
  

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES Nº4– 3 ª escala  

  

DATA DE ENVIO: 22 de fevereiro de 2021 

DATA DE ENTREGA: 22 de março de 2021 

Professora: Laís Rodrigues Campos  

Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 4º ___ 

 

 

 

 

-  Nos primeiros roteiros da 3ª escala começamos a estudar o conteúdo Hidrografia, 

que trabalha um dos principais recursos naturais do nosso planeta, a água. Já 

aprendemos que ela realiza um ciclo importante para a manutenção da vida, 

entendemos também que ela está 

armazenada em diferentes áreas geográficas, 

ou também, conhecidas como reservatórios, 

que são: lagos, rios, lagoas, dentre outros. 

Então, vamos estudar mais um pouco sobre 

Orientações 

Olá, queridos alunos e alunas, já iniciamos nossa 3ª escala com os primeiros roteiros. 

Agora iremos estudar o roteiro nº 4. É importante você observar qual o período de 

realização e a data de entrega no início do roteiro.  

 

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

                                                                                                                Um abraço,  

                                                                                                     Profª Laís Campos 

mailto:geocepae4ano@gmail.com
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as funções da água e a importância dela para o planeta Terra. E para isso, vocês 

precisam estar atentos aos textos e atividades. 

Vocês sabiam que a professora Laís nasceu num lugar cercado por muitas águas? Pois 

é, onde nasci é cheio de rios, plantas, animais, pessoas, casas, tem muitas lendas, muitos 

povos e a água para mim sempre foi muito importante, porque fui uma criança que 

brincava numa rua cercada de 

águas, que sentia a chuva caindo 

todas as tardes, que ouvia histórias 

do meu avô sobre a construção de 

muitos barcos. Eram navegações 

enormes que meu vô Juca 

construía no porto da cidade de 

Belém, ele conhecia e sabia bem 

sobre muitos rios da Amazônia, 

essa é uma das muitas 

lembranças bonitas da minha infância. Agora crianças quero que vocês “naveguem” 

junto comigo pelo “mundo” das águas.  

Então, pensando nessas histórias de criança, apresento a vocês um trecho do livro infantil 

“A história das crianças que plantaram um rio” de Daniel Rocha, essa obra narra o 

contexto de vida das crianças ribeirinhas, ou 

seja, aquelas que vivem/moram ao redor do rio, 

ela apresenta um mundo de banhos nos rios, 

saltos na água, embarcações, pesca, mitos, 

histórias de uma vó. O texto apresenta o rio 

como base da sobrevivência, o narrador é um 

menino, que descreve esse mundo das águas, 

do brincar das crianças ribeirinhas, dos sonhos, 

do dia a dia, das chuvas, da pesca, dos 

Imagem- Baía do Guajará- Belém 

Fonte: arquivo pessoal, 2017  



 

3 
  

alimentos. Por isso, trouxe a vocês um trecho muito importante dessa obra, para 

descobrirmos esses significados da água.  

Agora, observe a imagem, a fala do menino e escreva o que ele quer nos dizer, e diga o 

que lhe chamou atenção nessa frase.  

 

 1- O que o menino quer nos dizer? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2- A água mesmo sendo um recurso natural muito importante para a vida do planeta, 

ainda não é acessível a todas as pessoas do mundo. Por isso, é necessário um uso 

consciente desse recurso. O trecho do texto a seguir descreve um pouco dessa situação.  
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- Após a leitura do texto acima, escreva um pequeno texto sobre o uso da água na 

sociedade.  

Roteiro para escrita do texto 

- Coloque um título  

- No primeiro parágrafo escreva o que você entendeu sobre esse tema do texto acima 

- No segundo parágrafo comente como as pessoas usam a água  

- No terceiro e último parágrafo escreva o que você pensa sobre o recurso da água e como preservar 

esse recurso.  

Título _______________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

   Água: recurso ameaçado  

Embora a água seja um dos recursos naturais em grande quantidade 

no nosso planeta. (...) esse recurso está no foco das grandes preocupações 

que trazem medo ao mundo atual. A razão para isso é que a água potável-

própria para o consumo humano tem se tornado um recurso que tem 

faltado em muitas regiões do planeta. Estudos das organizações 

internacionais, como da Organização para as Nações Unidas (ONU), 

calculam que cerca de 700 milhões de pessoas em todo o planeta, cerca 

de 10% da população mundial, a maioria vivendo em países em condição 

econômica difícil, enfrentam problemas de acesso a água potável em 

quantidade suficiente para garantir a saúde e a vida social das pessoas. 

 

Fonte: adaptado de MARTINEZ, Rogério; VIDAL, Wanessa P. G.1 ed. #Contato Geografia. 

São Paulo: Quinteto Editorial, 2016. 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3- Com ajuda dos seus familiares pegue um boleto da conta de água da sua casa 

conforme a imagem abaixo e responda as questões a seguir: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            
           Imagem 02- conta de água  

              Fonte: arquivo pessoal, 2021. 
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a) Nome do consumidor e bairro que reside?  

____________________________________________________________ 

 

b)   Data de vencimento?  

_______________________________________________________________ 

 

c) Data da leitura atual?  

_______________________________________________________________ 

 

d) Escreva por extenso o valor a ser pago  

_____________________________________________________________ 

 

e) Escreva o que significa SANEAGO  

______________________________________________________________ 

 

f) Quantas pessoas moram na sua casa e quantos minutos você gasta tomando 

banho? 

______________________________________________________________ 

 

g) O que você e sua família fazem para reduzir o consumo de água de sua casa? 

 

_________________________________________________________________ 

Fontes consultadas  

LEITE, Daniel da Rocha. A história das crianças que plantaram um rio. Belém-PA: Ponto Press, 

2013.  

MARTINEZ, Rogério; VIDAL, Wanessa P. G. #Contato Geografia.1ed. São Paulo: Quinteto 

Editorial, 2016. 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES Nº5 – 3 ª escala  

  

DATA DE ENVIO: 22 de fevereiro de 2021 

DATA DE ENTREGA: 22 de março de 2021 

Professora: Laís Rodrigues Campos  

Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 4º ___ 

 

 

No roteiro anterior estudamos a água e como ela pode estar presente no nosso dia 

a dia. É um recurso que está em constante movimento na natureza, é uma das 

substâncias mais importantes para a manutenção dos seres vivos. E o nosso país, 

Brasil, é um dos locais no mundo onde tem grandes quantidades de água, mas como 

vimos nos roteiros anteriores precisamos cuidar desse tesouro tão precioso para o 

planeta. Por isso, trouxe alguns textos e atividades que falam sobre esse cuidado 

com a água e como ela está tão presente nas nossas vidas de várias formas. Agora 

é com vocês crianças, bom estudo. 

 

Orientações 

Olá, queridos alunos e alunas, já iniciamos nossa 3ª escala com os primeiros roteiros. 

Agora iremos estudar o roteiro nº 5. É importante você observar qual o período de 

realização e a data de entrega no início do roteiro.  

 

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

                                                                                                                Um abraço,  

                                                                                                     Profª Laís Campos 

mailto:geocepae4ano@gmail.com


 

8 
  

1- Leia a música abaixo e responda as questões abaixo:  

 

a) O que o compositor escreve na música sobre as águas do rio?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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b) No seu dia a dia, o que você faz usando a água?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

c) Existe algum rio ou lagoa perto da sua casa?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2- Observe essas imagens, pinte-as e diga como usar a água corretamente sem 

desperdício:  

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte:http://prints.ultracoloringpages.com/                                     Fonte: https://st4.depositphotos.com/  

 

 

 

 

 

                                Fonte: https://icon-icons.com/  

http://prints.ultracoloringpages.com/
https://st4.depositphotos.com/
https://icon-icons.com/
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- Agora escreva como usar corretamente a água no dia a dia: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3- Leia o texto e responda as questões abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

       Fonte: https://pedagogiaaopedaletra.com/  

https://pedagogiaaopedaletra.com/
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a) A água dos rios e lagos está em qual estado físico? 

__________________________________________________________ 

b) O vapor é a água no estado físico?  

___________________________________________________________ 

c) O gelo que colocamos em bebidas está em qual estado físico?  

___________________________________________________ 

d) A neve é a água em qual estado físico?  

___________________________________________________ 

 

Agora leia o recado da turma da Mônica para usar corretamente a água. 

 

                                                                                            

                                                                                  Até o próximo roteiro, 

                                                                                     Abraço, profª Laís  
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES Nº6– 3 ª escala  

  

DATA DE ENVIO: 22 de fevereiro de 2021 

DATA DE ENTREGA: 22 de março de 2021 

Professora: Laís Rodrigues Campos  

Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 4º ___ 

 

 

 

Nos roteiros 3, 4 e 5 estudamos sobre a Hidrografia, agora vamos estudar o 

conteúdo Relevo, saber porque ele é um componente tão importante da natureza. 

Para isso, vocês vão observar algumas imagens de paisagens, ler pequenos textos 

e aprender como o relevo terrestre é modelado, quais formas estão presentes no 

nosso dia a dia e quais cuidados a sociedade precisa ter para cuidar do meio 

ambiente. Esse componente físico-natural está presente no nosso planeta há 

milhões de anos e em cada lugar da Terra aparece em diferentes formas, assim 

como no Brasil. Então crianças vamos aprender quais formas e paisagens são essas, 

bom estudo. 

Orientações 

Olá, queridos alunos e alunas, já iniciamos nossa 3ª escala com os primeiros roteiros. 

Agora iremos estudar o roteiro nº 6. É importante você observar qual o período de 

realização e a data de entrega no início do roteiro.  

 

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

                                                                                                                Um abraço,  

                                                                                                     Profª Laís Campos 

mailto:geocepae4ano@gmail.com
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Agora crianças para compreensão do pequeno texto acima, observem as imagens 

seguinte de acordo com a sequência numérica:  

 

 

Imagem 01- Rocha             Imagem 02- Peça de arte sendo esculpida    

 

 

 O relevo é uma verdadeira escultura que sofreu várias transformações conforme aparece 

na imagem 03, ou seja, essa arte da natureza foi sendo esculpida ao longo dos anos por 

várias ações como do vento, das águas, da temperatura e de muitas outras. Não sei se 

vocês sabem, mas o relevo está nosso cotidiano de vários modos, no chão dos locais 

quando caminhamos, pedalamos de bicicleta ou onde os carros passam, está no lote de 

                                                                Relevo 

[...] o relevo terrestre (imagem 03) é como uma escultura (imagem 02) em rocha (imagem 

01), que depois de ser esculpida de ser rocha para ser uma peça ou obra de arte, fruto do 

processo de produção humana. Podemos imaginar que o globo terrestre é uma imensa peça de 

escultura, sendo esculpida por processos naturais internos e externos (ações dos ventos, da água 

das chuvas, dos rios) 

Adaptado do livro de ROSS, J. L. S. Geomorfologia, ambiente e planejamento. 8. ed. São 

Paulo: Ed. Contexto, p.10, 2008.  

 

 

 

 

 

 

Imagem 03- Relevo – Grand Canyon, 

nos Estados Unidos 
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um terreno, num parque, numa paisagem ou seja, em muitos lugares. Agora vamos 

aprender as formas de relevo, observe a imagem abaixo e pinte.  

              Fonte: www.smartkids.com  

Formas de relevo 

Classificação  Descrição 

Montanha É uma forma elevada, com altos e baixos, em formato de cadeias, tem altitudes 

(observe a imagem 04) altas no topo. 

Planalto Tem formas elevadas que sofrem desgaste e apresentam diferentes formas 

como: serras, chapadas, morros. 

Planície Estão situadas em áreas planas, onde estão acumulados materiais naturais que 

foram modificados por vento, água dos rios, das chuvas 

Depressão São formas de relevo bem mais baixa, apenas com pequena inclinação, elas 

podem estar localizadas tanto abaixo do nível do mar quanto acima. 

Fonte: MARTINEZ, Rogério; VIDAL, Wanessa P. G. #Contato Geografia.1ed. São Paulo: Quinteto 

Editorial, 2016. 

http://www.smartkids.com/
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Imagem 04- Altitude 

Fonte: LUCCI, 2017  

 

 

- Após estudar as informações acima, responda a atividade a seguir:  

 

1- Observe as imagens e diga qual a forma de relevo de cada uma:  

 

 

 

 

 

 

 

                          Imagem 05- Mar Morto, Israel  

                              Fonte: https://www.spadreams.it/ 

 

a) Forma de relevo:_________________________ 

https://www.spadreams.it/
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                   Imagem 06- Pantanal, MT  

                   Fonte: www.xapuri.info  

 

b) Forma de relevo: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Imagem 07- Chapada dos Veadeiros, GO  

                         Fonte: https://melhoresdestinosdobrasil.com.br/  

 

c) Forma de relevo: _____________________________ 

 

 

http://www.xapuri.info/
https://melhoresdestinosdobrasil.com.br/
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                          Imagem 08- Cordilheira dos Andes, Chile  

                          Fonte: www.revistarumo.com.br  

 

d) Forma de relevo: _____________________________ 

 

-Observe a imagem abaixo e leia as informações do texto seguinte para realizar a atividade 

seguinte.  

 
   Imagem 08- processo de deslizamento de terra  

           Fonte: MARTINEZ, Rogério; VIDAL, Wanessa P. G (2017) 

http://www.revistarumo.com.br/
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Texto 01- Deslizamento de terra 

Os deslizamentos de terra são muito comuns em várias cidades do nosso país, eles 

ocorrem devido interferência das pessoas e podem causar inúmeras perdas 

materiais como casas, carros e de vidas. Isso ocorre porque as áreas de encosta 

começam ser ocupadas retirando a vegetação (1) como o solo do terreno não é 

profundo, quando chove fica encharcado (2). Assim, as construções diminuem o 

escoamento da água (3) o solo fica pesado e desliza para as áreas mais baixas (4) 

depois a quantidade de terra e lama é deslocada e começa a descer soterrando casas, 

pessoas, animais, dentre outras coisas.  

 

Fonte: adaptado de MARTINEZ, Rogério; VIDAL, Wanessa P. G. #Contato Geografia.1ed. 

São Paulo: Quinteto Editorial, 2016. 

 

2- Após leitura do texto sobre como acontecem os deslizamentos de terra, leia a 

notícia a seguir para responder as questões:  

 

 

Texto 02- Deslizamento de terra atinge 12 casas no Morro da Mangueira, no Rio 

 

Um deslizamento de terra na madrugada de hoje atingiu 12 casas no Morro da Mangueira, na 

zona norte do Rio de Janeiro. Não houve feridos, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Além 

dos imóveis, dois carros e uma moto também foram atingidos no deslizamento. Equipes da 

Defesa Civil, Guarda Civil Municipal e agentes da SEOP (Secretaria Municipal de Ordem 

Pública) atuavam no local pela manhã. 

"A princípio, a informação que chega é que [o deslizamento] foi causado por uma tubulação que 

já vinha vazando há algum tempo e fez com que o solo caísse, descesse", declarou o secretário 

ao Bom Dia Rio, da TV Globo. 
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Ao todo, quatro famílias estão desalojadas, duas já foram atendidas e outras duas estão sendo 

contactadas, de acordo com a prefeitura. Uma família aguardava a retirada dos entulhos em frente 

à sua casa para poder sair e ser atendida. As famílias desalojadas foram para casa de parentes.  

 

Fonte: https://noticias.uol.com.br/ 

 

a) O que você entendeu sobre a notícia?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

b) Que elemento da natureza aparece no texto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

c) O que pode ter provocado esse acidente?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

d) Por quê será que as pessoas moram nesses locais? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Fontes consultadas  

MARTINEZ, Rogério; VIDAL, Wanessa P. G. #Contato Geografia.1ed. São Paulo: Quinteto 

Editorial, 2016. 

ROSS, J. L. S. Geomorfologia, ambiente e planejamento. 8. ed. São Paulo: Ed. Contexto, 2008.  
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES Nº7– 3 ª escala  

  

DATA DE ENVIO: 22 de fevereiro de 2021 

DATA DE ENTREGA: 22 de março de 2021 

Professora: Laís Rodrigues Campos  

Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 4º ___ 

 

 

 

 

No roteiro 6 começamos estudar o Relevo, agora vamos finalizar os estudos sobre 

esse conteúdo com trechos de uma história infantil e algumas atividades sobre as 

paisagens e suas transformações, que apresentam diferentes formas na natureza. 

Então crianças leiam com bastante atenção as informações e respondam as 

atividades.  

 

 

Orientações 

Olá, queridos alunos e alunas, já iniciamos nossa 3ª escala com os primeiros roteiros. 

Agora iremos estudar o roteiro nº 7. É importante você observar qual o período de 

realização e a data de entrega no início do roteiro.  

 

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

                                                                                                                Um abraço,  

                                                                                                     Profª Laís Campos 

mailto:geocepae4ano@gmail.com
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Umas das paisagens mais visíveis em várias cidades brasileiras, são as chamadas 

favelas que são resultado de um cenário social, esses locais são áreas de relevo e 

possuem uma forma específica. Agora leia o texto abaixo da jornalista Gizele 

Martins sobre a infância na favela e responda as questões abaixo:  

 

 

a) O que mais chamou sua atenção no texto?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

b) O que a autora do texto escreve sobre ser criança da favela?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Crianças rueiras e o aprendizado da coletividade numa favela do Rio 

A rua é o lugar que mais marca a minha infância. A rua é o grande espaço de 

convivência na favela. É nela que conhecemos os vizinhos, que conversamos por 

horas e horas com quem passa, é nela que brincamos, que dividimos os brinquedos, 

que brigamos, que caímos e nos machucamos, é nela que construímos a amizade, 

é ali que aprendemos a descobrir também o que é a infância, e não é qualquer 

infância, é a infância favelada, periférica, negra, nordestina, uma infância popular 

e coletiva. (...) 

Eu, diariamente acordava cedo para ir à escola, aos 3 anos estudei no prédio que 

virou depois a associação de moradores de uma das favelas da Maré, depois, já aos 

7 anos, fui para o CiEP, ele fica ainda hoje bem próxima à minha casa, bem ali na 

divisa da favela entre Baixa do Sapateiro e Nova Holanda, duas favelas bem antigas 

da Maré. (...) 

 

Fonte: https://portal.aprendiz.uol.com.br/  

https://portal.aprendiz.uol.com.br/
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- O livro infantil “Da minha janela”, de 

Otávio Junior conhecido como o livreiro do 

Alemão venceu o Prêmio Jabuti 2020, o 

maior prêmio de literatura do Brasil, a obra 

foi escolhida como melhor livro de literatura 

infantil e essa paixão pela leitura, palavras, 

escrita, livros, começou aos 9 anos quando o 

escritor encontrou um livro no lixão e a partir 

daí, começou seu sonho em querer escrever 

histórias. Agora observe as imagens abaixo 

e leia alguns trechos da história. 
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- Escreva o que você entendeu sobre as imagens acima e as frases faladas pelo 

menino na história. 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

- Desenhe o que você vê da sua janela e escreva sobre a paisagem que aparece nela. 

 

 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 


