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ORIENTAÇÕES 

Queridos alunos e queridas alunas, por gentileza, leiam com atenção as 

orientações a seguir: 

 

1. Por favor, não enviem as atividades para o e-mail coletivo, porque ele será 

desativado. 

 

2. O e-mail para o envio das suas atividades de história é: 

quartoanohistoriaataide@gmail.com 

 

 

3. Com os roteiros 5,6,7 finalizamos as atividades da II Escala, com o roteiro 

1, damos início a III Escala. Sugiro que a cada semana seja realizada a 

atividade de um roteiro de História, elas deverão ser realizadas de 30 de 

novembro a 08 de janeiro, nesta data (08/01/2021) as atividades deverão 

ser devolvidas no CEPAE ou por e-mail. 

 

4. Criem seus hábitos de estudos realizando as atividades recebidas com 

paciência, curiosidade, com cuidado e pesquisa. 

 

5. Leia com atenção toda a atividade proposta antes de começar a fazê-la; 

se precisar, dialogue com seus familiares para entender o texto e as 

questões. As dúvidas serão discutidas nos atendimentos semanais. 

 

6. Relembramos que os textos que acompanham as atividades deverão 

ficar com vocês, em sua pasta de textos da disciplina História, devendo 

ser devolvido somente as atividades que vocês realizaram. 

 

Atenciosamente, Prof. Ataíde Felício 

mailto:quartoanohistoriaataide@gmail.com
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1. Para você o que é uma cidade? Responda esta pergunta sem pedir ajuda e sem 

dialogar, quero saber o que você pensa e sabe sobre o que a Cidade significa para 

você! 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Agora, desenhe a cidade que você pensou, imaginou! 
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O que é uma cidade?  

                                              Ataíde Felício dos Santos  

“O que é uma cidade?”. Esse é o título do texto da historiadora Dora Schmidt. 

Segundo a autora, essa é uma pergunta aparentemente fácil de responder, pois cada um 

pode ter a sua definição de cidade.  

Ainda segundo a autora, costuma-se definir a cidade como o espaço urbano, 

diferente de outro espaço que é o campo ou espaço rural.  Entretanto, muitos estudiosos - 

do presente e do passado – das diversas áreas do conhecimento como a Geografia, a 

História, a Arquitetura entre outras, têm se debruçado para compreender e responder 

adequadamente a essa intrigante e curiosa pergunta.  

“Um conjunto de bairros forma uma cidade”. Essa frase representa uma 

conceituação aprendida no 3º ano do Ensino Fundamental. Mas o conceito de cidade é mais 

amplo, como veremos a seguir.  

Ouvimos constantemente as pessoas se referirem a Goiânia como a “cidade de 

Goiânia”, o “município de Goiânia” e isso pode nos deixar confusos.   

A cidade e o campo são partes de um município. Há municípios goianos cujas áreas 

urbanas são bem pequenas, comparadas às áreas rurais, como Santo Antônio de Goiás, 

Pirenópolis, Trindade... e há municípios em que as áreas urbanas são imensas em relação às 

áreas rurais como Goiânia, a Cidade de Aparecida, a cidade de São Paulo, Recife, Belo 

Horizonte. O município de Goiânia, por exemplo, possui uma pequena parte de áreas rurais, 

já que as áreas urbanas se expandiram de forma rápida e sem planejamento.  

Os dois espaços, urbano e rural, são muito diferentes entre si. Nos espaços urbanos 

se concentram as atividades industriais, comerciais, bancárias, hospitalares, escolares e 

residenciais. Já nos espaços rurais concentram-se a vegetação, as matas, as plantações 

(agricultura), a pecuária (criação de animais) e a extração de recursos naturais (minerais e 

vegetais). 

Entretanto, é importante compreendermos que a cidade e o campo são 

interdependentes; isto é, dependem um do outro para atender às necessidades de 

sobrevivência das pessoas que nesses espaços habitam.  
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1. Responda Sim ou Não. 

a) Os espaços urbanos e os espaços rurais formam o município? _____________________; 

b) Está correta a expressão “Município de Goiânia”? _______________________________;  

c) Um conjunto de bairros forma a parte urbana de uma cidade? _____________________;  

d) São Paulo, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia são municípios brasileiros 

bastante adensados, isto é, com grande população? ____________________________; 

e) Os espaços rurais e os espaços urbanos são diferentes entre si ? ___________________; 

f) Os espaços rurais de um município formam a cidade? ___________________________; 

g) Nos espaços urbanos se concentram as atividades industriais, comerciais, bancárias, 

hospitalares, escolares e residenciais? _______________________________________; 

h) Nos espaços rurais concentram-se a vegetação, as matas, as plantações (agricultura), a 

pecuária (criação de animais) e a extração de recursos naturais (minerais e vegetais)? 

_______________________________________________________________________; 

i) A cidade e o campo são interdependentes; isto é, dependem um do outro para atender 

às necessidades de sobrevivência das pessoas que nesses espaços habitam? _________; 

 

2. Releia o texto e dê a sua opinião. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Ilustre o texto. 
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A cidade e seus espaços 

                                                                       Ataíde Felício dos Santos 

Como vimos no Roteiro 6, os espaços do município são divididos em cidade 

(urbano) e campo (rural). Os espaços da cidade podem se dividir em espaços públicos 

e privados. As avenidas, ruas, calçadas, praças, parques, praias, escolas e hospitais 

são exemplos de espaços públicos. Esses espaços são administrados pelo governo 

municipal (prefeitura) e pertencem a toda população da cidade.  

As indústrias, as lojas comerciais 

e os shoppings, bancos, residências, são 

exemplos de espaços privados. Isto é, 

pertencem a alguém ou a empresas.  

É importante lembrar que há 

hospitais, escolas, bancos e indústrias 

que podem ser públicas ou privadas. 

Exemplos:  o Cepae/UFG, o Hospital das Clínicas da UFG, a Caixa Econômica Federal-

CEF, o Banco do Brasil – BB, são exemplos de instituições públicas federais.  Os bancos 

Bradesco e Itaú, o Hospital Neurológico de Goiânia, a Universidade Paulista-UNIP, são 

exemplos de instituições privadas e são administradas por empresários.  

Nas cidades existem diferentes formas de 

ocupação do espaço, como os espaços 

residenciais, comerciais, industriais, de lazer (...). 

No campo ou zona rural o espaço é ocupado por 

vegetações nativas, plantações (agricultura) e 

criação de animais (pecuária).  

 
 

Vista aérea de Goiânia 

 

Espaço rural de Goiânia 
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1. No texto A cidade e seus espaços vimos que o município está dividido em cidade e 

campo ou zona urbana e zona rural. Você conhece ou convive nesses dois espaços 

ou você conhece pessoas que tiveram essa experiência? Fale a respeito. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Como estão divididos os espaços da cidade? 

___________________________________________________________________ 

3. Dê exemplos de espaços públicos na cidade: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Dê exemplos de espaços privados na cidade: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. A sua escola, o Cepae, está localizada na região norte do município de Goiânia. O 

Cepae é um espaço público ou privado? 

___________________________________________________________________ 

6. Cite exemplos de espaços públicos e privados que você conhece e/ou vivencia: 

➔ Público:__________________________________________________________

________________________________________________________________ 

➔ Privado:__________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7.  Na zona rural o espaço é ocupado por:  

___________________________________________________________________ 

8. Estamos em tempo de eleição para prefeito, o responsável por alguns espaços 

públicos do município. Faça uma pesquisa e descubra quais espaços do município 

de Goiânia são cuidados pela prefeitura. Dê exemplos. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Uma breve história do lixo (1) 

Vamos conhecer um pouco da história do lixo. 

Antigamente os seres humanos se mudavam constantemente e ainda não existiam 

embalagens nem materiais artificiais. Então, todo o lixo era decomposto e reaproveitado pela 

natureza. 

Com o passar do tempo, os grupos humanos começaram a se fixar em comunidades, mas 

a maior parte do lixo ainda era composta de restos de alimentos. 

Há cerca de 2 500 anos (AP), foram criados em Atenas, na Grécia, os primeiros depósitos 

de lixo. Porém, eles atraíam ratos, baratas e outros animais, e os gregos passaram a cobri -los com 

camadas de terra. 

Em torno do ano de 1350, durante a chamada Idade Média, milhões de pessoas morreram 

na Europa por causa de uma doença transmitida por animais, como a pulga dos ratos, que viviam 

na grande quantidade de lixo que havia se acumulado (epidemia de peste bubônica na Europa).  

Por volta de 1850, a fabricação e o comércio de produtos aumentaram muito. A 

quantidade de lixo também aumentou e suas características mudaram. Foi a partir daí que 

surgiram os serviços de coleta de lixo. [O Brasil iniciou a coleta de lixo em 1880, quando o 

Imperador Pedro II criou o sistema de limpeza urbana no Rio de Janeiro].  

De 1990 em diante, os serviços de limpeza e coleta 

de lixo desenvolveram-se na maioria das cidades, mas os 

hábitos das pessoas também mudaram muito. Quer um 

exemplo? Antes de serem criadas as fraldas descartáveis, os 

bebês usavam fraldas de pano, que eram lavadas e 

reutilizadas. Depois surgiram as fraldas descartáveis, que 

não podem ser reutilizadas e demoram 450 anos para se 

decomporem! 

‘No século XXI, cada vez mais pessoas vêm percebendo que é preciso reduzir a compra de 

produtos, reutilizar os objetos que já temos e reciclar materiais para produzir menos lixo. Mas 

ainda há muita gente que continua comprando produtos desnecessários, reutil izando poucos 

objetos e reciclando menos do que poderia.’   

1. Fonte: KANETO. Gustavo Eli e RIBEIRO. Joana Mello. Coleção Mundo amigo, Ed. SM, São Paulo, 
2011, págs. 124-129. Adaptações realizadas pelo professor Ataíde Felício, Cepae-UFG.  

Depósito de lixo em Goiânia – Foto 2016 
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1. O que você compreendeu do texto? Dê sua opinião. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Quando, onde e por que foram criados os primeiros depósitos de lixo? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Que doença causada por pulgas de ratos matou milhões de pessoas na Europa no passado 

distante? 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Quando e em qual governo foi criado o sistema de limpeza urbana no Brasil? Que cidade 

iniciou esse sistema de limpeza urbana? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. Quais as diferenças entre fraldas de pano e descartáveis? 

_______________________________________________________________________ 

 

6. Releia o último parágrafo e dê a sua opinião.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7. Você já ouviu falar na política dos 3 R, para diminuir a produção e acúmulo de lixo nas 

cidades? Pesquise, dialogue com seus familiares e registre.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


