
  

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 2 ª escala  

  

DATA DE ENVIO: 27 de novembro de 2020 

DATA DE ENTREGA: 08 de janeiro de 2020 

Professora: Laís Rodrigues Campos  

Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 5º ___ 

Orientações 

 

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

iremos realizar agora, a leitura, estudo dos conteúdos e as atividades dos roteiros 5, 6 e 

7. É importante você observar qual o período de realização de cada roteiro e a data de 

entrega no início do roteiro. Desse modo, organizei de acordo com nosso conteúdo, as 

atividades por semana e página.  

 

Roteiro 05 

Período de realização: 30/11 a 04/12/2020 

Carga horária semanal: 3 /a  

Páginas: 2 a 5  

Roteiro 06  

Período de realização: 07/12 a 11/12/2020 

Carga horária semanal: 3 /a  

Páginas: 5 a 7  

Roteiro 07 

Período de realização: 14/12 a 18/12/2020 

Carga horária semanal: 3 /a  

Páginas: 6 a 8  

 

Para entrega virtual o e-mail é: geocepae5ano@gmail.com                                                                                                        

                                                                                                                Um abraço,  

                                                                                                     Profª Laís Campos  

 

mailto:geocepae5ano@gmail.com
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-  Nos primeiros roteiros da 2 ª escala estudamos sobre questão urbana e rural no 

Brasil. Agora vamos entender sobre o Trabalho na sociedade brasileira. Então, 

pergunto a vocês: qual a importância do trabalho na sociedade? Será que todas as 

pessoas tem emprego no país? Será que é permitido trabalhar em diferentes idades 

da vida? Pensando nessas perguntas, vamos compreender como o mundo trabalho 

funciona.  

Muitos autores, estudiosos, dizem que trabalho é uma atividade humana. Segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) TRABALHO significa 

ocupação econômica remunerada em dinheiro, produtos ou outras formas não 

monetárias, ou ocupação econômica sem remuneração, exercida pelo menos 

durante 15 horas na semana. Segundo esse instituto existem formas de trabalho, 

como:  

 

Trabalho Remunerado  

 

Compreende as informações sobre força de trabalho e mercado de trabalho, 

abrangendo informações sobre população na força de trabalho, ocupação, 

desocupação, posição na ocupação, horas trabalhadas; características do 

empreendimento ou negócio (atividade econômica, tamanho do 

empreendimento, existência de estabelecimento para funcionar); saúde e 

segurança no trabalho (acidentes e enfermidades ocupacionais); trabalho 

decente; e grupos vulneráveis, entre outros aspectos. 

Outras formas de trabalho 

 

Compreende as informações sobre as outras formas de trabalho (trabalho para o 

próprio consumo, trabalho voluntário, afazeres domésticos e cuidados de 

pessoas moradoras do próprio domicílio ou familiares residentes em outros 

domicílios). 
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Essas ideias sobre o que trabalho nos possibilitam entender que existem diferentes 

tipos, sendo forma correta ou não, como: trabalho formal, trabalho informal, 

trabalho autônomo, trabalho escravo, trabalho infantil, trabalho doméstico. Agora 

leia a reportagem abaixo para responder as questões:  

 

 

 

 

 

 
Desemprego bate recorde no Brasil em setembro 

 
Inez Nazira, 23 de outubro de 2020 

 

 

 

Dados divulgados nesta sexta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 

Covid-19, apontam que houve um aumento de 4,5% no número de pessoas 

desocupadas no mês de setembro, sendo cerca de 13,5 milhões de 

desempregados, um recorde da série histórica. 

“Há um aumento da população desocupada ao longo de todos esses meses. 

Esse crescimento se dá em função tanto das pessoas que perderam suas 

ocupações até o mês de julho quanto das pessoas que começam a sair do 

distanciamento social e voltam a pressionar o mercado de trabalho”, disse, em 

nota, a coordenadora da pesquisa, Maria Lucia Vieira. 

A força de trabalho, soma da população ocupada e da desocupada, passou de 

94,5 milhões, em maio, para 96,4 milhões em setembro. O número de pessoas 

fora da força de trabalho caiu 1,5% em relação a agosto, chegando a 74,1 

milhões. Já a taxa de desemprego passou de 13,6%, em agosto, para 14%, a 

maior da série histórica da pesquisa. 

Fonte: https://oestadoonline.com.br/ 
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1- O que a reportagem apresenta sobre a questão do trabalho no Brasil? O que você  

acha sobre isso? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2- Quais motivos podem ter alterado esse cenário de emprego no país?  

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3- Observa as imagens abaixo para responder à questão  
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6 
 

 

3.1- Ao observar as imagens acima, escreva o que você sabe sobre esses tipos 

de trabalho e quais as diferenças entre eles?  

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Polícia Federal combate trabalho escravo no Pará e na Bahia 

 
A Polícia Federal participou, no período de 3 a 24 de outubro, de operações de repressão 
ao trabalho escravo em apoio ao Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM), uma força 
tarefa de repressão ao trabalho escravo que conta com a participação da PF, MPT e SIT. 

Foram realizados os resgates de 5 trabalhadores no Estado do Pará e de mais 37 
trabalhadores no Estado da Bahia. 

O resgate no Pará ocorreu no município de Portel/PA, na Ilha do Marajó, local de difícil 
acesso em que a equipe policial, e demais integrantes da fiscalização, tiveram que navegar 
durante 3 dias pelos rios Pará e Flechal para chegarem ao local onde os trabalhadores foram 
encontrados em péssimas condições de vida e de trabalho. 
 
Já no Estado da Bahia, o resgate ocorreu em Várzea Nova, Jacobina e Mulungu do Morto, 
áreas de produção de sisal, atividade tradicional no centro norte baiano. 
Entre os trabalhadores resgatados havia um idoso de 67 anos que recebia, semanalmente, 
ínfimo rendimento, tendo revelado que nunca recebeu os direitos trabalhistas. 

O resgate, em ambos os Estados, foram realizados em razão das condições degradantes 
existentes e pelas precárias condições de trabalho, vida e moradia encontradas, além da 
constatação da exploração econômica e do risco à integridade física dos resgatados. 

Os responsáveis foram notificados a regularizar a situação dos trabalhadores, quitando as 
verbas salariais, rescisórias e demais direitos trabalhistas, além do dano moral 
individualmente estipulado. 

A Polícia Federal, em conjunto com as instituições parceiras, ao longo desse ano, vem 
intensificando a sua atuação no combate ao crime de redução à condição análoga à de 
escravo, efetuando operações policiais voltadas a reprimir essas violações de direitos 
humanos e a efetuar o resgate das vítimas. 

Fonte: https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2020/10 



 

7 
 

4- A reportagem acima apresenta um tipo de trabalho que vem ocorrendo em vários 

estados no Brasil há muitos anos. Desse modo, diga o que você entendeu do texto 

e o que pensa sobre esse tipo de trabalho?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 01- Trabalho infantil no mundo 

 
A Organização Internacional do Trabalho (OIT), agência ligada à ONU, lança há 

algumas décadas medidas de erradicação do trabalho infantil no mundo. Os 

países signatários dos tratados de medidas de erradicação do trabalho infantil 

comprometem-se a criminalizar, fiscalizar e punir quem utiliza de mão de obra 

infantil e quem é responsável pela exploração das crianças. No entanto, o mundo 

ainda está longe de erradicar essa prática. 

De acordo com a OIT, em levantamento de 2016|2|, 152 milhões de crianças e 

adolescentes entre cinco e 17 anos de idade estavam sendo obrigados a 

trabalhar no mundo. Segundo o mesmo levantamento, 40 milhões de pessoas 

eram vítimas do trabalho análogo à escravidão (a chamada escravidão moderna), 

sendo que em torno de 10 milhões desse contingente eram menores. 

A maioria das vítimas infantis do trabalho escravo no mundo era de 

meninas (em torno de 71%), sendo que a maioria delas era explorada 

sexualmente (em torno de 99% das vítimas de exploração sexual eram mulheres 

e meninas). 
 

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

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/escravidao-nos-dias-de-hoje.htm
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5- O texto 01 apresenta um outro tipo de trabalho que vem ocorrendo no cenário 

mundial. Escreva o que você acha sobre esse tema?  

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6- Escreva um pequeno texto sobre os direitos das crianças  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 

9 
 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES Nº 01 – 3 ª escala  

  

DATA DE ENVIO: 27 de novembro de 2020 

DATA DE ENTREGA: 08 de janeiro de 2021 

Professora: Laís Rodrigues Campos  

Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 5º ___ 

 

Nos últimos roteiros da 2 ª escala terminamos de estudar sobre o trabalho no Brasil. 

Mas, agora vamos entender outro conteúdo importante, os povos indígenas 

brasileiros. Vocês sabem como o território brasileiro foi formado? Quais grupos 

étnicos compõe o país? Então, vamos começar a estudar esse tema tão importante.  

 

Orientações 

Olá, queridos alunos e alunas, finalizamos os roteiros da 2ª escala. Então, iremos realizar 

agora os estudos do roteiro nº 01, da 3ª escala sobre os povos indígenas.  

 

Para entrega virtual o e-mail é: geocepae5ano@gmail.com                                                                                                        

                                                                                                                Um abraço,  

                                                                                                     Profª Laís Campos  

 

Povos indígenas  

Em pleno século XXI a grande maioria dos brasileiros ignora a imensa 

diversidade de povos indígenas que vivem no país. Estima-se que, na época 

da chegada dos europeus, fossem mais de 1.000 povos, somando entre 2 e 4 

milhões de pessoas. Atualmente encontramos no território brasileiro 256 

povos, falantes de mais de 150 línguas diferentes. 

Os povos indígenas somam, segundo o Censo IBGE 2010, 896.917 pessoas. 

Destes, 324.834 vivem em cidades e 572.083 em áreas rurais, o que 

corresponde aproximadamente a 0,47% da população total do país. 

 

mailto:geocepae5ano@gmail.com
https://pib.socioambiental.org/pt/Quadro_Geral_dos_Povos
https://pib.socioambiental.org/pt/Quadro_Geral_dos_Povos
https://pib.socioambiental.org/pt/L%C3%ADnguas
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1- Ao ler o texto sobre povos indígenas, diga o que entendeu sobre esses 

grupos étnicos no Brasil?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2- Você já leu alguma literatura indígena? Caso sim, qual? Se não, você tem 

vontade de conhecer alguma?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

A maior parte dessa população distribui-se por milhares de aldeias, 

situadas no interior de 724 Terras Indígenas, de norte a sul do território 

nacional. 

Eduardo Viveiros de Castro, pesquisador e professor de antropologia 

do Museu Nacional (UFRJ) e sócio-fundador do ISA 

 "Índio" é qualquer membro de uma comunidade indígena, reconhecido 

por ela como tal. 

 "Comunidade indígena" é toda comunidade fundada em relações de 

parentesco ou vizinhança entre seus membros, que mantém laços 

histórico-culturais com as organizações sociais indígenas pré-

colombianas. 

As relações de parentesco ou vizinhança constitutivas da comunidade 

incluem as relações de afinidade, de filiação adotiva, de parentesco ritual 

ou religioso, e, mais geralmente, definem-se nos termos da concepção dos 

vínculos interpessoais fundamentais própria da comunidade em questão. 

Fonte: https://pib.socioambiental.org/ 

https://pib.socioambiental.org/pt/O_que_s%C3%A3o_Terras_Ind%C3%ADgenas%3F
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3- Leia o poema guarani abaixo e responda a questão:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1- Diga o que você entendeu sobre esse poema cantando?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Canto Guarani 

Queremos 

Encher a terra de vida 

Nós os poucos (Mbyá) que sobramos 

Nossos netos todos 

Os abandonados todos 

Queremos que todos vejam 

Como a terra se abre como flor 

 

(Diegues, Douglas (Org.). Kosmofonia Mbya-Guarani. São 

Paulo, Mendonça & Provazi editores, 2006.) 

 

 


