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Prezados Alunos, 

Nesse período da afastamento social nosso atendimento será online. 

A sala de aula não é o único espaço para aprender, então vamos experimentar 

uma nova maneira de apredizagem? 

A seguir você encontrará um roteiro de estudos, cujo objetivo é ajudá-los a 

resolver as atividades propostas e dar continuidades aos seus estudos. 

Estamos a disposição para orientá-los no que for preciso. Em caso de dúvidas 
entre em contato com a Profa. Cecília através dos seguintes canais: 

E-mail: mariasolha@professor.educacao.sp.gov.br 

WhatsApp: (13) 98225-7064 

Nos seguintes horários de atendimento: 

Segunda-feira: 12h às 15h 

Terça-feira: 10h às 17h 

Quarta-feira: 15h às 22h 

Quinta-feira: 15h às 22h 

Sexta-feira: 8h às 14h40 

              BONS ESTUDOS! 

  



 
________________________ 

 

C.E.E.J.A.“MARIA APARECIDA PASQUALETO 
FIGUEIREDO”. 

 
ROTEIRO DE GEOGRAFIA – ENSINO 

FUNDAMENTAL 
 

VOLUME 2    

 
 

UNIDADE 01    
 

OBJETIVOS:  
• Compreender a diversidade natural brasileira, pág. 09 
• Reconhecer as formas de vegetação da : Amazônia, Caatinga, Cerrado, 

Pantanal, Mata Atlântica, Zona Costeira e Campos Sulinos; págs.10,12, 
15 a 21, 22 a 26, 29 a 33 a 37, 39 a 41. 

• Identificar os diferentes biomas brasileiros, suas características (pág. 10 
e 12) e suas transformações pelo trabalho humano ao longo do tempo 
(pág. 13). 

• Identificar o Relevo Brasileiro; pág. 11. 
VÍDEOS – Rio São Francisco: transposição em foco. Pág.27. 
Biomas Brasileiros: riqueza e diversidade 2 – pág. 12 
http://www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br 
 
ESSE ROTEIRO VAI AJUDÁ-LO A ORGANIZAR A SUA FORMA DE 
ESTUDAR (A LEITURA DO LIVRO É FUNDAMENTAL PARA A SUA 
APRENDIZAGEM). 
 

PÁG. 09:  A diversidade natural brasileira 
 
O Brasil é um país muito grande, com aproximadamente 8,5 milhões 

de Km2. Além de extenso, há uma grande diversidade de climas, formas 
de relevo, tipos de solo, distribuição de águas (rios, lagos etc), 
Vegetação: flora (variedade de plantas) e fauna (variedade de animais), 
que juntos formam os BIOMAS (PÁG. 12) 
 
PÁG. 10: VEGETAÇÃO: (MAPA BRASIL VEGETAÇÃO PÁG. 10) 
 
Com grande extensão territorial e variação climática, o Brasil abriga 
vários tipos de vegetação, com destaque para a Amazônia (pág. 15) 
Caatinga (pág. 22), Cerrado (pág.29), Pantanal e Mata Atlântica (pág. 
33), Zona Costeira (pág. 39 e Campos Sulinos (pág. 40).  
 

• AMAZÔNIA: 
 

 PÁG. 15 a 19 - Abriga a Floresta Amazônica que é a maior floresta 
tropical do mundo, além de apresentar a maior biodiversidade. Ela ocupa 
cerca de 42% do território nacional, estando presente na Região Norte e 



nos estados de Mato Grosso e Maranhão, além de outros países da 
América do Sul. Predominam as espécies de folhas largas, comuns em 
regiões de clima equatorial, quente e úmido.  
 

• CAATINGA:  
 
PÁG. 22 A 28 - Ocupando uma área de aproximadamente 800 mil 
quilômetros quadrados, a Caatinga é o único bioma exclusivamente 
brasileiro. Ela é típica das regiões semiáridas, podendo ser encontrada 
nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Sergipe, Alagoas, Bahia, Piauí e Minas Gerais. A vegetação é marcada 
por plantas xerófilas, adaptadas ao clima seco e a pouca disponibilidade 
de água.  
 

• CERRADO:  
 
PÁG. 29 A 32 - Considerado o segundo maior bioma do Brasil, o 
Cerrado está presente em diferentes estados brasileiros, sendo 
predominante na Região Centro-Oeste. Entre as características 
marcantes desse tipo de vegetação estão as árvores com caule 
tortuosos e o solo com poucos nutrientes.  
 

• PANTANAL: 
 
 PÁG. 33 -  considerado uma das maiores planícies inundáveis do 
mundo. O Pantanal está presente nos estados de Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul, além de territórios do Paraguai e Bolívia. Abriga mais de 
3.500 espécies de plantas e vários animais:  
 

• MATA ATLÂNTICA: 
 
PÁG. 34 a 37 - mais ricos do mundo em espécies da fauna e da flora. 
Sua vegetação é bem diversificada, apresentando árvores de grande 
porte com folhas largas. As atividades humanas reduziram 
drasticamente a área original da Mata Atlântica, que é considerada um 
dos biomas mais ameaçados do planeta. 
 

• ZONA COSTEIRA:  
 

PÁG. 39 A 41 - É chamada de Zona costeira brasileira a faixa litorânea 
de mais de 8,5 mil quilômetros de extensão, que se estende do Norte ao 
Sul do país. Refere-se a uma parte terrestre, que abrange diferentes 
estados e municípios, e a uma parte marinha. 
 

• CAMPOS SULINOS: 
 
PÁG. 40 -  Esse tipo de vegetação ocupa áreas descontínuas no país, 
sendo mais comum na Região Sul, em especial no estado do Rio 
Grande do Sul. A vegetação dos Campos é formada por herbáceas, 
gramíneas e pequenos arbustos. 



 
                       RELEVO BRASILEIRO: (OBSERVE O MAPA DA PÁG. 11) 
 

O relevo é a forma da superfície terrestre, que apresenta variação de 
nível de um local para outro. Os elementos que modelam o relevo são 
oriundos de forças internas (terremotos e vulcanismo) e externas 
(ventos, chuvas, geleiras, etc.). 
 
O território brasileiro apresenta diferentes formas de relevo. Existem 
várias classificações do relevo nacional, no entanto, a mais aceita divide 
o relevo do Brasil em planalto, planície e depressão. 
 

Planalto: são terrenos elevados, com altitudes acima de 300 metros. 

Esse tipo de relevo pode ser encontrado em diferentes partes do país, 
sendo caracterizado pela formação de chapadas e de extensas 
superfícies planas. 
 

Planície: é uma forma de relevo recente, sendo caracterizado por 

superfícies extremamente planas, com altitudes entre 0 e 100 metros. 
Essas áreas, em razão da baixa altitude, estão sujeitas a inundações. 
 

Depressão: caracteriza-se por terrenos relativamente inclinados cuja 

altitude varia de 100 a 500 metros. A erosão é o principal fenômeno 
responsável pela formação desse tipo de relevo. 
                                                                           
 
ATIVIDADE:  
 
1. PESQUISE O MAPA DA PÁG. 12 - BRASIL: biomas e responda as 
questões da pág. 13: 
a) Com base no mapa, liste os principais biomas brasileiros. 
b) Qual bioma é o de maior extensão? 
    E quais o de menor extensão? 
c) Considerando os biomas brasileiros, você acha que é possível afirmar 
que há diversidade natural no país? Justifique sua resposta. 
 

          2. O desmatamento é, sem dúvidas, uma das maiores preocupações 
atuais da humanidade, pois o seu avanço poderá intensificar o processo 
de remoção da cobertura vegetal do planeta. PESQUISE sobre o 
Desmatamento na MATA ATLÂNTICA. 
_______________________________________________________ 

 
ROTEIRO  DE GEOGRAFIA - ENSINO FUNDAMENTAL- (VOLUME 02) 

UNIDADE 02     
OBJETIVOS: 
• Compreender  a formação do território brasileiro (povos indígenas e 

portugueses);págs. 43 a 50. 
• A colonização e os povos nativos no Brasil, pags, 49 a 51 
• Compreender a influência da cultura africana para a formação do povo 

brasileiro;págs. 52 a 54 



• Perceber a importância da imigração de outros povos para o processo 
de formação da nação brasileira;págs. 57 a 60. 

• Compreender a organização política do Brasil e a formação das 
regiões;págs. 63 a 65. 

 
ESSE ROTEIRO VAI AJUDÁ-LO A ORGANIZAR A SUA FORMA DE 
ESTUDAR (A LEITURA DO LIVRO É FUNDAMENTAL PARA A SUA 
APRENDIZAGEM). 

 
       págs. 43 a 50 - Formação do território brasileiro (povos indígenas e    
                                portugueses). 
 

Quando os portugueses aqui chegaram  em 1500, a presença dos índios 
no território brasileiro é muito anterior ao processo de ocupação 
estabelecido pelos exploradores europeus que aportaram em nossas 
terras.  
Segundo os dados presentes em algumas estimativas, a população 
indígena brasileira contava com três milhões de habitantes  ou mais (hoje 
somente 817.963 indígenas).  
Entre essa vasta população, observamos o desenvolvimento de 
civilizações heterogêneas (diferentes) entre as quais podemos citar os 
xavantes, caraíbas, tupis, jês e guaranis. 

 
      Geralmente, o acesso às informações sobre essas populações são 

bastante restritas. A falta de fontes escritas e o próprio processo de 
dizimação dessas culturas acabaram limitando as possibilidades de estudo 
das mesmas. Em geral, o maior contato desenvolvido entre índios e 
europeus aconteceu nas faixas litorâneas do nosso território, onde 
predominam os povos indígenas pertencentes ao grupo tupi-guarani.  

 

Pág. 49 a 51 - A colonização e os povos nativos no Brasil 
 
A colonização portuguesa no Brasil teve como principais características: 
civilizar, exterminar, explorar, povoar, conquistar e dominar. Sabemos que 
os termos civilizar, explorar, exterminar, conquistar e dominar estão 
diretamente ligados às relações de poder de uma determinada civilização 
sobre outra, ou seja, os portugueses submetendo ao domínio e conquista 
os indígenas. Já os termos explorar, povoar remete-se à exploração e 
povoamento do novo território (América). 
 
O trabalho na tribo é realizado por todos, porém possui uma divisão por 
sexo e idade. As mulheres são responsáveis pela comida, crianças, 
colheita e plantio. Já os homens da tribo ficam encarregados do trabalho 
mais pesado: caça, pesca, guerra. 
 

PÁG. 52 A 56 -  Os africanos trazidos para o Brasil: 
 
A partir do ano de 1530, a instalação das primeiras lavouras de cana-de-
açúcar exigiu um elevado número de trabalhadores que não poderia ser 
obtido em um país tão pequeno como Portugal. 



 
Transformando-se em uma atividade lucrativa para os portugueses, o 
tráfico de escravos africanos para o Brasil iniciou a captura, transporte, 
venda e exploração sistemática de vários povos do continente africano. 
Entre os séculos XVI e XIX foi enorme a quantidade de pessoas retiradas 
de seus locais de origem para terem sua força de trabalho aproveitada em 
terras brasileiras. 

 
      PÁG. 57 a 60 - Imigração de outros povos para o processo de formação  
                             da nação brasileira:  
 

Os principais grupos de imigrantes no Brasil são portugueses, italianos, 
espanhóis, alemães e japoneses, que representam mais de oitenta por 
cento do total. Até o fim do século XX, os portugueses aparecem como 
grupo dominante, com mais de trinta por cento, o que é natural, dada sua 
afinidade com a população brasileira. 
 

      PÁG. 63 A 65 - A organização política do Brasil e a formação das    
                              regiões: 
 

A palavra Estado, grafada com inicial maiúscula, é uma forma 
organizacional cujo significado é de natureza política. É uma entidade com 
poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial 
delimitada. O Estado apropria-se de um território, definidos por fronteiras.  
Numa nação, o Estado desempenha funções políticas, sociais e 
econômicas. 
A organização política brasileira ocorre através dos poderes Legislativo, 
Executico e Judiciário. 
                                                                          
ATIVIDADES PARA PESQUISA: 
 
1. PESQUISE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DA CULTURA INDÍGENA. 
ELES NOS ENSINARAM MUITO E AGREGAMOS NA NOSSA CULTURA 
VÁRIOS ENSINAMENTOS. 
 
2. PESQUISE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DA CULTURA AFRICANA, QUE 
AGREMAMOS NA NOSSA CULTURA. 
 
3. PESQUISE SOBRE IMIGRANTES. 

___________________________________________________________ 
 

ROTEIRO DE GEOGRAFIA    -    (VOLUME 02) 
UNIDADE 03  

OBJETIVOS:    
• Constatar o crescimento da população brasileira.;págs. 73 a 79. 
• Analisar aspectos de transformações no meio brasileiro, com destaque 

para o processo de migração;págs. 81, 82. 
• Entender que o processo de crescimento urbano, provocou o êxodo 

rural (saída de várias pessoas do campo para a cidade); págs. 83 a 89. 



• Entender a importância da agroindústria e a divisão do trabalho no 
campo;págs. 90  a 97. 

• Identificar os grandes sistemas de transportes (fluxos aéreo, rodoviários 
e navegação) e comunicação para o funcionamento de uma 
cidade;págs, 90 a 96. 

• Diferenciar as alternativas energéticas como: hidrelétrica, solar, eólica 
como fonte renovável; pág. 103. 

• Identificar as redes elétricas e de telecomunicação do Brasil; págs. 103 
a 105. 
VÍDEO: Campos e cidades: sem fronteiras; pág. 92. 

      http://www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br 
 

ESSE ROTEIRO VAI AJUDÁ-LO A ORGANIZAR A SUA FORMA DE 
ESTUDAR (A LEITURA DO LIVRO É FUNDAMENTAL PARA A SUA 
APRENDIZAGEM). 

 
PÁGS. 73 A 79: A POPULAÇÃO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO 
 
Segundo estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o Brasil possui uma população de 209 milhões de habitantes 
(2020) em uma área de 8 515 767,049 km², resultando em uma densidade 
demográfica de 23,8 habitantes por quilômetro quadrado. 
 
PÁGS. 81 A 84: POPULAÇÃO, INDUSTRIALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO: 
 
O processo de urbanização no Brasil teve início no século XX, a partir do 
processo de industrialização, que funcionou como um dos principais fatores 
para o deslocamento da população da área rural em direção a área urbana. 
 
PÁGS. 85 A 88: A URBANIZAÇÃO E AS NOVAS FORMAS DE 
TRABALHO: 
 
Nas zonas urbanas, as pessoas trabalham em indústrias, bancos, escolas, 
hospitais e no comércio (lojas, supermercados, restaurantes, bares, 
padaria, e muito outros lugares). 
 
O local onde possui maiores oportunidades de trabalho é no centro da 
cidade. Muitas pessoas se deslocam dos bairros onde moram para outros 
bairros e cidades em busca de melhores oportunidades de emprego. 
 
Alguns profissionais que trabalham na cidade são: 
 
Operários: trabalham na construção civil, nas fábricas e nas montadoras de 
automóveis, por exemplo; 
Bancários: pessoas que trabalham em agências bancárias; 
Comerciários: pessoas que trabalham em estabelecimentos comerciais 
como lojas, supermercados, açougue, padaria, etc; 
Feirantes: pessoas que trabalham em feiras livres; 
Outros como mecânicos, jornaleiros, entregadores, advogados, jornalistas, 
bombeiros, farmacêuticos, e muitos outros. 



 
As Empresas que são Multinacionais, contratam para produção de muitos 
componentes. 
 
Observamos que o aumento da população urbana e o planejamento 
insuficiente para as pessoas que migram do campo, para trabalhar nas 
cidades, provoca a segregação (exclusão) urbana, ou seja, uma grande 
desigualdade social, em todos os aspectos. 
 
págs. 90  a 97: A população rural e as transformações no campo: 
 
Êxodo rural é o deslocamento ou migração de trabalhadores rurais que vão 
em direção aos centros urbanos. No Brasil, esse fenômeno populacional foi 
causado pelo crescimento da indústria e vida urbana, pois o processo de 
mecanização do campo tirou vários postos de trabalho. 
A mecanização também provocou desemprego no campo. 
A agricultura é fundamental, para que o brasileiro tenha alimento em casa. 
O povo depende desse trabalhador, que é muito esquecido na divisão de 
terras para trabalhar. 
 
PÁGS. 98 A 105: OS GRANDES SISTEMAS DE TRANSPORTE E  
                          COMUNICAÇÃO: 
 
Os transportes são considerados elementos estratégicos para o 
desenvolvimento das sociedades, o que torna fundamental a compreensão 
desse tema nos dias atuais. 
 
Portanto, entender o funcionamento e as características dos meios de 
transporte é entender também o próprio processo de evolução das 
sociedades, pois todo país precisa de um sistema de transporte eficiente e 
adequado às condições de seu território para desenvolver-se. Assim, 
quando vemos notícias de que o governo anuncia a construção, por 

exemplo, de uma grande rodovia, ferrovia ou hidrovia, entendemos 

que essa ação é fruto de uma necessidade latente de crescimento para 
gerar mais riquezas, empregos e investimentos. 
 
Outra consideração necessária é a de que os diferentes sistemas de 
deslocamento articulam-se em redes, as redes de transportes. Como toda 
rede, os transportes articulam-se por nós, que são pontos fixos, e linhas, 

que são os fluxos. Isso acontece com os transportes rodoviário, 
ferroviário, hidroviário, marítimo, aéreo. 
 

PÁGS. 103 A 105:  As redes elétricas (energia) e de 
telecomunicação do Brasil: 
 
O Brasil possui muitas alternativas energéticas, menos agressivas ao meio 
ambiente, que pode substituir o petróleo (que pode acabar). Entra essas 
alternativas estão a Energia hidrelétrica, solar e eólica recursos 



renováveis). Temos também a Energia das termelétricas, mas são muito 
poluentes, pois o usam o carvão mineral. 
 
TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL:  As comunicações feitas à distância, 
como a telefonia fixa e a celular, são essenciais para a divulgação de 
infpormações e a integração das pessoas. As fibras óptica e até os 
satélites, a transmissão pode ocorrer da maneira  instantânea. 
                                         
                                                                         
ATIVIDADES DE PESQUISA: 
 
1. Observe a figura (pág. 83), para responder as questões propostas: 
 
a) Como os personagens dessa obra estão representados? 
b) Como o processo representado pela figura de relaciona à urbanização 
do Brasil? 
 

 
José Miguel da Silva. Os retirantes, 2004. Xilogravura. Bezerros (PE) 

 

2. Relacione aspectos da zona urbana e da zona rural. 
 

_____________________________________________________________ 
 
   ROTEIRO DE GEOGRAFIA - ENSINO FUNDAMENTAL -  (VOLUME 02) 

UNIDADE 04    
 

OBJETIVOS: 
• Diferenciar a divisão oficial segundo o IBGE das cinco regiões: Norte, 

Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-oeste;págs. 108 a 109. 
• Identificar o processo econômico social e físico das cinco regiões 

brasileiras;págs.110,111.  
• Diferenciar os aspectos econômicos e sociais das divisões 

geoeconômicas: (Amazônia, Nordeste e Centro-Sul); págs. 117 a 127. 
 VÍDEOS: A rota da produção brasileira; pág. 107. 
 Xingu e documentário Chico Mendes – O preço da floresta;pág. 124. 



http://www.ejamundodotrabalho.sp] 
 

ESSE ROTEIRO VAI AJUDÁ-LO A ORGANIZAR A SUA FORMA DE 
ESTUDAR (A LEITURA DO LIVRO É FUNDAMENTAL PARA A SUA 
APRENDIZAGEM). 

 

PÁGS: 108 A 109: Divisão oficial do Brasil: 
 
             Observe o mapa da pág. 109 - BRASIL POLíTICO. 
 
 

 
 
São recortes territoriais repletos de particularidades que levam em 
conta aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais e físicos. 
Muitas foram as divisões regionais feitas no Brasil pelo órgão 
responsável, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
Atualmente, a regionalização vigente é a de 1970 (a qual sofreu 
alterações após a Constituição de 1988), que divide o Brasil em cinco 
regiões: 
 
PÁGS. 110: AS 05 (CINCO) Regiões Brasileiras. 
 
Região Norte 
Região Nordeste 
Região Centro-Oeste 
Região Sudeste 



Região Sul 
 
 
PÁGS. 113 A 124 - Diferenciar os aspectos econômicos e sociais das 
divisões geoeconômicas. 
 
Pág. 113: Nordeste   
Pág. 117: Centro-Sul 
Pàg. 121: Amazônia 
 

 

 
 

São três as regiões geoeconômicas: Amazônia, Centro-Sul e 
Nordeste. Essa organização regional favorece a compreensão das 
relações sociais e políticas do país, pois associa os espaços de 
acordo com suas semelhanças econômicas, históricas e culturais.  
 
PÁGS. 125 A 127: AS LIGAÇÕES ENTRE OS COMPLEXOS 
REGIONAIS: 
 
Essa é uma visão superficial da organização do espaço geográfico 
brasileiro. Ela resume as principais características naturais e humanas 
de cada uma dessas regiões. Por serem vastas áreas, verdadeiros 
complexos regionais, o Nordeste, o Centro-Sul e a Amazônia 
registram profundas desigualdades naturais, sociais e econômicas. As 
regiões apresentam diferenças entre si e variedade interna de 
paisagens geográficas, mas mesmo com todas essas diversidades 
sociais (entre pessoas e culturas) e espaciais ( diferentes espaços e 
regiões), elas são interdependentes entre si, pois participam de uma 
única economia e de uma vida cultural e política, dentro dessa divisão 
geoeconômica. 
 
ATIVIDADES: 



 
1. RESPONDA: 
a) Em qual cidade você nasceu? 
b) Em qual Estado Brasileiro? 
c) em que Região Brasileira? 
 
2. Pesquise sobre a Região Sudeste, aponte seus principais  
    funções. 

___________________________________________________ 

 
CURIOSIDADES: 
 
ALUNO, ESTAMOS VIVENCIANDO UM MOMENTO DE ISOLAMENTO 
SOCIAL, COM A PANDEMIA DA COVID-19. É UM MOMENTO DE REFLEXÃO 
SOBRE O QUE ESTÁ OCORRENDO NO MUNDO. MEDIANTE ISSO, 
PROPONHO QUE ACRESCENTE EM SUA PESQUISA: 

 

• A pandemia, iniciou na cidade de Wuhan. 
• 1. Pesquise em que país e Continente apareceram os primeiros 

casos. 
• 2. Qual a população de Wuhan? 
• 3. Existe uma teoria de que a alimentação deles, também é 

composta de morcegos etc. Será que a alimentação foi um dos 
fatores para gerar o Coronavírus? Procure saber sobre o assunto, 
e através de sua curiosidade, vamos compreender esse momento 
atípico. 

                                                                                 BONS ESTUDOS! 
________________________________________________________ 
 


