
 
 

Roteiro para localização da Lapônia 
 
O presente roteiro tem como objetivo exemplificar uma das possíveis maneira 
de reproduzir a região norte da Suécia (Lapônia) na bolinha de isopor, para que 
você, professor, possa mediar essa atividade junto aos alunos. Portanto, este 
roteiro não deve ser entregue aos alunos, uma vez que, para essa atividade, há 
várias estratégias que os alunos podem utilizar, não havendo uma única correta. 
Além disso, os alunos poderão se deparar com outros desafios a serem 
superados, junto com seus colegas de grupo ou com a sua mediação, 
tornando-os protagonistas do seus próprios aprendizados e enriquecendo a aula 
através da diversidade de pensamentos. 
 
  
Lista de materiais 
1 bolinha de isopor média 
Canetinha hidrocor 
Pedaços de algodão 
Álcool 
Impressão do mapa-múndi 
 
Localização da região da Lapônia na bolinha de isopor 
 
1) Faça um círculo na bolinha de isopor utilizando a caneta hidrocor, dividindo-a 
em duas partes, como na figura “a)”. Faça outro círculo de modo que fique 
perpendicular ao primeiro círculo, de modo que a bolinha de isopor fique 
dividida em quatro regiões. Utilize outra cor para para diferenciá-la como na 
figura “b)”. 

a) b)  
 
2) Marque na bolinha o local que será o Norte e o Sul geográficos. Para isso, 
deixe a bolinha na posição mostrada na figura “b)” e faça uma marcação na parte 
superior e inferior, como mostrado nas figuras “c)” e “d)”. Para uma marcação 
mais precisa, pode ser utilizada uma régua flexível, para medir o ponto central 
da linha na parte superior e inferior. Alternativamente poderá ser utilizado um 
barbante, sobreposto na linha de forma que ele percorra toda a metade dela. 
Dobre o barbante ao meio e sobreponha novamente para encontrar a metade 
da distância e marque essa posição. Faça o mesmo na outra metade para 
encontrar o Sul. Essa linha marcada com o Norte e Sul representará o Meridiano 
de Greenwich (longitude 0º). A outra linha representará a linha do Equador 
(latitude 0º) 
 

 



 
 

c)  d)  
 
 
4) Localize a região Norte da Suécia (Sweden) no mapa-múndi, onde fica a 
Lapônia, conforme marcado com o círculo verde no mapa abaixo:  

 
 
5) Perceba que essa região está localizada no círculo polar ártico. Marque esse 
círculo na bolinha de isopor (linha preta figura f). Para isso, pode ser utilizada a 
medida aproximada de ¼ da distância entre a marcação do pólo Norte e a linha 
do Equador. Por aproximação, marque a região Norte da Suécia na bolinha de 
isopor (círculo verde – figura “g”). Repare que as marcações são aproximadas, já 
que o objetivo da aula é o de perceber a inclinação do eixo da Terra como causa 
do Sol da meia-noite na Lapônia. 
 

f)  g)  

 


