
  

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 2 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: 4º ___ 

 

 

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 10  

 

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

                                                                                                                Um abraço,  

                                                                                                     Profª Laís Campos  

 

mailto:geocepae4ano@gmail.com
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-  Nos primeiros roteiros da 2 ª escala começamos a estudar sobre o componente 

físico-natural vegetação, com alguns tipos de formações vegetais originárias das 

regiões brasileiras. Mas, agora que vocês já sabem o que é uma vegetação e como 

elas compõem o território brasileiro. Vamos, entender quais os outros tipos de 

vegetação presentes em nosso país. Saber onde estão localizadas e quais as 

principais características.  

Vegetação Brasileira 

Nesse momento, vamos conhecer a vegetação do Complexo do Pantanal, que está 

situada nos estados do Mato Grosso (no sul do estado) e do Mato Grosso do Sul 

(no noroeste do estado), situados na região Centro-oeste, além de serem localizadas 

no Paraguai e na Bolívia.  

Esse complexo possui uma vegetação bem diversificada, já que compreende áreas 

de Cerrado e Floresta Amazônica, como árvores 

tortuosas de baixo e médio porte, além de árvores 

de grande porte. Na área de vegetação densa, 

próxima a matas ciliares (que estão nas margens de 

rios, córregos, igarapés, lagos, riachos) existem 

tipos de árvores como figueiras, ingazeiros. Já nas 

planícies inundadas (área que fica à margem de um 

curso d’água e fica inundada durante o período de 

cheia.) temos formações vegetais aquáticas como: aguapé, erva-de-santa-luzia, 

utriculária e cabomba, e nas áreas não muito alagadas temos por exemplo, os ipês 

e buritis. 

Agora vamos entender a Caatinga que é um tipo de vegetação localizada em áreas 

com clima quente, com chuvas irregulares, secas extremas. As características desse 

tipo de formação vegetal são de árvores baixas, com troncos tortuosos, com 

espinhos e folhas que caem no período de seca, além de raízes as raízes que cobrem 
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o solo buscando armazenar água durante o período chuvoso. Temos como 

principais espécies: mandacaru, xique-xique, acácia, bromélias, juazeiro, dentre 

outras. Essa vegetação está localizada estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, 

Piauí, Maranhão, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia, além do norte de Minas 

Gerais.  

Outro tipo de vegetação importante no território brasileiro é o Mangue são 

formações vegetais encontradas nos manguezais, localizados em regiões litorâneas, 

zonas costeiras, locais com água salobra, resultante do encontro da água doce com 

a do mar. Existem dois tipos de formações vegetais nesses ambientes, uma chamada 

halófila (que se adequa de acordo com as variações de sal na água) e outra chamada 

pneumatófora (que realiza respiração pelas raízes, pois estão acima das águas).   

Além dessas, temos a vegetação de Mata de Araucária que é caracterizada pela 

presença da árvore chamada pinheiro-do-paraná ou araucária, geralmente 

localizada nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e em 

manchas em São Paulo e Minas Gerais, esse tipo de formação se efetiva por um 

floresta mista com árvores angiospermas, aquelas que produzem frutos e as 

gimnospermas, que não produzem frutos, tem apenas sementes.  

Outra vegetação muito importante brasileira são os chamados Campos que estão 

localizados em diferentes regiões do país, com classificados como campos limpos 

com gramíneas (plantas com folhas semelhantes a lâminas, como gramas, capins, 

relvas), os campos de hileia, que tem formação rasteira e são encontrados em áreas 

inundáveis da Amazônia oriental, como a ilha de Marajó, os campos sujos 

que além das gramíneas possuem árvores de arbustos, campos meridionais que 

encontram-se na Campanha Gaúcha, no Rio Grande do Sul, e os campos de 

Vacaria, no Mato Grosso do Sul, formados por gramíneas e os chamados 

campos de altitude, encontradas na serra da Mantiqueira e no Planalto das 

Guianas. Geralmente os mais conhecidos são os campos do Sul formados 
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principalmente pelos pampas gaúchos, localizados no Rio Grande do Sul e 

fronteira com Argentina e Uruguai. 

Agora que vocês já lerem sobre algumas vegetações do Brasil, vamos fazer 

as atividades sobre esse componente físico-natural, saber como é tão presente 

nas regiões brasileiras, em diferentes locais do país e perceber que a cultura 

popular tem forte relação com essas formações vegetais que vocês estudaram.  

 

1- A mídia brasileira sempre fala de várias vegetações de nosso território, 

além disso, temos muitas expressões literárias que escreveram sobre a 

natureza do Brasil, dentre essas, temos o grande escritor e poeta cuiabano 

Manoel de Barros, como podemos ver na poesia abaixo:  

 

 

  Manoel de Barros, por Lesma. 

 

 

Auto-Retrato Falado 
 

Venho de um Cuiabá de garimpos e de ruelas entortadas. 

Meu pai teve uma venda no Beco da Marinha, onde nasci. 

Me criei no Pantanal de Corumbá entre bichos do chão, 

aves, pessoas humildes, árvores e rios. 

Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar 

entre pedras e lagartos. 

Já publiquei 10 livros de poesia: ao publicá-los me sinto 

meio desonrado e fujo para o Pantanal onde sou 

abençoado a garças. 

Me procurei a vida inteira e não me achei — pelo que 

fui salvo. 

Não estou na sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. 

Os bois me recriam. 

Agora eu sou tão ocaso! 

Estou na categoria de sofrer da moral porque só faço 

coisas inúteis. 

No meu morrer tem uma dor de árvore. 

 
Manoel de Barros, do "Livro das Ignorãças", Editora Civilização Brasileira - Rio 

de Janeiro, 1993, pág. 107. 
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1.1-- Sobre o que o autor escreve na poesia acima?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

1.2- Qual tipo de vegetação tem relação com a poesia de Manoel de Barros e quais 

as características/ elementos dessa formação vegetal?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2- Outra expressão importante da cultura brasileira é a cantora e cirandeira Lia de 

Itamaracá, nas reportagens abaixo temos algumas informações sobre essa 

importante brasileira da cultura popular.  

        Lia de Itamaracá é cantora, compositora, dançarina, brincante e cirandeira, sendo patrimônio 

vivo da cultura pernambucana. “Ela colocou a democrática ciranda, uma dança circular, dançada 

ao som das ondas da Ilha de Itamaracá, no roteiro turístico e cultural do Estado de Pernambuco e 

do Brasil sendo reconhecida internacionalmente”, diz a proposta aprovada. 

     “Sua obra contribui de modo decisivo para a formação da identidade cultural da região e para 

o seu cotidiano trabalho de atualização, tornando-a acessível aos vários segmentos e faixas etárias. 

Lia é uma embaixadora da ciranda e a sua arte ensina aos povos o ato de dar as mãos e de coexistir, 

compartilhando uma mesma música e uma mesma dança. Em seus 75 anos de existência, nos 

ensina que ‘esta ciranda quem me deu foi Lia que mora na Ilha de Itamaracá’ e nos inspira a 

pensar a educação de forma diferente, em um mundo desigual que insiste em ignorar a 

diversidade”, enfatiza a proposta. 

Fonte:https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2019/08/lia-de-itamaraca-

recebe-titulo-doutor-honoris-causa-no-proximo-dia-27.html 

 

 

 

https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2019/08/lia-de-itamaraca-recebe-titulo-doutor-honoris-causa-no-proximo-dia-27.html
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2019/08/lia-de-itamaraca-recebe-titulo-doutor-honoris-causa-no-proximo-dia-27.html
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2.1- Ao ler as reportagens acima, o que você entendeu sobre essa importante artista 

brasileira?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2.2- A artista Lia de Itamaracá que nasceu na região litorânea de Pernambuco, canta 

e danças músicas que representam esse lugar, um local que tem uma vegetação 

marcante nessa área do Brasil, que tipo de formação vegetal é essa e quais suas 

características?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Lia de Itamaracá em perfil biográfico 

O perfil biográfico ‘Lia de Itamaracá: nas rodas da cultura popular ‘escrito pela 

jornalista Michelle de Assumpção, tem lançamento nesta quinta (Coleção Perfis – 

Cepe Editora). A obra nos revela a história de Maria Madalena Correia do 

Nascimento, negra e pobre, que aos 12 anos, entre o trabalho doméstico e as 

brincadeiras no manguezal, sonha ser artista e cantar para multidões. O sonho se 

realiza e ela se torna cantora, Rainha da Ciranda. Para falar sobre o livro, a história 

e importância de Lia de Itamaracá para a cultura brasileira, a autora Michelle de 

Assumpção e o editor da Cepe, Diogo Guedes, participam de uma live hoje, às 

17h30, no canal do Instagram da editora (@cepeeditora). 

 

Fonte: https://www.cbnrecife.com/revistaeletronica/artigo/lia-de-itamaraca-em-

perfil-biografico 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3- No Nordeste tivemos outra grande expressão da cultura popular brasileira, o 

cantor e compositor, conhecido como o rei do baião, Luiz Gonzaga. Então, 

vamos ler a seguir, uma música que ficou eternizada na história desse artista:  

 

Aquarela Nordestina 

 

No Nordeste imenso, quando o sol calcina a terra, 

Não se vê uma folha verde na baixa ou na serra. 

Juriti não suspira, inhambú seu canto encerra. 

Não se vê uma folha verde na baixa ou na serra. 

 

 

Acauã, bem no alto do pau-ferro, canta forte, 

Como que reclamando sua falta de sorte. 

Asa branca, sedenta, vai chegando na bebida. 

Não tem água a lagoa, já está ressequida. 

 

 

E o sol vai queimando o brejo, o sertão, cariri e agreste. 

Ai, ai, meu Deus, tenha pena do Nordeste. 

 

 

Ai, ai, ai, ai meu Deus 

Ai, ai, ai, ai meu Deus 

 

No Nordeste imenso, quando o sol calcina a terra, 

Não se vê uma folha verde na baixa ou na serra. 

Juriti não suspira, inhambú seu canto encerra. 

Não se vê uma folha verde na baixa ou na serra. 

 

 

Acauã, bem no alto do pau-ferro, canta forte, 

Como que reclamando sua falta de sorte. 

Asa branca, sedenta, vai chegando na bebida. 
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Não tem água a lagoa, já está ressequida. 

 

E o sol vai queimando o brejo, o sertão, cariri e agreste. 

Ai, ai, meu Deus, tenha pena do Nordeste. 

 

 

Ai, ai, ai, ai meu Deus 

Ai, ai, ai, ai meu Deus 

 

(Luiz Gonzaga)  

 

3.1- Ao ler a música acima, o que você entendeu sobre o tema dela?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.2-  A música acima tem forte relação com uma região do Brasil, onde tem 

vegetação intensa de seca, qual vegetação é essa e quais suas características?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4- A cultura brasileira está em várias regiões do país. Por isso, algumas tradições 

culturais são tão importantes para o povo brasileiro. Agora leia a reportagem 

abaixo e responda as questões:  
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4.1- Após a leitura, escreva sobre o que aborda a reportagem? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

Cerimônia atípica marca abertura da Semana Farroupilha 2020 em 

Porto Alegre 

 
13/09/2020 | 13:44 
Jessica Hübler 

Uma cerimônia atípica marcou a abertura da Semana Farroupilha 2020 Virtual - 

Universo Gaúcho, que iniciou oficialmente no início da tarde deste domingo e segue até 

20 de setembro. Pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul, os festejos 

farroupilhas serão celebrados de forma remota, contando com a participação virtual dos 

gaúchos. Mesmo sem os piquetes no Parque Harmonia, a programação voltada à cultura 

gaúcha será intensa. 

A subsecretária de Cultura do Rio Grande do Sul, Gabriella Meindrad, enfatizou a 

importância da força das mulheres, principalmente na realização do evento deste ano e 

também pontuou a temática "Gaúchos sem Fronteiras" para os festejos. 

"Que esses gaúchos sem fronteiras consigam seguir inspirando muitas pessoas e ajudem 

a formar a nossa cultura cada vez mais forte", disse. O Adido Cultural do Rio Grande do 

Sul e presidente da Comissão dos Festejos Farroupilhas Estadual, César Oliveira, 

agradeceu principalmente à Prefeitura de Porto Alegre por ter "topado o desafio". 

"Estamos ultrapassando literalmente todas as fronteiras, mas no ano que vem estaremos 

no paraíso da Semana Farroupilha, estaremos aqui, no paraíso de cultura do nosso Rio 

Grande", assinalou. 

Fonte: https://www.correiodopovo.com.br/ 
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4.2- Na região apresentada na reportagem temos uma tipo de vegetação bem 

específica, qual formação vegetal está presente nessa localidade e quais suas 

principais características?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5- De acordo com dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis, no Paraná vem ocorrendo grande desmatamento da 

vegetação originária da região, principalmente em áreas foram destinadas a 

proteção do pinheiro-brasileiro. Que tipo de formação vegetal é essa e quais 

suas características?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 4º 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: 4º ___ 

 

Nos últimos roteiros da 2 ª escala terminamos de estudar sobre o componente 

físico-natural vegetação, com alguns tipos de formações vegetais originárias das 

regiões brasileiras. Mas, agora vamos entender outro componente importante, a 

hidrografia, tendo elemento central a água. Vocês sabem qual a importância dela 

para nossa sobrevivência? Para nossas atividades diárias? Então, vamos começar a 

estudar esse componente tão importante.  

Na hidrografia estudamos um recurso natural muito necessário a vida, a água. 

Elemento que possui três estados físicos diferentes na natureza. São eles: líquido, 

presente em rios, lagos, o gasoso: presente no ar que respiramos e o estado sólido 

que está presente nas áreas mais frias do planeta. Além disso, é importante dizer 

que no nosso planeta é constituído de 70 % de água.  

 

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 outros componentes físico-

naturais.  

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

                                                                                                                Um abraço,  

                                                                                                     Profª Laís Campos  

 

mailto:geocepae4ano@gmail.com
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- Para começarmos a estudar melhor a importância da água. Apresento a vocês um 

narrativa indígena, que tenta explicar sobre o olhar dos povos indígenas, como esse 

componente natural pode ter surgido no mundo. Então, vamos lá: 

Antigamente não existia água no mundo. Havia somente um homem, chamado Sagakagagu, 

que tinha seis cabaças de água. 

O deus Taũgi foi procurar esse homem, pois diziam que ele vivia muito melhor do que todos 

os outros seres. Taũgi foi procurar o dono da água, até que chegou na aldeia onde 

Sagakagagu morava. O dono da água falou: 

- Taũgi, você chegou? - Eu cheguei. - O que você quer comigo? - Eu venho atrás do senhor 

para lhe pedir pelo menos uma cabacinha de água. - Senhor Taũgi, eu tenho água aqui, mas 

não é boa para tomar banho. Eu tenho água salgada e água doce. 

O dono da água, Sagakagagu, não queria mostrar a água para Taũgi. Taũgi já havia 

percebido que ele não queria lhe dar a água. 

No dia seguinte o deus Taũgi quebrou rodas as cabaças de água que estavam penduradas na 

casa do dono da água. Então apareceu o mar que tem água salgada, os igarapés, os lagos, os 

rios e as lagoas. A água se espalhou pelo Brasil e pelo mundo inteiro. 

Foi assim a origem da água no Brasil. Quem trouxe a água para nós foi o deus Taũgi. 

A água surgiu pela tartaruga há muitos anos atrás. Os antigos tomavam água do cipó, 

cortavam todos os dias sem parar, eles bebiam com a família. Os homens e as mulheres 

enchiam a cuia grande com a água do cipó no mato e traziam para casa. Os antigos foram 

caçar longe, na volta encontraram a tartaruga no mato, ela estava no barranco alto. 

Eles perguntaram para a tartaruga: - Você sabe fazer água? 

A tartaruga respondeu: - Eu sei fazer água. 

Aí ela começou a cavar o chão, porque a tartaruga tinha casco duro e afiado. A tartaruga 

enorme falava na língua dos antigos, na mesma língua. Ela foi cavando um buraco até 

encontrar água. 

A tartaruga foi cavando e aumentando a água, bem rápido. Eles voltaram do mato para casa 

e chegaram. Eles contaram para as pessoas que a tartaruga fez surgir a água e eles 

acreditaram. Logo pararam de beber a água do cipó. Eles ficaram contentes porque a 

tartaruga fez os rios. A tartaruga é que origem à água. 

versão de Peranko Panará- Fonte: Livro das Águas - Índios no Xingu (2002) 
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 1- Após a leitura, o que você entendeu sobre essa narrativa indígena? O que você 

achou interessante na história?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2- Por quê água é tão importante para a vida dos seres vivos?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4- Como a água está presente no seu dia-a-dia?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5- Produza um texto sobre o tema “Água do Planeta”. Para isso, organize o início 

dos parágrafos com espaço na linha e escreva uma história com: início, 

desenvolvimento e conclusão: 

 

Exemplo:  

Início:  escrever sobre o que você acha que é água  

Desenvolvimento: escrever como a água faz parte do planeta 

Conclusão: por quê é preciso cuidar da água?  
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


