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ORIENTAÇÕES 

Queridos alunos e queridas alunas, inicialmente gostaria de esclarecer que embora 

estejamos no início do ano de 2021, as atividades que vocês estão recebendo corresponde ao 

ano letivo de 2020. 

 

Por gentileza, leiam com atenção as orientações a seguir: 

 

1. As atividades de História podem ser entregues a mim pelo e-mail: 

quartoanohistoriaataide@gmail.com ou pessoalmente no Cepae na data prevista. 

 

2. Vocês estão recebendo os Roteiros 2 e 3 da III Escala que deverão ser devolvidos no dia 

22.01.2021. Posteriormente teremos um período de férias conforme o Calendário do 

CEPAE. Ver site do CEPAE. 

 

3. Criem seus hábitos de estudos realizando as atividades recebidas com paciência, 

curiosidade, com cuidado e pesquisa. 

 

4. Leia mais de uma vez e com atenção, toda a atividade proposta antes de começar a fazê-

la; se precisar, dialogue com seus familiares para entender o texto e as questões. As 

dúvidas serão discutidas nos atendimentos semanais. 

 

5. Relembramos que os textos que acompanham as atividades deverão ficar com vocês, em 

sua pasta de textos da disciplina História, devendo ser devolvido somente as atividades 

que vocês realizaram. 

 

Atenciosamente, Prof. Ataíde Felício 

 
 
 

 

mailto:quartoanohistoriaataide@gmail.com
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Como nascem ou surgem as cidades? 

 

Nos roteiros anteriores vimos que cada pessoa pode ter a sua definição sobre o que 

seja uma cidade. Entretanto, vimos que o conceito “Cidade” é bastante amplo.  

Segundo Schmidt (2004) “As cidades são concentrações de população, cujas atividades 

não se caracterizam pela produção agrícola, mas são, predominantemente de caráter comercial, 

industrial, financeiro e de prestação de serviço. Para o arquiteto brasileiro Lúcio Costa, a cidade 

é a expressão da necessidade humana de contato, comunicação, organização e troca num 

determinado espaço físico e social e num determinado momento histórico .” 

Nos textos anteriores vimos também que o município é formado por duas partes: a 

cidade, chamada também de zona urbana e o campo, também chamado de zona rural. Embora 

as duas partes sejam diferentes, são interdependentes, isto é, dependem uma da outra. 

Neste roteiro vamos conhecer como nascem ou surgem as cidades. 

As primeiras cidades do mundo são muito antigas, muitas delas datam de mais de 

5.000 anos, antes do presente (AP). Existem cidades construídas sobre e ao redor de montanhas 

e serras, em planaltos, planícies, próximas a mares, rios... Em todos os tempos, o nascimento ou 

surgimento de cidades demonstram a capacidade humana de construir para atender suas 

necessidades de habitar com segurança e manter a sua vida tendo acesso ou possibilidade de 

produzir alimentos, encontrar águas, entre outras necessidades.  

A cidade de Machu Picchu, no Peru, 

antiga capital do Império Inca, é um exemplo da 

capacidade humana de construir cidades mesmo 

em grandes altitudes. A cidade de pedras foi 

construída no alto de uma montanha com mais de 

2,7 mil metros de altura. 

Chapadão do Céu, emancipada 
como município goiano em 1991 (séc. XX), é 
um exemplo de cidade que foi planejada e 
construída em um solo de relevo plano. 

Machu Picchu e Chapadão do 
Céu exemplificam condições diferentes na  

edificação, construção de 
cidades. 

Fonte: SCHIMIDT, Dora. Historiar 4, São Paulo: Scipione, 2004. Col. Trocando Ideias. 

 
 

Cidade de Machu Picchu-Peru 

Cidade de Chapadão do Céu 



 
CURIOSIDADES SOBRE A CIDADE DE MACHU PICCHU 
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1. Dê sua opinião sobre o conceito que Lúcio Costa deu sobre o que é uma Cidade. “A cidade 

é a expressão da necessidade humana de contato, comunicação, organização e troca num 

determinado espaço físico e social e num determinado momento histórico .” 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. No roteiro 5 da segunda escala, você respondeu o que era uma cidade, nos roteiros 

seguintes, começamos a estudar sobre o conceito “Cidade”. Com base no roteiro 2 da 

terceira escala, vimos definições como a apresentada pelo arquiteto e urbanista Lúcio 

Costa. Releia o roteiro 2 e escreva com mais informações sobre a sua compreensão de 

Cidade.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Segundo o texto, quando surgiram as primeiras cidades do mundo? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Por que o ser humano possui necessidade de construir cidades? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. De acordo com o texto, em que lugares os seres humanos já construíram cidades?  

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Explique as diferenças de construção de Machu Picchu e Chapadão do Céu. 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DOS ANOS INICIAIS 

Textos de História III Escala - 2020 // Roteiro 3 – 08/jan. a 22/jan. 2021 

 Tema: Histórias das Cidades 
Professor: Ataíde Felício dos Santos 
Aluno (a):______________________________________________________4º ano ____ 

Todas as cidades têm a sua história 

As autoras Ledonias Garcia e Sônia Menezes (2005) afirmam que todas as cidades têm 

a sua história, assim como todas as pessoas. Umas são antigas, outras modernas. Algumas 

grandes, outras pequenas. Umas ricas, outras pobres... Assim, apresentaremos a história de 

algumas cidades brasileiras, como muitas delas surgiram, cresceram, desenvolveram e até 

desapareceram com o tempo. 

As primeiras cidades brasileiras surgiram com o processo de ocupação e colonização 

portuguesa, que estudaremos posteriormente.  Assim como no texto do roteiro anterior, elas 

também surgiram de várias formas e para atender às várias necessidades das pessoas. 

A exploração do ouro, principalmente no Sec. XVIII (18), deu origem a muitos e 

pequenos povoados chamados de arraiais que se tornaram vilas e, depois, cidades. É o caso de 

Ouro Preto - antiga Vila Rica, em Minas Gerais entre tantos outros. 

Em Goiás o pequeno arraial minerador, chamado Arraial de Sant’Ana , fundado em  

1727 - sec. XVIII, se tornou Vila Boa de Goyaz, e hoje é a atual Cidade de Goiás.  

Pirenópolis, que também é uma 

cidade do Estado de Goiás, anteriormente 

era um arraial minerador chamado Minas 

de Nossa Senhora do Rosário de Meia 

Ponte, fundado em 1727, sec. XVIII.  

A atual cidade de Cuiabá, no estado de Mato Grosso, também foi, no passado, um 

pequeno arraial minerador, no século XVIII. Essas quatro cidades surgiram a partir da mineração 

de ouro e da extração de pedras preciosas e, inclusive, utilizavam de mão de obra escrava. 

Nos antigos arraiais, para atenderem às necessidades 

dos mineradores, garimpeiros e dos escravos, surgiram os 

pequenos comerciantes, sapateiros, alfaiates, donos de 

estalagens, pousadas, armazéns e, posteriormente, quando se 

tornaram vilas e cidades surgiu a administração pública com 

seus funcionários. Muitos dos primeiros arraiais que surgiram 

no processo da mineração desapareceram com o fim do ouro e 

da atividade mineradora.   

  Fonte: GARCIA, Ledonias Franco e MENEZES, Sônia Maria dos Santos.  Goiânia – Para viver e aprender. 

Cânone Editorial, 2005.  

Cidade de Pirenópolis – sec. XIX 
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1. O que você achou da seguinte afirmativa das autoras?  

 Ledonias Garcia e Sônia Menezes (2005) afirmam que todas as cidades têm a sua história, 

assim como todas as pessoas. Umas são antigas, outras modernas. Algumas grandes, 

outras pequenas. Umas ricas, outras pobres... Faça um comentário a seguir. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Quais as cidades do presente que surgiram como pequenos arraiais mineradores no século 

XVIII, que são apresentadas no texto do Roteiro 3 ? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Em quais estados brasileiros essas cidades estão localizadas? 

________________________________________________________________________ 

4. Quais trabalhadores passaram a morar ou visitar os Arraiais para atender às necessidades 

das pessoas que moravam e trabalhavam nas regiões mineradoras? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Imagine uma cidade que desapareceu porque o ouro acabou. Como as pessoas se sentiram? 

Como elas reagiram? Para onde iam? 

6. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. Faça a ilustração de um arraial minerador. 

 

 

 

  

 

 


