
  

 CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES Nº 01 – 4 ª escala  

  

DATA DE ENVIO: 29 de março de 2021 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 29/03 a 03/04  

DATA DE ENTREGA: 19 de abril de 2021 

Professora: Laís Rodrigues Campos  

Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 5º ___ 

 

 

Nos roteiros anteriores estudamos sobre a população afro-brasileira e sobre o 

processo de migração, abordando o cenário dos imigrantes e refugiados. Já nesse 

roteiro vamos estudar sobre a estrutura política brasileira, como está organizada as 

esferas de poder, os cargos de representação e deveres de cada um. Agora é com 

vocês e bons estudos. 

 

                                  Organização política brasileira  

O território brasileiro está organizado em estados, onde estão localizados os 

municípios e para que o Brasil possa funciona é necessário uma organização política. 

Orientações 

Olá, queridos alunos e alunas, vamos iniciar a 4 ª escala, com os três primeiros roteiros. 

Agora, iremos realizar: a leitura, estudo do conteúdo e fazer as atividades do roteiro nº01. 

É importante vocês observarem qual o período de realização de cada roteiro e a data de 

entrega no início do roteiro.  

 

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

                                                                                                                Um abraço,  

                                                                                                     Profª Laís Campos  

 

mailto:geocepae5ano@gmail.com
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Por isso, na história do nosso país observamos que alguns séculos e anos atrás, 

tivemos vários momentos de poder e formas de governar. Essa forma de governo que 

estamos vivenciando hoje, foi instaurada desde o chamado período republicado que 

iniciou em 1889. Nesse momento, surgiu a República Federativa do Brasil, que existe 

até hoje e tem o modelo presidencialista. Além disso, o governo atual tem sede em 

Brasília (Distrito Federal) e está organizado em três esferas de poder: Legislativo, 

Executivo e Judiciário. Agora observe o quadro abaixo para entender como funciona. 

 

 

           Esfera 

Poder        

Federal  Estadual  Municipal  

 

Legislativo: é responsável pela 

elaboração e aprovação das leis do 

país. Composto pelo Congresso 

Nacional, ou seja, a Câmara de 

Deputados, o Senado, Parlamentos, 

Assembleias. 

 

Senadores, deputados 

federais  

 

 

Deputados 

estaduais, 

 

 

 

Vereadores  

 

Executivo: é responsável por 

executar as leis do país. Está 

organizado na Presidência da 

República, Ministérios, Secretarias 

da Presidência, Órgãos da 

Administração Pública e os 

Conselhos de Políticas Públicas. 

Presidente da 

República, vice-

presidente e ministros.  

 

Governador, 

vice-governador 

Secretários estaduais  

Prefeito e 

vice-prefeito  

Secretários  

Judiciário: é responsável pelo 

cumprimento, fiscalização das leis do 

país. 

Juízes do Supremo 

Tribunal Federal  

Juízes dos 

Tribunais do 

estado  
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01- Após o estudo do conteúdo acima, responda as questões abaixo:  

 

 

a) Você conhecia a organização política do Brasil, o que achou dela?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) Pergunte aos seus familiares, o que é um título de eleitor e escreva aqui a 

resposta?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

c) Após a pesquisa sobre o que é um título de eleitor, diga se você acha importante 

votar e por quê?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

02-  Se você fosse eleito para ser algum representante político da população, pode ser 

do governo federal, estadual ou municipal. Diga qual o cargo se candidataria   e o 

que você faria de importante para a população? Pense na resposta e elabore um 

cartaz com essas ideias que você pensou.   
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- Elabore seu cartaz aqui  

 



  

 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES Nº 02 – 4 ª escala  

  

DATA DE ENVIO: 29 de março de 2021 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 05/04 a 10/04  

DATA DE ENTREGA: 19 de abril de 2021 

Professora: Laís Rodrigues Campos  

Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 5º ___ 

 

 

 

No roteiro 01 dessa escala começamos estudar sobre a organização política 

brasileira, o modelo, as esferas de poder, as representações políticas em cada uma 

delas e nos locais, como estado, município. Agora vamos entender como esse tipo 

de organização foi elaborado e para isso temos que estudar e entender alguns 

documentos e mecanismos importantes da cidadania brasileira, como a famosa e 

importante Constituição Federal. Sabem o que é essa constituição? Se não 

souberam, vocês aprender agora alguns elementos importantes que fazem parte 

dela.     

Orientações 

Olá, queridos alunos e alunas, vamos iniciar a 4ª escala, com os três primeiros roteiros. 

Agora, iremos realizar: a leitura, estudo do conteúdo e fazer as atividades do roteiro nº02. 

É importante vocês observarem qual o período de realização de cada roteiro e a data de 

entrega no início do roteiro.  

 

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

                                                                                                                Um abraço,  

                                                                                                     Profª Laís Campos  

 

mailto:geocepae5ano@gmail.com
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O que é uma Constituição? 

É um sistema de normas jurídicas 

fundamentais, que podem estar escritas ou não. 

Essas normas organizam o Estado e a divisão 

de poder, estabelecendo seus limites de ação e 

os direitos, deveres da população. 

É a Lei Maior, nossa Lei mais importante e 

todas as outras leis estão subordinadas a ela. 

 

Fonte: https://ericmnz.jusbrasil.com.br/ 
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01- Leia a história abaixo dos amigos Júlia, Henrique e Danilo para responder as 

questões seguintes:  

Por que a Constituição recebeu o apelido de Constituição Cidadã? Perguntei. 

 

– Ora, Henrique, porque ela priorizou os direitos do cidadão, tais 

como os direitos civis, políticos e sociais! respondeu Danilo. 

 

– Nossa! Que bacana! E o que mais? 

 

Foi Júlia quem me respondeu: 

 

– Os direitos civis nos asseguram o direito à liberdade. Por meio 

deles, somos livres para escolhermos os rumos que queremos dar a 

nossa vida. Podemos, por exemplo, escolher a profissão, a religião, a 

visão política que quisermos adotar. Podemos, ainda, nos expressar 

sem nenhum tipo de censura. 

 

Danilo continuou: 

 

– A Constituição nos garante o direito à igualdade, promovendo o bem 

de todos sem preconceitos, quer seja de origem, raça, cor, idade, gênero, dentre outros ou 

quaisquer outras formas de discriminação. Enfim, a Constituição assegura 

a igualdade de todos, quer dizer, assegura que homens e mulheres têm 

direitos e obrigações iguais perante a lei. 

 

Júlia completou: 

 

– Sabe, Henrique, por força da Constituição, ninguém é obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não houver uma previsão legal para 

isso; ninguém pode ser torturado nem submetido a tratamento desumano 

ou degradante. Todos temos direito à privacidade e à intimidade, e ninguém 

pode entrar em nossas casas sem nosso consentimento, a não ser que 

tenha uma autorização judicial.  
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Fonte: Constituição em Miúdos. Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho 

Câmara Municipal de Pouso Alegre/MG. Parceria do Senado Federal com 

a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas – ABEL 

e Câmara Municipal de Pouso Alegre – MG.  

 

 

E então Danilo, entusiasmado, interrompeu: 

 

– Já os direitos sociais são aqueles direitos garantidos e 

mantidos pelo Estado ao cidadão, como o direito à educação, à 

saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à assistência e 

à previdência social. 

 

Júlia quis continuar: 

– E, claro, há também nossos direitos políticos de votar e ser votado, 

protestar e associar-se a partidos. Enfim, temos o direito de participar 

ativamente da vida política de nosso país, Henrique. 

 

– Afinal, é objetivo fundamental de nossa Constituição a construção de uma 

sociedade mais livre, mais justa e mais solidária, além de pretender reduzir a 

pobreza, a marginalidade e as desigualdades sociais e regionais. E isso só é 

possível com a participação de todos, concluiu Danilo. 

 

Fiquei feliz em saber que ali era garantida a livre locomoção em 

tempo de paz, podendo, de acordo com a lei, qualquer pessoa entrar, permanecer 

ou sair dali com seus bens. 

 

Eles me informaram ainda que todos os estrangeiros que ali 

residissem teriam também esses direitos. Que bom! E então quis saber 

mais: perguntei-lhes como funcionava a organização política e social 

daquele lugar. 
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a) O que você entendeu da conversa dos três amigos?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b) O que você não sabia sobre o que foi falado pelos três amigos?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

c) Você acha importante aprender sobre a Constituição, por quê?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

d) Quais direitos para população você acha importante e por quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

f) Você que é uma criança, o que deseja para o futuro do país, da nação brasileira?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 



  

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

GEOGRAFIA– 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES Nº 03 – 4 ª escala 

 

DATA DE ENVIO: 29 de março de 2021 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 12/04 a 17/04 

DATA DE ENTREGA: 19 de abril de 2021  

Professora: Laís Rodrigues Campos  

Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 5º ___ 

 

 

 

 

No roteiro 02 dessa escala estudamos sobre o que é uma constituição, vocês leram 

a história dos três dos amigos sobre os direitos apresentados na constituição federal 

brasileira. Agora vamos entender o que é cidadania e porque é tão importante na 

sociedade. Então, boa leitura, faça com atenção a atividade e bons estudos.  

 

 

 

Orientações 

Olá, queridos alunos e alunas, vamos iniciar a 4 ª escala, com os três primeiros roteiros. 

Agora, iremos realizar: a leitura, estudo do conteúdo e fazer as atividades do roteiro nº03. 

É importante vocês observarem qual o período de realização de cada roteiro e a data de 

entrega no início do roteiro.  

 

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

                                                                                                                Um abraço,  

                                                                                                     Profª Laís Campos  

 

mailto:geocepae5ano@gmail.com
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Uma conversa sobre Cidadania entre amigos  

 

– Nós frequentamos muito a Casa Legislativa de nosso município 

por participar de projetos de formação cidadã para jovens, oferecidos 

pelo nosso Poder Legislativo, falou Danilo. 

Entusiasmada, Júlia continuou: 

– O Danilo e eu participamos das ações do Poder Legislativo porque 

aqui tem a Escola do Legislativo, com vários programas, como Câmara 

Mirim, Câmara Jovem e Câmara Universitária. Há muitas atividades 

voltadas aos adolescentes, tornando-os, de fato, cidadãos atuantes. 

 

Nossa Constituição deu abertura para criação de Escolas de Governo 

com o objetivo inicial de aperfeiçoar os servidores públicos para que 

pudessem prestar um serviço melhor à população, e hoje também é 

objetivo dessas Escolas o trabalho de educação cidadã. 

Impressionado com o entusiasmo e o conhecimento deles, quis 

saber mais a respeito do funcionamento da Escola do Legislativo. Então 

Júlia me contou que vários municípios desenvolvem projetos de cidadania, e que, 

inclusive no Congresso Nacional, havia projetos voltados para 

adolescentes e jovens. 

 

Os olhos de Danilo brilhavam, ao me dizer: 

Cidadania 

Segundo o dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa “Condição de quem possui direitos 

civis, políticos e sociais, que garante a 

participação na vida política.” 

É importante dizer que a igualdade de direitos 

humanos parte de uma convivência coletiva 

através de condições dignas e justas na sociedade.   
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– Aqui, no nosso município, por meio da Escola do Legislativo, aprendemos 

muito. Temos atividades formativas, como a Gincana do 

Saber, que é um modo lúdico de aprender. Já trabalhamos vários temas, como a 

história da nossa cidade, o Código de Defesa do Consumidor, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, os Direitos Fundamentais... 

– Outro projeto que nos fascina é o Parlamento Jovem, realizado pela 

Escola do Legislativo do nosso Estado. O PJ reúne jovens para discutir 

temas atuais relevantes, contou Júlia. 

 

– A Escola do Legislativo mostra-nos a importância de conhecer o 

processo democrático para, então, participarmos dele. Afinal, precisamos 

compreender o que compete a cada Poder. Nós temos que saber o que 

cada um faz, para, então, podermos reivindicar nossos direitos e, o mais 

importante, cobrarmos de maneira correta um resultado satisfatório. 

– Na Escola do Legislativo aprendemos também a conhecer 

todos os mecanismos de participação popular. Conhecer 

as informações que temos à disposição, como a lei de 

Acesso à Informação, o Portal da Transparência e vários 

outros. É um trabalho de educar para a cidadania. Essa é 

uma postura que precisa ser estimulada, explicou Danilo. 

 

Fonte: Constituição em Miúdos. Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho 

Câmara Municipal de Pouso Alegre/MG. Parceria do Senado Federal com 

a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas – ABEL 

e Câmara Municipal de Pouso Alegre – MG.  

 

- Após a leitura sobre o significado de cidadania e do texto acima, responda as 

questões:  

 

1- O que você entendeu sobre Cidadania?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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2- O que lhe chamou atenção na conversa dos amigos?  

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3- Elabore um texto sobre Cidadania, Direitos e Respeito na sociedade.  

 

 

Título_______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


