
  

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 5º 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: 5º ___ 

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: geocepae5ano@gmail.com    

                                                                                                      Um abraço,  

                                                                                                     Profª Laís Campos  

 

mailto:geocepae5ano@gmail.com
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-No roteiro nº 7 da 1ª escala, estudamos sobre o processo de urbanização brasileira. Agora vamos 

entender a relação campo-cidade, as transformações no espaço geográfico. Você sabe quais as 

características do campo e da cidade? Onde a população brasileira está morando nos últimos anos? 

Como são as paisagens urbanas e rurais? Pensando nessas perguntas, vamos ler, interpretar as 

informações e entender o que é o campo e a cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                 

  

 

 

     

 

 

          Imagem 01: Rural e Urbano    

          Fonte: urbanismoemobilidade.blogspot.com  

 

Cidade/ Campo: são formas espaciais, compõem 

paisagens construídas pela sociedade, está na 

localidade  

Rural/Urbano:  são representações sociais, 

modos de vida.  
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1- Observe o gráfico abaixo e responda as questões:  

  

a) Quais informações os gráficos acima representam?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b) O que você observou no período de 1996 a 2010?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2-Leia a poesia abaixo e responda a questão:  

Falas da cidade 

             As pedras da cidade falam,                   

             os prédios da cidade falam.                    

            As pontes e fontes, limites e desafios.  

Cada um tem suas mensagens,          

No silêncio falam sim! 

  

 As bocas da cidade falam, 

 os becos da cidade falam. 

 As praças e preços, os morros e rios,    

 cada um tem suas mensagens,     

  no silêncio falam sim!            

            

 As frentes da cidade falam, 
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 as frestas da cidade falam, 

 as festas funerais, os muros e quintais,   

 cada um tem suas mensagens, 

 no silêncio falam sim! 

 

Tem que ouvir a cidade,   

ler suas falas  escondidas nas paisagens,  

pensamentos e sentidos da cidade 

(Poema extraído do livro Geografia em tempos, espaços, pensamentos, de Luiz Carlos 

Flávio. p.46, 2020) 

 

 

a) Após a leitura da poesia, escreva o que você entendeu?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b) Sobre a poesia, quais elementos da cidade ela aborda? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Agora vamos entender os problemas ambientais urbanos do espaço geográfico. O que 

acontece nas cidades? Como é o meio ambiente nas cidades? Então, vamos lá. 

 

 

 

Problemas ambientais urbanos: segundo a professora Geógrafa Arlete Rodrigues 

(1998) “a problemática ambiental está se tornando preocupação quotidiana para 

diferentes setores da sociedade civil, desde os setores empresariais até uma parcela 

dos moradores da cidade e do campo. Os meios de comunicação de massa, também, 

contém referências sobre a problemática ambiental, quando apontam a questão do 

lixo, saúde pública, dos esgotos, da derrubada de matas, enchentes, efeito estufa, 

etc.”  
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2-Sabemos que os espaços urbanos possuem muitos problemas ambientais e que a paisagem 

dos lugares começa a ser modificada por essas ações. Na cidade que você mora existem esses 

problemas? Quais são?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Agora leia os trechos do cordel abaixo e responda questão:  

 

 

 

 

 

 

Eu saí lá do sertão 

e cheguei na capital 

desconfiado, nervoso, suando e 

passando mal 

com medo da violência 

e com minha inocência 

enfrentei esse dilema 

decidindo caminhar 

em busca de encontrar 

a solução do problema. 

Caminhando na calçada 

eu vi o povo contente 

jogando conversa fora 

com um olhar inocente. 

Eu pensei: Tem algo errado, só 

posso estar enganado, achei que 

era diferente. 

Avistei um shopping center 

chamado Shopping do Zé 

onde se vende fiado 

na confiança e na fé. 

Ainda tinha cortesia, na porta 

Dona Maria 

oferecia um café. 

Ao lado do shopping center 

um condomínio enfeitado 

sem portaria, sem muros 

muito bem arborizado 

com passarinhos cantando 

e a criançada brincando 

sem ninguém ser enjaulado. 

Eu fui me aproximando 

prestando mais atenção, quando 

vi já tava dentro 

pois lá não tinha portão. 

Reparei cada criança, renovei 

minha esperança 

e acalmei meu coração. 

Vi um empinando pipa, outro 

soltando pião, pega-pega, 

esconde-esconde 

de pés descalços no chão 

sem nenhum aplicativo, 

brincando só de ser vivo 

sem um celular na mão. 

As avenidas de terra 

sem concreto, sem asfalto, não 

tinha sinal de trânsito, o respeito 

era mais alto. 

De noite se via a lua 

e passeava na rua 

sem nenhum medo de assalto. 

No lugar de cada poste 

se plantou uma goiabeira 

onde qualquer um colhia 

sem precisar ir à feira. 

E a sombra ainda servia 

pras amigas de Maria 

fofocar muita besteira. 

 

Não avistei um mendigo 

deitado numa calçada. 

Eu não vi uma mulher 

sofrendo assediada. 

Nem ninguém perdendo a vida 

por uma bala perdida… 

Eu vi a paz restaurada. 

No final do entardecer 

o sol se pôs devagar 

e todo mundo assistiu, ninguém 

quis fotografar, pois todo mundo 

sabia 

que na tarde que viria 

ele estaria por lá. 

Foi aí que eu acordei 

desse sonho tão bonito. 

Parece coisa de doido,soa meio 

esquisito, 

mas eu vi que a solução 

tava lá no meu sertão, 

feita de paz e amor. 

Se essa cidade gigante 

vivesse de hoje em diante 

como um grande interior. 

Autor :Bráulio Bessa  

Grande interior 
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4-  O que o autor escreve sobre as questões do campo e da cidade no cordel? Quais problemas 

urbanos ele apresenta no cordel?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5- Observe as imagens abaixo e responda a questão:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                   Fonte: jornal.usp.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                   Fonte: https://aidimmidia.blogspot.com/ 

https://aidimmidia.blogspot.com/
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- O que você observou na paisagem das imagens acima? O que pode ser mudado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 O espaço rural também apresenta vários problemas sociais, ambientais. Então, observe as 

imagens abaixo e responda a questão:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: https://blogdowalbersilva.wordpress.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   Fonte: http://tgnateia.blogspot.com/   

https://blogdowalbersilva.wordpress.com/
http://tgnateia.blogspot.com/
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 6-  O que você observou nas imagens acima? Comente sobre a paisagem das imagens?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

          Texto 01- O Trabalho infantil no Brasil ainda é preocupante, diz fórum  

 

(...) a secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 

Infantil (FNPETI), Isa Oliveira, afirmou que atualmente ainda há uma naturalização do 

trabalho infantil, como se fosse algo positivo para crianças e adolescentes.  

“Mas é interessante observar que essa naturalização é para crianças e adolescentes de 

famílias de baixa renda, que são vítimas de exclusão social”, disse. A secretária ressaltou 

que negros são maioria entre crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. 

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2016 mostram que 

o Brasil tem 2,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos 

trabalhando. Os adolescentes pretos e pardos correspondem a 66,2% do total do grupo 

identificado em situação de trabalho infantil. 

Em relação ao perfil econômico das famílias com crianças e adolescentes de 5 a 17 anos 

em situação de trabalho infantil, 49,83% têm rendimento mensal per capita menor do que 

meio salário mínimo, sendo consideradas família de baixa renda. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) define como trabalho infantil aquele que 

priva as crianças de sua infância, seu potencial e sua dignidade. É também a forma de 

trabalho prejudicial ao desenvolvimento físico e mental das crianças, aquela as priva de 

oportunidades de frequentar a escola. 

“O trabalho infantil expõe crianças e adolescentes a muitos riscos de acidentes, de 

mutilações, de adoecimento e de óbitos, no momento de desenvolvimento que requer 

muito cuidado, proteção e atenção”, afirmou a secretária-executiva. 

 

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/ 

 

 

 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/
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7- Em várias cidades brasileiras, seja em áreas urbanas ou rurais, temos crianças em situação 

de trabalho escravo, em condições precárias de vida, sem frequentar a escola, dentre outras 

questões. Assim, ao ler o texto 01, produza um pequeno texto falando o que acha sobre esse 

tema e quais os direitos das crianças.  

 

Título:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Texto 02- Êxodo Rural 

    Ao longo dos séculos as cidades passaram por várias transformações, ganharam infra-

estrutura, como locais de serviços, saneamento básico, transportes, etc. E o campo também 

foi passando por mudanças, como mecanização, concentração da propriedade rural. Nesse 

cenário, foram acontecendo outras alterações na dinâmica de vida das pessoas, como 

movimentos de migração, deslocamentos com grande quantitativo de moradores do campo 

para as cidades brasileiras, isso aconteceu principalmente na segunda metade do século 

XX. Esse processo migratório campo-cidade é conhecido como êxodo rural. Isso aconteceu 

principalmente por causa da chegada de grandes máquinas nas áreas rurais, levando 

homens e mulheres do campo a saírem de seus lugares para as cidades, o que acabou 

provocando crescimento urbano desordenado.  

 

- Agora que você conheceu sobre o processo de êxodo rural. Observa as obras de arte a seguir 

e responda as questões:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagem 01- Os Emigrantes. Pintura de Antônio Rocco. Óleo sobre tela. Acervo da Pinacoteca do Estado 

de São Paulo. 

Fonte: portaldoprofessor.mec.gov.br   
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                  Imagem 02-  Pintura Retirantes, de Cândido Portinari 

                    Fonte: http://historianews21.blogspot.com/ 

 

 

8-  Após ler o texto e ver as pinturas, escreva o que você observou nelas?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9- Na sua opinião, quais as dificuldades motivaram as pessoas realizarem migração do campo para a 

cidade?   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

http://historianews21.blogspot.com/

