
COMO FAZER UM MAPA CONCEITUAL 

 

Elaborar um Mapa Conceitual (Mental) é estabelecer uma 
hierarquia integradora dos conceitos ministrados em sala de aula, 
estabelecendo inter-relações entre os mesmos, de forma a dar sentido às 
abordagens teóricas que conformam os conteúdos/temas centrais da aula 
sobre CONTRADIÇÕES DAS CIDADES: MITOS E ESPECIFICIDADES que 
estão interdisciplinarmente integrados nas abordagens feitas pela 
disciplina de Planejamento Urbano. 

Esse exercício o ajudará a sistematizar melhor os conteúdos 
estudados visto que possibilitará que (re)organize os conceitos 
fundamentais da aula em uma estrutura mais objetiva e que tenha sentido 
para você. 

 Conteúdo mínimo: 4 conceitos, com 3 mitos, 3 contradições e 3 
especificidades de cada 

 Tipo de arquivo: entrega em pdf (mesmo para quem fizer em outros 
programas) 

 Entrega: até 19/02 às 20h15 

 Enviar por e-mail: eng1760.turmac01@gmail.com 

 Valor: 0,2 pontos extras na N1 

Bom trabalho! 

 

Pode ser elaborado em softwares mais conhecidos como word ou 
power point ou, como sugestão de softwares para produção de mapas 
conceituais, analise o conteúdo abaixo (ATENÇÃO: verifique se tem a 
opção de salvar em “.pdf” e se o aplicativo é integralmente gratuito): 

7 aplicativos gratuitos e tutoriais para criar Mapas Conceituais 

 

7 aplicativos gratuitos e tutoriais para criar Mapas 

Conceituais 

ORGANIZAR E RELACIONAR OS DADOS GRAFICAMENTE AJUDA A COMPREENDER E A 
RETER DAS INFORMAÇÕES. É UMA METODOLOGIA QUE CONTRIBUI PARA A 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA. 
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Os mapas conceituais, desenvolvidos na década de 1970, servem para representar o conhecimento de forma 

gráfica, mostrando um conjunto de ideias e as relações entre elas. Esse recurso ajuda a compreensão e a retenção 

das informações, contribuindo para a chamada “aprendizagem significativa”. 

Para saber mais, consulte o Grupo de Pesquisa Mapas Conceituais, da Universidade de São Paulo (USP). 

E para usar essa ferramenta em suas aulas, confira os tutorias e os aplicativos gratuitos disponíveis na web. 

 

APLICATIVOS GRATUITOS 

1. CmapTools 
A ferramenta, gratuita, permite abrir caixas com as ideias soltas e depois criar os vínculos entre elas. Tem 

interação com internet. 

2. Mindomo 
Ferramenta gratuita. Cria apresentações automaticamente, a partir dos mapas que podem ser compartilhados em 

qualquer dispositivo. Permite trabalho offline. 

3. MindMeister 
Para usar esse app é preciso se registrar, mas o uso é gratuito. Existe uma versão mais completa, paga. Permite 

compartilhar o mapa ou exportá-lo. Funciona offline. 

4. Mapa Mental 
Oferece espaço ilimitado para os mapas, que se organizam, de forma manual, arrastando-se e soltando-se os 

ícones. Permite personalizar tanto a forma como o fundo e o estilo de texto. App gratuito, disponível para 

Android. 

5. SimpleMind+ 

Gratuito. Fácil de usar, com possibilidade de arrastar, reordenar e editar os assuntos diretamente nas páginas do 

mapa. Tem versão pega, com mais funcionalidades. Os documentos podem subir para a nuvem e ser acessados de 

diversos dispositivos pelo Dropbox. 

6. MindMaple 
Tem versão gratuita e paga. A interface é muito intuitiva e permite inserir notas, links, imagens em cada quadro. 

7. MindBoard Classic 
Permite que se escreva no teclado e com o dedo. Para evitar toques indesejados, tem detector da palma da mão. 

Oferece vários pincéis e cores e permite exportar os mapas em PDF. 

Fonte: Educación 3.0 

 

 

COMO FAZER? 

 

 

 

Aprenda, aqui na Wiki How, 3 formas de fazer um Mapa Conceitual. 

 

E assista aqui um vídeo tutorial, postado no Youtube por Ademir Pinhelli Mendes: 

https://youtu.be/UzQ6z4ygKfY 
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