
  

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 2 ª escala  

  

DATA DE ENVIO: 30 de outubro de 2020 

DATA DE ENTREGA: 27 de novembro de 2020 

Professora: Laís Rodrigues Campos  

Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 4º ___ 

Orientações 

Olá, queridos alunos e alunas, vamos iniciar nossa 2ª escala do ano letivo. Assim, iremos 

realizar agora, a leitura, estudo dos conteúdos e as atividades dos roteiros 1, 2, 3 e 4.  

É importante você observe qual o período de realização de cada roteiro. Desse modo, 

organizei de acordo com nosso conteúdo, as atividades por semana e página.  

Roteiro 01- 

Período de realização: 02/11 a 06/11  

Carga horária semanal: 3 /a  

Páginas: 2 a 4  

Roteiro 02  

Período de realização: 09/11 a 13/11 

Carga horária semanal: 3 /a  

Páginas: 5 a 7  

Roteiro 03 

Período de realização: 16/11 a 20/11  

Carga horária semanal: 3 /a  

Páginas: 6 a 8  

Roteiro 04 

Período de realização: 23/11 a 27/11  

Carga horária semanal: 3 /a  

Páginas: 9 a 11 

Para entrega virtual o e-mail é: geocepae4ano@gmail.com                                                                                                        

                                                                                                                Um abraço,  

                                                                                                     Profª Laís Campos  
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2 
 

 

-  No roteiro nº 8 da 1ª escala, começamos a estudar sobre os componentes físico-

naturais do espaço geográfico, o primeiro deles foi o Clima. Agora, vamos entender 

a relação sociedade e natureza a partir do componente vegetação. Mas, vocês sabem 

o que é uma vegetação? Será que em todos os estados brasileiros temos a mesma 

vegetação? Como é a vegetação do estado que moramos? E qual a relação dos 

povos do estado que moramos com a natureza? Pensando nessas perguntas, vamos 

ler, interpretar as informações e entender o que é uma vegetação e como está 

classificada no território brasileiro.  

 

 

 

Como já vimos no roteiro nº 8, o clima é fundamental no espaço geográfico, sendo 

importante também para a formação da vegetação. Por isso, a pesquisadora Clara Lúcia 

Francisca de Souza, nos ajudou a entender que essa formação é um conjunto de plantas 

em um lugar e se desenvolvem com aspecto caraterístico, em diferentes regiões do 

planeta. Agora, que vocês já leram e estudaram sobre o que é uma vegetação, vamos 

observar o mapa abaixo e verificar quais os principais tipos de vegetações existentes no 

território brasileiro.  

 

 

 

 

 

Vegetação: pode ser entendida como um conjunto de plantas que 

habitam um determinado lugar. A vegetação se consolida conforme 

as formas de relevo, a altitude, os tipos de solos, como também as 

condições climáticas. (SOUZA, 2019, p. 35)  
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Já sabemos que no Brasil existe uma variedade de formações vegetais. Que tal conhecê-

las? Entender onde estão localizadas e quais as principais características. A primeira que 

vamos aprender é o Cerrado “que possui uma vegetação de diferentes fitofisionomias, 

ou seja, ela forma, além de grande diferentes paisagens de acordo com a organização da 

flora, além da grande variedade de animais.” (BUENO, [et al], 2019, p.54). Mas, afinal 

o que é o Cerrado?  

A vegetação do Cerrado é formada por plantas rasteiras, arbustos e árvores com troncos 

e galhos retorcidos, com cascas grossas. Apresenta diversos tipos de vegetação, como 

formas campestres e florestas densas. Dentre as principais espécies vegetais encontradas 

estão: Plantas arbóreas; Cipós; Herbáceas e Arbustos. As espécies vegetais mais comuns 

no cerrado são: angico, o barbatimão, a aroeira, os ipês, copaíba, pau-santo, pequi, pau-

terra, jabuticaba, dentre outras. 

 

Imagem 01- Vegetação brasileira  
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1- Você conhece algum tipo de planta do Cerrado? Qual? E onde você viu?  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2- Você já comeu algum fruto do Cerrado? o que achou? Quais você mais gosta?  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3- Goiânia é uma cidade que tem vários parques ambientais, você conhece algum deles, 

quais? Já fez algum passeio nesses parques?  Se a resposta for sim, escreva um 

pequeno texto falando sobre esse passeio, sobre o que observou na paisagem e do 

que mais gostou.  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 Você já percebeu que a vegetação do Cerrado é muito diversa, temos plantas 

medicinais, árvores frutíferas. Essa formação vegetal é tão ampla e de uma riqueza 

natural imensa, que muitos povos fazem usos dessas plantas. Vocês já ouviram falar 

sobre os povos cerradeiros ? Qual tal conhecermos um pouco? 

 

                                     Texto 01- Povos do Cerrado  

O Cerrado, é visto como o segundo ecossistema brasileiro a nível de extensão territorial 

que compreende quase um quarto do território brasileiro, está localizado em todo o 

Centro-Oeste do Brasil, possuindo fronteiras com estados tanto da região Nordeste como 

Sul, além da fronteira com a Bolívia. É classificado como a maior savana tropical do 

mundo em área regular num país.  Nesse território, temos algumas populações 

tradicionais e segundo as pesquisadoras Maria Geralda de Almeida e Viviane Custódia 

Borges, “o povo Cerradeiro possui um legado cultural rico e heterogêneo cuja 

reprodução era essencialmente ligada à zona rural. As populações tradicionais, os 

camponeses, trabalhadores da terra, proprietários tradicionais e outros que 

demonstram ligações entre o Cerrado e sua cultura são geralmente denominados povos 

do Cerrado ou povo Cerradeiro, expressão usada por Mendonça (2004)” (2018, p.6). 

Essas populações do Cerrado têm vários conhecimentos, saberes sobre plantas, animais, 

estações do ano, ciclos da água, produtos artesanais e manifestações culturais.  
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4-Após a leitura do texto 01, escreva o que você entendeu sobre os povos do Cerrado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

-Agora vamos estudar outro tipo de vegetação brasileira, a chamada Floresta 

Amazônica. Então, vamos lá crianças. Essa formação vegetal é conhecida como a 

maior floresta tropical do mundo, sua área é de aproximadamente 6,9 milhões km2, 

compreendida entre os países:  Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana 

Francesa, Peru, Suriname e Venezuela e no território brasileiro os estados: Acre, 

Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. 

Esse tipo de vegetação é formado por árvores densas, de grande porte. Além disso, a 

está dividida em três categorias:  

 

   Mata de Terra Firme Mata de Várzea Mata de Igapó 

   

 

Localizada em áreas mais altas 

da região amazônica, por isso 

não sofre inundações, devido 

possuir árvores com maior 

porte como palmeira, 

castanheira, dentre outras  

 

Esse tipo de vegetação está 

localizada em áreas intermediárias, 

as inundações são em períodos, em 

determinadas épocas do ano de 

acordo com o volume dos rios, as 

áreas das partes mais altas sofrem 

alagamentos por menor tempo e as 

áreas mais baixas por um tempo 

maior. Possui algumas espécies 

vegetais como: andiroba, jatobá, 

seringueira, açaizeiro e samaúma. 

 

 

 

Localizada em áreas baixas, que 

ficam alagadas quase o ano todo. 

Esse tipo de vegetação é 

encontrada ao longo dos rios de 

água escura, devido decomposição 

do solo, além disso, as espécies 

dessa área são adaptadas para 

alagamentos, como: vitórias-

régias, buritis, orquídeas e 

bromélias. 

 

  

Tabela 01- Categorias de vegetação da Amazônia  
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         Imagem 02- Floresta Amazônica  

          Fonte: https://suportegeografico77.blogspot.com/ 

 

                                         Texto 02- Povos da Amazônia  

Nesse vasto território amazônico, temos os chamados povos da floresta que habitam essa 

área há séculos. Segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), são 

“habitantes tradicionais da floresta amazônica – indígenas, seringueiros, castanheiros, 

quilombolas, etc. – que baseiam seu modo de vida na extração de produtos como a 

borracha, a castanha, a balata, os óleos vegetais e outros. Além disso, dedicam-se à 

caça e à pesca não predatória, bem como à agricultura de subsistência. Os povos da 

floresta são grupos sociais que precisam da mata e dos rios para sobreviver, e sabem 

como utilizar os recursos naturais sem destruí-los”. Esses povos possuem modo de vida 

e cultura própria. (Adaptado)  

 

5-Após o estudo sobre a vegetação da Amazônia e dos povos que habitam esse território. 

Escreva sobre o que você entendeu dessa formação vegetal e da importância desse 

ambiente para esses povos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Texto 03 – Notícias 

Indígenas brasileiros ensinam como tratar a Terra e seus recursos 

 

Os povos Indígenas compõem mais de 5% da população mundial (cerca de 350 

milhões de pessoas), segundo a ONU. Com uma cultura de relação profunda e 

equilibrada com a natureza, os indígenas do Brasil nos propõem importantes 

reflexões sobre como tratamos a Terra e seus recursos. 

No dia 14 de agosto de 2020, o Museu do Amanhã e o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA) promoveram uma conversa entre a educadora e 

ativista indígena Célia Xakriabá e o ator e humorista Paulo Vieira sobre a identidade 

indígena no Brasil. Célia abordou as lutas indígenas, principalmente em meio à 

pandemia da COVID-19. “Somos um povo que resiste pela força da ancestralidade. 

Entendemos o que vem de dentro, isso sim é sustentabilidade, é o que fazemos com 

o corpo-território. Cada vez que tentam nos arrancar nossos territórios, inventamos 

novos”, declarou.  

“Porque nosso território também é história, narrativa, memória, conhecimento, é a 

ciência que nasce do útero da terra. O fogo que queima a Amazônia e o Cerrado 

jamais vai queimar a força da nossa palavra e não vai acabar com a nossa 

espiritualidade.” 

 

Fonte: https://ciclovivo.com.br/ 

 

6-  Ao ler o texto 03 sobre o indígenas brasileiros e os recursos naturais. Qual relação você 

identificou com as vegetações acima estudadas?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

https://ciclovivo.com.br/
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 Agora vamos estudar, outro tipo de vegetação brasileira, a Mata Atlântica, que também 

é um tipo de floresta tropical, ocupa 15% do território brasileiro, está compreendida em 

dezessete estados brasileiros (Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, 

Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Sergipe, Piauí, Pernambuco, Paraná, Paraíba, 

Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Ceará, Bahia, Alagoas) e na fronteira com 

Paraguai e Argentina. Possui árvores densas, além de tipos florísticos, como 

leguminosas, ipês, e formações arbustivas como jabuticabeiras, palmito-juçara, 

begônias, etc.)  

 

 

Povos tradicionais da Mata Atlântica 

 

Texto 04- Vale do Ribeira  

 

O Vale do Ribeira está localizado no sul do estado de São Paulo e norte do estado do Paraná, 

abrangendo a Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape e o Complexo Estuarino Lagunar de Iguape-

Cananéia-Paranaguá. Sua área de 2.830.666 hectares abriga uma população de 481.224 habitantes, de 

acordo com o Censo do IBGE de 2000 e inclui integralmente a área de 31 municípios (9 paranaenses 

e 22 paulistas). Existem ainda outros 21 municípios no Paraná e 18 em São Paulo que estão 

parcialmente inseridos na bacia do Ribeira. 

A região destaca-se pelo alto grau de preservação de suas matas e por grande diversidade ecológica. 

Seus mais de 2,1 milhões de hectares de florestas equivalem a aproximadamente 21% dos 

remanescentes de Mata Atlântica existentes no Brasil, transformando-a na maior área contínua desse 

importante ecossistema em todo o País. 

Em 1999, a Reserva de Mata Atlântica do Sudeste, constituída por 17 municípios do Vale do Ribeira, 

tornou-se uma das seis áreas brasileiras que passaram a ser consideradas pela Unesco (Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura) como Patrimônio Natural da Humanidade. 

Não é só a riqueza ambiental que torna a região do Vale do Ribeira singular. Seu patrimônio cultural é 

igualmente valioso. Em seu território se encontram o maior número de comunidades remanescentes de 

quilombos de todo o estado de São Paulo, comunidades caiçaras, índios Guarani, pescadores 

tradicionais e pequenos produtores rurais. Trata-se de uma diversidade cultural raramente encontrada 

em locais tão próximos de regiões altamente urbanizadas, como São Paulo e Curitiba. 

 

Fonte: https://quilombosdoribeira.org.br 

 

https://quilombosdoribeira.org.br/
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7- Após estudar sobre a vegetação da Mata Atlântica, escreva sobre o que você entendeu 

desse tipo de formação?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

8- Após a leitura do texto 04, escreva sobre o que você entendeu do território da Mata 

Atlântica e quais povos vivem nele?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9- Agora que você estudou três tipos de formações de vegetação brasileira, observe 

os desenhos abaixo, pinte-os e escreva o nome de cada vegetação que aparece na 

paisagem. 

 

 

             Tipo de vegetação ________________________________________ 
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                Tipo de vegetação _________________________________________ 

 

 

        Tipo de vegetação _____________________________________ 

 

  


