
1- Abra o Google Earth Pro (ou a versão web do programa). 
2 - Feche a janela "Navegar no Google Earth". 
3 - No canto superior esquerdo digite "La Paz" e clique em Pesquisar, você será 
direcionado para a capital da Bolívia. Comente com os alunos que o relevo na 
região é montanhoso, eles vão perceber bem isso. 

 
4 - Agora digite: "Villa El Carmen, La Paz, Bolívia". Observe que essa região de La 
Paz ficará mais nítida. 
5 - Clique nos sinais de + e - no lado direito da tela do programa, para ampliar 
ou diminuir o zoom respectivamente. 
6 - Clique no sinal de menos (até conseguir visualizar as vertentes/encostas) e 
mostre aos alunos que a Villa El Carmen está num vale (observe as vertentes no 
entorno). 

 



7 - Clique no botão Adicionar Marcador na parte superior da tela do programa. 
8- Um marcador aparecerá no centro da tela piscando, arraste para uma das 
vertentes da região. Na janela que está aberta, no campo Nome, digite 
Vertente1 e clique em ok. 
9 - Repita os passos do item 8 e crie mais um marcador chamado Vertente2 e 
posicione em outra vertente da região. Seu mapa deve ficar assim: 

 
10 - Agora vamos gerar um arquivo PDF com este mapa. Clique no botão 
imprimir. Na janela Mapa sem título, escreva Mapa Villa El Carmen. Clique na 
Legenda e deixe ativo apenas a opção Villa El Carmen. Observe que no canto 
inferior direito aparecerá a escala (criada automaticamente) e o sinal apontando 
o Norte, arraste o N para onde desejar. 



 
11 - Para finalizar clique em Salvar em PDF, escolha um local no seu computador 
e dê um nome para o arquivo. 
12 - Se tiver tempo amplie e reduza o zoom para visualizar melhor a região e 
navegue, observe que na parte superior há vários botões, como Mostrar a luz do 
sol na paisagem; Mostra imagens históricas, etc. 
13 - O arquivo em PDF deverá ficar assim: 

 


