metro no terreno.
B) 1 Km no terreno.
C) 100 metros no terreno.
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PERCURSOS COM PERGUNTAS-RESPOSTAS
ENSINO SECUNDÁRIO – Interdisciplinaridade – Exº

Posto 56 Pergunta de Educação Física:
Num par de acrobatas como se chama o elemento mais leve, versátil e de estatura mais baixa?
A) Base;
B) Intermédio;
C) Volante.

Posto 52 Pergunta de Educação Física:
Numa jogada de Voleibol, uma equipa pode dar na bola, um máximo de:
A) Dois toques consecutivos;
B) Três toques consecutivos;
C) Quatro toques consecutivos.

Posto 53 Pergunta de Português:
“ Tudo vale a pena / Se a alma não é pequena”, escreveu:
A) Camões;
B) Fernando Pessoa;
C) José Saramago.

Posto 47 Pergunta de Português:
“ … já que não podemos falar-lhes das vidas, por tantas serem, ao menos deixemos os nomes
escritos, é essa a nossa obrigação, só para isso escrevemos, torná-los imortais… “, escreveu:
A) Camões;
B) Fernando Pessoa;
C) José Saramago.

Posto 51 Pergunta de Português:
“ Porque quem não sabe arte, não na estima”, escreveu:
A) Camões;
B) Fernando Pessoa;
C) José Saramago.

Posto 39 Pergunta de Área de Integração:
As famílias exogâmicas são:
A) Aquelas em que é o próprio individuo que escolhe o cônjuge;
B) Aquelas em que é a sociedade que escolhe o cônjuge e não o individuo;
C) Um homem casar com uma única mulher e vice-versa.
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Posto 38 Pergunta de Área de Integração:
A família gerontoncítica é aquela:
A) Em que a autoridade é exercida pelo homem mais velho;
B) Em que a autoridade é exercida pela mulher mais velha;
C) Em que a autoridade é exercida por um grupo de anciãos.

Posto 42 Pergunta de Matemática:
Dois acontecimentos contrários… A que é igual a sua intersecção???
A) { 1 } ;
B) { } ;
C) U .

Posto 40 Pergunta de Matemática:
Para Un=2n-3, trinta e sete: É o termo de ordem vinte?
A) Sim;
B) Não;
C) Às vezes.

Posto 57 Pergunta de Matemática:
Para 2X = 8: O quatro é a solução?
A) Verdadeiro;
B) Falso;
C) Às vezes.
NOTA- as respostas correctas estão a azul apenas como indicação ao leitor.
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AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS
Variante do exercício anterior
Objectivos:
 Feedback dos conhecimentos dos alunos da turma sobre a matéria.
 Habituar-se a pensar e tomar decisões rapidamente.

Organização:
 Trabalho individual em vai-vem em 2 ou 3 grupos. Um cartão de controlo “standard” por grupo.
 Duas ou três mesas – tantas quantos os grupos - sobre as quais estão colocadas séries de “n” fichas
numeradas, “baralhadas” aleatoriamente e 3 balizas com picotadores de picotado diferente a 50
metros de distância, identificadas com as letras A, B e C.
 Por baixo das mesas são colocados caixotes para os alunos colocarem as fichas lidas.
 Cada ficha contém uma questão sobre Orientação e 3 respostas possíveis: A, B ou C.

Instruções:
 Ao sinal de partida o aluno da frente de cada grupo lê uma ficha da série do seu grupo, pensa na
resposta, coloca a ficha no caixote e corre a picotar o cartão de controlo, utilizando o picotador da
baliza que julga responder correctamente à questão. Regressa em seguida à mesa e transmite o cartão
de controlo ao colega seguinte … etc.
 O jogo termina quando todos os grupos responderem a todas as fichas.
 No final o professor verifica os cartões e corrige as respostas com os alunos.

Avaliação:
 Número de picotagens correctas.

Variantes:
1. Competição entre os grupos. É obrigatório ler as fichas em movimento, quando o aluno se desloca
para as balizas. No regresso à mesa o aluno transmite o “testemunho” ao colega seguinte e coloca no
caixote a ficha lida. Ganha a equipa que responder correctamente a mais fichas e em menos tempo.
A

B

C

50 metros
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CORRIDAS DE ESTAFETAS
 A estafeta é fundamental para terminar uma Unidade Didáctica – é considerada a “Prova Rainha”.
 O testemunho consiste no mapa ou no cartão de controlo.

Equipas de 3 elementos:
Variante 1:
 Dois mapas por equipa. Um contém um percurso longo (PL) e o outro um percurso reduzido (PR).
 Partem em simultâneo os 2 alunos de cada grupo, um para o PL e o outro para o PR. Sai um grupo de 1
em 1 minuto. O 3º aluno da equipa espera e recebe o mapa do primeiro aluno que acabar e parte a
realizar o percurso.
 A corrida acaba quando os 3 alunos de grupo realizarem os dois percursos.
Variante 2:
 Três mapas com 3 percursos diferentes (PL, PMédio, PR)
 Partem em simultâneo os 3 alunos de cada grupo, um para cada percurso. Sai um grupo de três de 1
em 1 minuto.
 A corrida acaba quando os 3 alunos realizarem os 3 percursos.
Variante 3:
 Prova de estafeta convencional. Há 3 percursos diferentes e cada aluno realiza apenas um percurso.
Partida simultânea dos primeiros alunos de cada grupo – os percursos são distribuídos de forma
aleatória pelos 3 elementos dos grupos.
 A corrida acaba quando os 3 alunos realizarem o seu percurso.
Estafeta da Amizade – 2 elementos:
 O primeiro percurso é realizado pelo aluno “A”;
 O segundo percurso é realizado pelo aluno “B”;
 O terceiro percurso é realizado pelos dois alunos, a par.
Estafetas Duplas:
2º ponto de PARTIDA-CHEGADA

11
9
8

10

7
6

5

3

4
2

1
1º ponto de PARTIDA-CHEGADA

 Partindo do 1º ponto de partidachegada, o aluno “A” arranca e faz os
postos 1 e 2, enquanto o aluno “B”
corre em trote, a direito, para o posto
de encontro 3;
 O aluno “B” faz os postos 4 e 5,
enquanto o aluno “A” corre em trote, a
direito, para o posto de encontro 6;
 O aluno “A” faz os postos 7 e 8,
enquanto o aluno “B” corre em trote, a
direito, para o posto de encontro 9;
 E assim sucessivamente até ao posto
11;
 Chegados ao 2º ponto de partidachegada, a dupla procede da mesma
forma em sentido contrário – cada
aluno faz os postos que ainda não fez;
 Só os postos 1,2,4,5,7,8,10 e 11 têm
picotador. Os postos de encontro 3, 6 e
9 apenas são referenciados por balizas
sem picotador.
 Cada aluno está munido de um mapa
com o percurso marcado e de um

cartão de controlo “standard”.
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MEMORIZAÇÃO/ DESCRIÇÃO DO ITINERÁRIO REALIZADO
A PARES

 O aluno nº1 marca uma “Line O” (traço contínuo) no mapa e a seguir desloca-se com o mapa na mão,
realizando o percurso por ele marcado.
 O aluno nº2 segue-o e observa por onde ele passa.
 À chegada o aluno nº2 marca no seu mapa (virgem) o trajecto memorizado mentalmente.
 No final os dois mapas são comparados.
 Trocar de papel.

O CEGO E O CÃO – Relocalização
Descrição:
 Dois alunos partem em conjunto para o mesmo percurso. O aluno “A” tem no seu mapa o percurso
com os postos de controlo ímpares e o aluno B os postos pares.
 O aluno “A” conduz o seu parceiro ao posto 1, e o aluno “B” deve registar no seu mapa o trajecto
efectuado e assinalar com um círculo o local do posto.
 De seguida é o aluno “B” que vai à procura do posto 2. E assim sucessivamente.

Objectivos:
 Ler o terreno com precisão.
 Situar-se no mapa observando os elementos característicos do terreno – fazer a relação do mapa
com o terreno e do terreno com o mapa.
 Situar-se rapidamente – relocalização.
 Deslocar-se a pares.

Material:
 Uns mapas com os postos de controlo ímpares marcados e outros mapas com os postos pares
marcados. Grelhas das soluções.
 Cartões de controlo – um por par.
 Balizas e picotadores.
 Uma caneta por par para registo dos trajectos e dos postos de controlo por parte do aluno “guiado”.

Particularidades:
 Esta forma de trabalho, que é dirigida sobretudo para os alunos desenrascados, é um bom exercício de
aperfeiçoamento em diversos domínios: leitura do mapa e do terreno, apreciação de direcções e
distâncias.
 Impele muitas vezes os alunos a correr riscos – ir mais depressa para confundir o parceiro – ajudandoos a progredir.

Variantes:
2. Para complicar um pouco o exercício, o “guia” deve deslocar-se rápido ou escolher itinerários
tortuosos antes de chegar ao posto.
3. O “guia” conduz o deslocamento sobre dois, três ou quatro postos antes de passar o comando ao seu
par.

Avaliação:
 Coavaliação: os dois parceiros comparam o mais possível os seus pontos de vista, e as suas maneiras
pessoais de se orientarem.
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PERCURSO SUIÇO
Local: Escola ou Parque.
 Traçar 4 “percursos em linha” diferentes no mapa (em borboleta) sem assinalar os vários postos de
controlo que os compõem. Partidas nos dois sentidos para cada percurso: PA1,PA2; PB1,PB2; PC1,PC2;
PD1,PD2.
 Cada mapa só tem um dos percursos.
 Partem 8 alunos simultaneamente de dois em dois minutos para não haver colagens ou
amontoamentos nos postos de controlo.
 Os alunos seguindo o mais fielmente possível os itinerários traçados nos mapas, deverão descobrir as
balizas (de estaca ou dependuradas com picotador nas árvores) e anotam/picam os códigos no cartão
de controlo.
 Cada aluno tenta fazer os 4 percursos (A1 ou A2 + B1 ou B2 + C1 ou C2 + D1 ou D2).
 No local central de partida-chegada estão afixadas as soluções dos 4x2 percursos para auto correcção
dos alunos.

Variante:
 Na escola, utilizar os postos de controlo fixos do percurso permanente.

PERCURSO NORUEGUÊS
 Nesta forma de organização, o percurso não está previamente marcado no mapa.
 Na Partida temos um mapa onde está marcado o triângulo de Partida e o 1º ponto de controlo, que
devemos copiar para o nosso mapa que nos foi entregue em branco (virgem) – o participante deve,
pois, ser portador de uma caneta. À medida que realizamos o percurso vamos conhecendo os outros
postos de controlo – cada posto de controlo tem um mapa com o posto seguinte marcado.

Vantagens:
 O trabalho de marcação de mapas é menor – só é marcado um ponto nos mapas que se colocam nos
postos de controlo.
 É possível ter uma grande quantidade de alunos em actividade, mesmo sem conhecimento prévio do
número de participantes.
 Podemos realizar a actividade em espaços mais reduzidos uma vez que, não tendo os participantes
conhecimento do percurso no seu todo, não é necessário que o percurso seja circular.

Desvantagens
 Os erros na marcação dos postos no mapa impedem a realização do percurso.
 Perde-se muito tempo nos postos de controlo para marcar o mapa.

MARCAR UM PERCURSO PARA O COLEGA
 Os alunos agrupados em pares. O primeiro aluno do par, utiliza 3 balizas/cartões que vai colocar no
terreno e assinalar a sua localização no mapa. De seguida entrega o mapa ao seu colega que vai
localizar e recolher as balizas/cartões, repetindo depois a tarefa realizada pelo primeiro aluno.
 Variante = os rapazes marcam os percursos para as raparigas da turma e vice-versa – situação sempre
muito interessante e desejada pelos alunos.
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ORIENTAÇÃO + OUTRA MATÉRIA
ORIENTAÇÃO + DESPORTOS COLECTIVOS

 Os alunos jogam Futebol (ou Voleibol ou Andebol ou Basquetebol).
 Junto aos campos e de forma resguardada, existem vários mapas numerados do perímetro escolar
com percursos diferentes de 3 ou 4 postos, com distância idêntica e cartões de controlo adaptados à
situação (um para cada aluno – cada aluno guarda o seu).
 Ao apito do professor os alunos param de jogar e agarram num mapa e vão realizar o percurso – as
equipas completas ou apenas 2 ou 3 jogadores por equipa.
 Continuam a jogar mal acabem de realizar o percurso.
 A actividade acaba quando todos os alunos tenham realizado todos os percursos.

OBJECTIVOS:
 Manter a concentração.
 Controlo do stress provocado pela mudança de actividade e pela dinâmica da situação.

ORIENTAÇÃO + OUTRA MATÉRIA
DESLOCAMENTOS VARIADOS

 Utilizando o croqui do espaço do ginásio ou do polidesportivo, cada aluno realiza deslocamentos em
corrida aeróbica variados, com mudança de direcção de 90º, procurando ter o mapa
permanentemente orientado.
 Este exercício adapta-se perfeitamente para o “aquecimento” inicial de qualquer matéria dentro do
ginásio ou campo de jogos no exterior, desde que o professor forneça a cada aluno uma fotocópia do
croqui que representa o espaço da aula.

Variantes:
1. Ao sinal sonoro, os alunos param, localizando a sua posição no croqui.
2. Ao sinal sonoro, os alunos deslocam-se na direcção indicada pelo professor: Norte, Sudoeste, Este, etc.
3. Depois de montar um percurso gímnico, com vários aparelhos, os alunos fazem o aquecimento
realizando o “jogo do Labirinto” entre os aparelhos.
Exemplo – percurso gímnico:
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ORIENTAÇÃO + OUTRA MATÉRIA
ORIENTAÇÃO + PERCURSO GÍMNICO

 O professor, com a ajuda dos alunos, monta dois ou três percursos gímnicos idênticos, com vários
aparelhos – bancos suecos, tapetes, plintos e boques com ou sem trampolim, … – para os alunos
realizarem várias habilidades gímnicas: equilíbrios, enrolamentos, saltos, etc.
 Os alunos, em grupos de 5 ou 6 (tantos grupos quanto os percursos idênticos), organizam-se em fila,
frente aos percursos.
 À entrada para o primeiro aparelho de cada percurso, está colocado no chão um mapa qualquer
(simples, da floresta, …) com vários postos de controlo numerados e marcados com círculos
vermelhos.
 Cada aluno, por ordem, memoriza um posto e marca-o num mapa virgem que se encontra no fim do
percurso, isto é, depois de cada aluno memorizar um dos postos e realizar o percurso, encontra, no
final da fila do seu grupo, o mapa virgem, igual ao primeiro e uma caneta, e marca o posto que
memorizou, colocando-se de seguida no final da fila.
 O jogo acaba quando todos os postos forem marcados no mapa virgem.
 Ganha a equipa que marcar mais postos correctamente e em menos tempo.

OBJECTIVOS:
 Treino da memória.
1

2

1

2

1

2

1

2

1 = Mapa com postos marcados

2= Mapa virgem
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Exercícios com bússola

Nos exercícios que a seguir descrevemos, os postos de controlo são definidos pelas suas coordenadas: o
azimute em graus e a distância em metros. O aluno procura, assim, o posto de controlo, não pela leitura
do mapa, mas utilizando a bússola de Orientação de iniciação. (*)
Note-se, no entanto, que este tipo de orientação não se pratica na Orientação de competição, enquanto
modalidade desportiva.
Na prática da Orientação desportiva, o aluno deve, fundamentalmente, orientar-se pela leitura do mapa e
do terreno, isto é, fazendo a relação permanente mapa-terreno e terreno-mapa.
O recurso à bússola é esporádico, servindo fundamentalmente para lhe dar uma noção global do rumo a
seguir ou em caso de se perder ou desorientar.
(*) As bússolas comuns de competição – “bússolas de dedo” - não têm graus nem qualquer outra medida.
O azimute não é expresso em graus, mas apenas numa direcção que o atleta estima através da orientação
da bússola, indicando a direcção a seguir e permitindo-lhe ter o mapa sempre orientado e utilizar
automaticamente a técnica do polegar (VER foto abaixo e “procedimentos expeditos” no final da pg. 52 e
início da 53). O atleta deve ler o mapa e o terreno com muita atenção.

48

NOTA:
Consultar o Manual da FPO: “Orientação. Desporto com pés e cabeça – Setembro/2010”, pags. 13 e 14 e
da 94 à 104.
-----------------------------------------

CONHECER A BÚSSOLA
Como já frisamos no Caderno Didáctico Nº3 (pgs.18 e 19), a bússola não é indispensável para a prática da
Orientação, nomeadamente na iniciação – tem mesmo a tendência em fazer distrair os alunos da leitura do
mapa e do terreno.
No entanto, como instrumento leve, fiável e de precisão que é, devemos levá-la sempre connosco quando
vamos fazer Orientação para a floresta, pois permite-nos:
 Orientar rapidamente o mapa.
 Seguir um azimute. Por exº: o “azimute de retorno”, dado pelo professor como medida de segurança,
antes dos alunos partirem para a floresta – este ângulo, que o aluno registará no verso do mapa,
permitir-lhe-á, no caso de se perder, encontrar um local conhecido (ribeiro, estrada, zona habitada,
etc.) e, assim, poder situar-se e chegar com segurança ao ponto de encontro.

Descrição da “Bússola de Orientação” de iniciação
A bússola de Orientação é feita em plástico transparente para que possamos ler o mapa quando a
colocamos em cima dele.
A Placa de suporte
Esta placa transparente é plana e tem gravada uma “seta de direcção”, que indica a direcção que queremos
seguir, a do posto/ponto a atingir.
Está munida de uma régua graduada em centímetros e milímetros, que permite calcular as distâncias a
percorrer – mede-se no mapa a distância entre dois postos de controlo, para, a seguir, a converter numa
distância em metros no terreno, tendo em conta a escala do mapa. Algumas bússolas estão já equipadas
com réguas nos bordos transversais da placa, que fazem directamente a conversão dos centímetros em
metros para certas escalas (1/15.000 ou 1/25.000).
A placa de suporte pode também estar equipada com uma lupa (que facilita a leitura do mapa) e com dois
“moldes”: um triangular (ponto de partida) e outro circular (posto de controlo), que permitem marcar
manualmente no mapa os elementos de um percurso de Orientação.
O Quadrante Rotativo
Possui um quadrante rotativo graduado ou “caixa circular móvel”, montado na placa, que desempenha um
papel importante na medição dos ângulos (Azimutes), permitindo “memorizar” direcções.
A caixa móvel é, assim, o referencial que indica o ângulo de deslocamento (o “Azimute”) em relação a uma
referência permanente, o Norte.
O Quadrante Rotativo é constituído por vários elementos:
 O quadrante propriamente dito, que possui nos seus bordos um “limbo graduado” de 2 em 2 graus. A
sua escala vai dos 0 aos 360º, descrevendo uma circunferência, e alguns valores estão assinalados com
os pontos cardeais: Norte (360º/0º), Sul (180º), Este (90º)e Oeste (270º).
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 Uma “seta de alinhamento com o Norte” - também chamada “a casa do Norte” – que aponta o grau 0,
que corresponde ao Norte. Em vez de uma seta, a “casa do Norte” pode também ser materializada por
duas pequenas e grossas linhas brancas paralelas, como se vê na foto da bússola acima.
É somente quando “o Norte está em casa” – isto é, quando o Norte da agulha magnética coincide com
a seta de alinhamento com o Norte - que podemos ler o ângulo de deslocamento. Este ângulo chamase “Azimute” – a sua medição exprime-se em graus e faz-se sempre no sentido dos ponteiros do
relógio. O azimute é, pois, o ângulo formado pela direcção a seguir - ângulo do deslocamento - e a
direcção do Norte. A direcção a seguir é-nos dada pela “seta de direcção” gravada na placa de suporte
da bússola.
Assim, a direcção e o sentido de qualquer posto de controlo podem ser indicados pelo rumo da
bússola - pontos cardeais, colaterais e subcolaterais - ou pelo seu azimute, medido em graus, em
relação aos 0º (Norte).
 Uma rede de “linhas de alinhamento com o Norte”, paralelas à “casa do Norte” - que serão úteis nas
técnicas de manipulação da bússola com o mapa, quando colocadas paralelamente aos meridianos
deste.

 A agulha magnética - A extremidade colorida desta agulha, em geral vermelha e branca, roda, mas
estabiliza e aponta sempre na mesma direcção: o Norte. A vermelha aponta o Norte e a branca o Sul.
É esta agulha que constitui a bússola propriamente dita.
Está equilibrada sobre um eixo e flutua num líquido que lhe permite estabilizar rapidamente. A
qualidade de uma bússola avalia-se pela rapidez desta estabilização – quanto mais rápida for, melhor é
a bússola.
Atenção: os objectos metálicos desviam esta agulha …

Bússola de Orientação de iniciação:
Régua (cm/mm)
Placa de suporte

Seta de direcção
Lupa

Linha de leitura
Linhas de alinhamento
Com o Norte

Régua de conversão
Caixa Móvel
Agulha magnética

Casa do Norte
Limbo graduado
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Manipulação da “Bússola de Orientação” de iniciação:
Numa primeira utilização, a bússola permite orientar o mapa em relação ao terreno, fazendo coincidir a
parte Norte da agulha magnética – ponta vermelha – com os meridianos do mapa.
Todavia, a sua principal função é o de permitir unir dois pontos graças ao azimute.
A manipulação de uma bússola exige alguns cuidados:
 Devemos colocar a bússola sempre na horizontal: para determinarmos com precisão a direcção do
azimute a seguir ou quando a consultamos.
 Devemos escolher e visar com precisão uma referência do terreno - que se localize na direcção a seguir
e que se encontre o mais longe possível - e caminharmos até lá sem olhar para a bússola. Chegando a
esta referência devemos repetir sucessivamente a operação até alcançarmos o nosso destino - técnica
das “visadas ou miras sucessivas”.
 Não devemos confundir a “seta de alinhamento com o Norte” gravada na caixa móvel (“casa do
Norte”) com a “seta de direcção” gravada na placa transparente. É esta última que nos indica a
direcção a seguir.
 É conveniente fazermos a estimativa da distância a percorrer até ao objectivo, utilizando a técnica do
“duplo passo”, para evitar passar na proximidade do posto sem o ver (VER mais abaixo e CONSULTAR
pag. 26 do Caderno Didáctico nº 3 – Aferição do passo).
 Devemos ainda evitar utilizar a bússola em locais onde existam pontos de atracão magnética – os
postos de alta tensão, a presença de uma mina ou um objecto metálico que carreguemos num bolso,
podem alterar a direcção da agulha da bússola - utilizá-la horizontalmente, com o braço estendido
para a frente, à altura do peito e perpendicular a este.

RELEMBRANDO

(VER: pgs. 25, 74 e 75 do Caderno Didáctico Nº3):

A. Orientar rapidamente o mapa pela bússola:
 Orientar o mapa pela bússola, é colocar em paralelo e no sentido do Norte, os meridianos do mapa
(que representam o N) e a agulha magnética vermelha da bússola. Para isso, sempre com a bússola na
horizontal junto ao umbigo, devemos alinhar a agulha magnética com os meridianos do mapa,
rodando o mapa – “fazer coincidir os dois Nortes” (o Norte do mapa e o Norte magnético).
 Em caso de dúvidas, a bússola é a melhor ferramenta para nos assegurarmos que o mapa está bem
orientado em relação ao terreno.
B. Técnica de orientação do mapa pela bússola:
 Preparar a bússola – rodar a caixa móvel até que a ponta da seta da “casa do Norte” fique alinhada
com a base (fixa) da “seta de direcção”, ambas a apontar no mesmo sentido.
 Colocar a bússola no mapa – de modo a que um dos seus bordos longitudinais coincida com os
meridianos do mapa e que a “seta de direcção” fique com a ponta dirigida para o Norte do mapa.
 Orientar o mapa – mantendo o conjunto mapa-bússola nessa posição, rodar o corpo até que a ponta
vermelha da agulha magnética entre na “casa do Norte” – isto é, “fazer entrar o Norte em casa”.
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Metodologia para calcular a direcção de um azimute dado - técnica “1 -2 – 3”:
1. Rodar a caixa móvel até colocar o valor do azimute face à parte inferior da seta de direcção - “linha de
leitura”. Segurar a bússola horizontalmente à frente e perpendicular e à altura ao peito, com a seta de
direcção a apontar para a frente.
2.

Mantendo a bússola nesta posição, rodar o corpo até que a ponta vermelha da agulha magnética fique
coincidente com a seta que está gravada na “caixa móvel” – “fazer entrar o Norte em casa”.

3.

Com “o Norte em casa”, visar na direcção indicada pela “seta de direcção” e escolher um ponto de
referência no terreno o mais longe possível e seguir nessa direcção até ele, sem olhar para a bússola.
Repetir este procedimento até chegar ao destino – isto é, deslocar-se pela técnica das “visadas ou
miras sucessivas”.

Metodologia para calcular um azimute sobre o mapa - técnica do “1 -2 – 3”:
1. Posicionar a bússola no mapa - Sem ser obrigatório orientar o mapa, colocamos o bordo longitudinal
da bússola sobre o mapa de forma a unirmos o ponto onde nos encontramos com o ponto para onde
nos queremos dirigir. Atenção: a ponta da “seta de direcção” deve estar a apontar na direcção para
onde nos queremos dirigir.
2. Calcular o azimute – Uma vez a bússola posicionada, rodar a caixa móvel da bússola de modo a que as
linhas que estão no seu interior fiquem paralelas, e no mesmo sentido, com os meridianos do mapa,
que indicam o Norte.
Fica assim calculado, sobre o mapa, o ângulo formado pela “seta de direcção” e a direcção do Norte do
mapa. O valor deste azimute fica indicado na “linha de leitura”.
3. Visar/fazer a mira - Segurar a bússola horizontalmente à frente e à altura do peito e rodar o corpo de
modo a que a parte vermelha da agulha magnética fique coincidente com a seta que está desenhada
na caixa móvel – isto é, “fazer entrar o Norte em casa”. Neste momento a bússola está a apontar na
direcção do destino almejado. Olhar em frente, fixar um elemento de referência do terreno o mais
longe possível, que fique na linha do azimute e caminhar/correr até ele, seguindo na direcção indicada
pela seta de direcção. Repetir este procedimento, fazendo o deslocamento por “visadas sucessivas”
até alcançar o objectivo.
No entanto, o professor deve ter o cuidado em não “embrulhar” os alunos com
explicações muito complicadas. Deve dar-lhes indicações expeditas de forma
clara e eficaz, como nos exemplos que se seguem.
A. ORIENTAR O MAPA E DETERMINAR A DIRECÇÃO DO PRÓXIMO POSTO DE
CONTROLO:
1. Segura o mapa com a bússola colocada em cima, de modo a que o ponto onde te encontras fique
perto do teu corpo (umbigo) e que o traço que une o posto seguinte fique diante de ti, na direcção
do teu nariz.
2. Agora roda o corpo com o mapa, até que o Norte do mapa e a agulha vermelha da bússola
indiquem a mesma direcção. Atenção: não rodes apenas o mapa – roda também os pés.
3. O mapa está agora na posição certa, isto é, está orientado. Tu encontras-te atrás do mapa, olhando
na direcção do deslocamento. Se a baliza não estiver muito longe deverás vê-la ao levantares a
cabeça.
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B. ORIENTAÇÃO GLOBAL EM TRAJECTOS MAIS LONGOS – Bússola sobre o
mapa:
1. Dobra o mapa para o poderes segurar bem. Segura o mapa de modo a que o ponto onde te
encontras fique perto do teu corpo (umbigo) e que o traço que une o posto seguinte fique diante
de ti.
2. Coloca o bordo da bússola ao lado e paralela ao traço que une o posto onde te encontras com o
próximo posto.
3. Segura bem a bússola sobre o mapa e roda o corpo até que a parte vermelha da agulha da bússola
indique a mesma direcção que o Norte da mapa. Atenção: não rodes apenas o mapa ou a parte de
cima do corpo – roda o corpo inteiro. O bordo da bússola assim como a seta de direcção da bússola
indicam agora a direcção do próximo posto.
Escolhe um “alvo” o mais à frente possível nessa direcção e corre sem olhares muitas vezes para a
bússola. Durante a corrida a bússola permanece na mesma posição em cima do mapa. De vez em
quando, verifica a direcção da corrida e corrige-a, apenas se for necessário, seguindo as indicações
do passo 3. Continua a fazer estas operações até encontrares o posto de controlo. Não te esqueças
de ler o mapa e o terreno para teres a certeza por onde vais.

Em resumo:







A tua posição encontra-se perto do umbigo;
O trajecto a seguir está na direcção do teu nariz;
O ângulo da bússola indica a tua posição;
O bordo da bússola está paralelo ao traço de junção dos 2 postos;
Roda o corpo para fazeres corresponder o Norte do mapa e o Norte da bússola;
Agora encontras-te na direcção do deslocamento: “GO” … “ALLEZ” … “CORRE” …

Aferir o passo – técnica do “duplo passo”:
A aferição do passo é útil sobretudo na iniciação – melhora a representação das noções de distância e da
relação mapa-terreno.
Aferir o passo, é ser capaz de conhecer o número de “passos duplos” necessários para percorrer uma
determinada distância. Um passo duplo, como o nome indica, equivale a dois passos e conta-se cada vez
que o mesmo pé toca o solo. Em corrida, é mais fácil contar apenas uma em cada duas passadas.
Por exemplo: utilizando um mapa com a escala 1/10.000, o aluno vê que há 3 cm a separar o posto 1 do
posto 2, para onde quer ir, isto é, 300 metros separam os dois postos. Ora, ele sabe, graças ao exercício de
aferição de passo que realizou previamente, que, para percorrer 100 metros, ele tem que fazer 60 passos
duplos.
Ele parte, então, do posto 1 em direcção ao posto 2. Ao cabo de 180 passos duplos (3 x 60), ele sabe que já
percorreu a distância certa: se seguiu na direcção correcta, deverá estar a ver a baliza do posto 2.
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ESCOLA EB 2,3 GUILHERME STEPHENS – 2010/2011

NÚCLEO DE ORIENTAÇÃO
AFERIÇÃO DO “DUPLO PASSO” – TERRENO PLANO/MAPAS SIMPLES – 100 METROS :

MARCHA
NOMES

ENSAIO
1

ENSAIO
2

ENSAIO
3

CORRIDA
MÉDIA

ENSAIO
1

ENSAIO
2

ENSAIO
3

MÉDIA

Exemplo de Ficha utilizada para aferir o passo na floresta:

100 m

Terreno plano
Ensaio 1

Ensaio 2

Ensaio 3

Terreno com areia ou floresta
Média

Ensaio 1

Ensaio 2

Ensaio 3

Média

Marcha
Corrida
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Tipos de Bússolas de Orientação:
BÚSSOLA DE INICIAÇÃO

BÚSSOLA DE DEDO - COMPETIÇÃO
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EXERCÍCIOS
1. DEFINIR A DIRECÇÃO DOS OBJECTOS
Objectivos
 Conhecer a Rosa-dos-Ventos: pontos cardeais, colaterais e subcolaterais.

Organização
 A pares.
 De preferência uma bússola por aluno. Uma ficha de registo e uma caneta por par.

Instruções
 A partir de um ponto central materializado no terreno e utilizando a bússola, os alunos registam numa
ficha as direcções em que se encontram vários objectos do envolvimento em redor – pinos, bolas,
cordas, etc..
 Utilizar a bússola e os 16 pontos cardeais, colaterais e subcolaterais na definição das direcções.
 Autoavaliação através da ficha-soluções afixada no ponto central.

Critérios de êxito
 Todos os objectos são bem situados.
Pontos Cardeais
NORTE setentrião

0º

ponto fundamental
a que se referem
normalmente as
direcções
ao meio-dia solar o
sol encontra-se a
Sul do observador

SUL

meridião;
meio-dia

180º

ESTE

leste;
levante;
oriente;
nascente

90º

OESTE

poente;
ocidente;
ocaso

270º

direcção de onde
nasce o sol
direcção onde o sol
se põe; também
aparece como W
("West")

Pontos Colaterais

Objecto

Direcção

NE

Nordeste

45º

1

Poste de
Basquetebol

SE

Sueste

135º

SO

Sudoeste

225º

2

Boca de incêndio

NO

Noroeste

315º

3

Bebedouro

4

Poste de baliza

NNE

Nor-Nordeste

22,5º

5

Caixote do lixo

ENE

Lés-Nordeste

67,5º

6

Pilar do pavilhão

ESE

Lés-Sueste

112,5º

7

Sobreiro

SSE

Su-Sueste

157,5º

8

Poste de Voleibol

SSO

Su-Sudoeste

202,5º

OSO

Oés-Sudoeste

247,5º

9

Escadas em caracol

ONO

Oés-Noroeste

292,5º

10

Pilar do portão

NNO

Nor-Noroeste

337,5º

Pontos SubColaterais
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2. CALCULAR A DIRECÇÃO DE UM AZIMUTE
Objectivos
 Conhecer a constituição, o funcionamento e os cuidados a ter com a manipulação da bússola.
 Conhecer a metodologia do cálculo do azimute por visada directa.

Organização
 A turma sob a direcção do professor.
 Trabalho individual. Uma bússola, uma ficha de registos e um mapa com os “alvos” por aluno.
 Escolher 10 “alvos” à volta de um ponto central do polidesportivo: objectos fixos e grandes, facilmente
identificáveis (VER exemplo no mapa e fichas abaixo).

Instruções
 O professor explica os elementos da bússola e a sua função: agulha magnética, caixa móvel e seus
elementos, seta de direcção.
 Explicação da metodologia de cálculo de um azimute por visada directa.
 Os alunos calculam e registam, por ordem numérica, o azimute de vários objectos do envolvimento à
volta do ponto central, que constam da ficha de registo.
 Autoavaliação através da ficha-soluções afixada no ponto central.

Critérios de êxito
 Indicar correctamente o azimute de três pinos consecutivos.
Ficha-Soluções:
6

OBJECTO DO
ENVOLVIMENTO

4
1
9
3
10
2

5

7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AZIMUTE

Sobreiro

350 º

Boca de incêndio

252 º

Pilar do toldo

74 º

Boca de incêndio

322 º

Poste de Voleibol

120 º

Bebedouro

340 º

Poste de baliza

230 º

Caixote do lixo

172 º

Poste de Basquetebol
Poste de baliza

32 º
280 º

Ficha-Registo:
OBJECTO DO
ENVOLVIMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AZIMUTE

Sobreiro
Boca de incêndio
Pilar do toldo
Boca de incêndio
Poste de Voleibol
Bebedouro
Poste de baliza
Caixote do lixo
Poste de Basquetebol
Poste de baliza
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3. DESLOCAR-SE EM AZIMUTE NUMA CURTA DISTÂNCIA
Objectivos
 Conhecer os princípios do deslocamento na direcção de um azimute dado.

Organização
 Trabalho individual. Uma bússola por aluno.
 Utilizar espaços abertos, desimpedidos de obstáculos.

Instruções
 Num determinado ponto bem referenciado (materializado, por exº, com um pino, intercepção de
linhas dos campos, …), escolher um azimute qualquer (por exº: 60º), determinar a sua direcção com a
bússola e dar 10 passos nessa direcção.
 Juntar 120 graus ao azimute inicial, determinar a direcção deste novo azimute (180º) e dar 10 passos
na nova direcção.
 Recomeçar ainda por uma terceira vez – dar 10 passos na direcção do novo azimute (300º).
 Quando o exercício terminar, dizer o que aconteceu.

Critérios de êxito
 O aluno regressa ao ponto de partida.
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4. PERCURSO EM ESTRELA
Objectivos
 Conhecer os princípios do deslocamento de precisão na direcção de um azimute.

Organização
 Trabalho a pares. Uma bússola, uma caneta e um cartão de controlo por par.
 Trabalho em “Estrela” (VER pag.28) com vários postos de controlo em torno de um ponto de partida
central, materializado no terreno. O posicionamento de cada posto é indicado no cartão de controlo
pelas suas “coordenadas” (distância e azimute) em relação ao ponto central.
 Os alunos, aplicando a metodologia para calcular a direcção de um azimute dado e a técnica do duplo
passo, vão descobrir os postos por ordem numérica. Os postos de controlo são materializados no
terreno por “confetis” codificados espalhados no chão (pequenos pedaços de papel de 1 x 1 cm com
códigos).
 O professor observa e apoia os alunos.

Instruções
 Determinar a direcção do azimute, colocando-se no ponto central.
 A procura dos postos faz-se unicamente a partir das suas coordenadas numéricas (azimute e distância)
registadas antecipadamente no cartão de controlo.
 Autoavaliação à chegada, através da ficha com as soluções dos códigos dos postos.

Critérios de êxito
 O aluno parte na direcção correcta.
 Encontra com êxito 3 a 5 balizas (confetis).
Ficha-Soluções:
7
2
6
1

8

9

10

3

5
4

TEMPO

B
64 m

1
B
25 m

C
A
340º
C

CÓDIGO/
PICOTAGEM

25 m

340 º

111

66 m

40 º

400

88 m

86 º

123

22 m

160 º

543

21 m

220 º

683

64 m

326 º

100

85 m

20 º

432

25 m

18 º

222

28 m

300 º

555

73 m

76 º

333

ORIENTAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO:

A
326º

AZIMUTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GUILHERME STEPHENS

EQUIPA/NOME:

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DISTÂNCIA

7
B
85 m

2
B
66 m

A
20º
C

B
25 m

A
40◦
C

8

3
B
88 m

A- Azimute (em graus)
B- Distância (em metros)
C- Código (no posto de controlo)
A
A
9
10
18◦
300◦
C

B
28 m

A
86◦
C

4
B
22 m

C
A
160◦
C

B
73 m

5
B
21 m

A
76◦
C
A
220◦
C
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5. PERCURSOS COM BÚSSOLA
Descrição:
 Utilizando o mapa simples da escola ou de um jardim próximo, os alunos devem descobrir postos de
controlo, utilizando a bússola e um “mapa/decalque”, com um percurso marcado e a indicação da
escala e do Norte do mapa (meridianos e/ou barra grossa vermelha). O decalque é feito, em papel
vegetal, a partir de um percurso formal marcado no mapa. O professor fotocopia-o e distribui-o aos
alunos (VER Exemplos abaixo).
 Os alunos devem determinar o ângulo (azimute) entre os postos com a ajuda da bússola sobre o
decalque e depois utilizar a técnica de aferição do duplo passo e, eventualmente, a técnica das
“visadas sucessivas” para encontrar os diferentes postos de controlo. A distância entre os postos é
dada no cartão de controlo (Exemplos 1 e 2) ou medida com a régua da bússola (Exemplo 3).

Objectivos:
 Manipular a bússola: determinar um azimute a partir do mapa, seguir a seta de direcção sem risco de
se enganar/perder.
 Seguir uma direcção sem derivar, respeitando a distância a percorrer, pela técnica do duplo passo e
técnica das “visadas sucessivas”.

Material:
 Bússolas, cartões de controlo adaptados e decalques do(s) percurso(s). Também se pode utilizar com o
mapa completo, no caso de percursos com pernadas mais longas, para que o aluno possa antecipar a
selecção de referências para as visadas sucessivas e os eventuais obstáculos que surjam na linha de
deslocamento.
 Várias balizas adaptadas e codificadas, que não devem ser visíveis de longe: bolas de ténis, pequenos
pinos, embalagens de iogurte, “confetis”, alicates de Orientação, etc.. Atenção: à excepção dos
confetis, estes objectos devem ter marcas materializadas no terreno para serem recolocados no
mesmo local depois de terem sido manipulados ou deslocados acidentalmente.
 Um pino grande materializa com precisão o ponto de partida comum a todos os alunos.

Particularidades:
 Este exercício pode praticar-se num estádio, num campo de futebol, num polidesportivo ou numa área
aberta grande (jardim ou parque), de preferência isentos de grandes obstáculos.
 Esta técnica de manipulação necessita de boa compreensão e um certo rigor. Será necessário repetir
várias vezes o exercício para que os alunos a dominem.

Variantes, utilizando o decalque do percurso formal:
1.
2.
3.
4.

5.

Como exercício inicial, os alunos vão procurar um posto de cada vez, sob a forma de percurso em
estrela (VER Exemplo 1 abaixo).
Cada grupo coloca um posto, regressa ao ponto central para trocar de mapa a fim de ir procurar o
posto colocado por outro grupo, etc.
A colocação ou procura dos postos faz-se sem mapa ou decalque e unicamente a partir das suas
coordenadas numéricas (azimute em graus e distância em metros).
Os alunos realizam o percurso, mas sem postos de controlo materializados no terreno. O objectivo é
encadear os deslocamentos (“azimutados” e medidos) para tentar fazer coincidir com o maior grau
de precisão possível o ponto de partida com o ponto de chegada. O aluno avaliará imediatamente à
chegada, a precisão dos seus cálculos e deslocamentos em função da distância que separa o seu
ponto de chegada do ponto de partida.
Duplicar as balizas em cada posto de controlo: um posto falso e outro verdadeiro (VER o exercício da
pag. 33 deste Caderno Didáctico: “Os Postos Verdadeiros”).
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6.

O aluno deverá calcular igualmente a distância entre os postos no decalque, utilizando a régua
graduada em centímetros/milímetros da bússola e a escala do mapa. Neste caso convém que a
escala do mapa seja de fácil conversão (VER Exemplo 3 abaixo).

Avaliação:
 Em terreno aberto, o professor pode observar rapidamente quais os alunos que têm dificuldades:
permite-lhe verificar a qualidade da manipulação da bússola e sobretudo a capacidade de
deslocamento seguindo com precisão um azimute e a técnica de estimação das distâncias.
 Esta manipulação necessita de uma sucessão de operações complexas, em que as fontes de erro são
numerosas. Por exemplo: seguir a seta do Norte em vez da seta de direcção, confundir a agulha que
indica o Norte com a que indica o Sul, …
Exemplo 1

4
1
4
3

1

5
2

3
5

ESCALA: 1/2.000

2
ESCALA: 1/2.000
Percurso original

Decalque do percurso

A procura dos postos faz-se unicamente a partir das suas coordenadas numéricas (azimute e
distância) e do decalque do percurso.

Ficha-Soluções:

1
2
3
4
5

AZIMUTE

DISTÂNCIA

CÓDIGO/
PICOTAGEM

340º

80 m

683

186º

30 m

432

296º

60 m

543

4º

120 m

100

270º

100 m

123

O aluno calcula os azimutes.
As distâncias são dadas pelo
professor.
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Exemplo 2
Decalque do percurso:

Percurso original:

4

4
3

3
2

10

10

1

6
5

1

6
5

7

7

9
8

ESCALA: 1/2.000

AZIMUTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

26º
294º
309º
282º
214º
75º
191º
116º
72º
6º

DISTÂNCIA

20
40
20
44
82
34
24
24
34
38

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

CÓDIGO/
PICOTAGEM

683
432
543
100
123
555
333
222
111
444

9
8

O aluno calcula os azimutes.
As distâncias são dadas pelo
professor.
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Exemplo 3

3

2

4
1
5
2

3
4
1
5
ESCALA: 1/2.000

ESCALA: 1/2.000

Ficha-Soluções:
AZIMUTE

DISTÂNCIA

CÓDIGO/
PICOTAGEM

308º

28 m

683

340º

22 m

432

86º

32 m

543

112º

44 m

100

180º

20 m

123

1
2
3
4
5

O aluno calcula os azimutes e as
distâncias e preenche o cartão de
controlo.

Cartão de Controlo:
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GUILHERME STEPHENS

EQUIPA/NOME:

ORIENTAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO:

ABC-

A

A

TEMPO

6
B

C

1
B

A

7
B

A
C

C

2
B

8
B

A
C

C

3
B

Azimute (em graus)
Distância (em metros)
Picotagem ou Código (na baliza)

9
B

A
C

C

4
B

A

10
B

A
C

C

5
B

A

A
C
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“A prática da Orientação, „o desporto da floresta‟, o tal desporto que relembra
aos adultos e ensina às crianças as estações do ano, a flora e a natureza do
solo, sente-se.
Verdadeiramente não se verbaliza, faz-se. Se ainda não é praticante não se
demore, na primeira oportunidade, encontre esta modalidade "inteligente",
pode estar em si um campeão do saber e do prazer “.
Dinis Costa, Julho 2005.
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