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Senhoras e senhores docentes,

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo sente-se honrada em tê-los como colabo-

radores nesta nova edição do Caderno do Professor, realizada a partir dos estudos e análises que 

permitiram consolidar a articulação do currículo proposto com aquele em ação nas salas de aula 

de todo o Estado de São Paulo. Para isso, o trabalho realizado em parceria com os PCNP e com 

os professores da rede de ensino tem sido basal para o aprofundamento analítico e crítico da abor-

dagem dos materiais de apoio ao currículo. Essa ação, efetivada por meio do programa Educação 

— Compromisso de São Paulo, é de fundamental importância para a Pasta, que despende, neste 

programa, seus maiores esforços ao intensificar ações de avaliação e monitoramento da utilização 

dos diferentes materiais de apoio à implementação do currículo e ao empregar o Caderno nas ações 

de formação de professores e gestores da rede de ensino. Além disso, firma seu dever com a busca 

por uma educação paulista de qualidade ao promover estudos sobre os impactos gerados pelo uso 

do material do São Paulo Faz Escola nos resultados da rede, por meio do Saresp e do Ideb. 

Enfim, o Caderno do Professor, criado pelo programa São Paulo Faz Escola, apresenta orien-

tações didático-pedagógicas e traz como base o conteúdo do Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo, que pode ser utilizado como complemento à Matriz Curricular. Observem que as atividades 

ora propostas podem ser complementadas por outras que julgarem pertinentes ou necessárias, 

dependendo do seu planejamento e da adequação da proposta de ensino deste material à realidade 

da sua escola e de seus alunos. O Caderno tem a proposição de apoiá-los no planejamento de suas 

aulas para que explorem em seus alunos as competências e habilidades necessárias que comportam 

a construção do saber e a apropriação dos conteúdos das disciplinas, além de permitir uma avalia-

ção constante, por parte dos docentes, das práticas metodológicas em sala de aula, objetivando a 

diversificação do ensino e a melhoria da qualidade do fazer pedagógico. 

Revigoram-se assim os esforços desta Secretaria no sentido de apoiá-los e mobilizá-los em seu 

trabalho e esperamos que o Caderno, ora apresentado, contribua para valorizar o ofício de ensinar 

e elevar nossos discentes à categoria de protagonistas de sua história. 

Contamos com nosso Magistério para a efetiva, contínua e renovada implementação do currículo.

Bom trabalho!

Herman Voorwald
Secretário da Educação do Estado de São Paulo
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Os materiais de apoio à implementação 

do Currículo do Estado de São Paulo  

são oferecidos a gestores, professores e alunos  

da rede estadual de ensino desde 2008, quando 

foram originalmente editados os Cadernos 

do Professor. Desde então, novos materiais 

foram publicados, entre os quais os Cadernos 

do Aluno, elaborados pela primeira vez  

em 2009.

Na nova edição 2014-2017, os Cadernos do 

Professor e do Aluno foram reestruturados para 

atender às sugestões e demandas dos professo-

res da rede estadual de ensino paulista, de modo 

a ampliar as conexões entre as orientações ofe-

recidas aos docentes e o conjunto de atividades 

propostas aos estudantes. Agora organizados 

em dois volumes semestrais para cada série/

ano do Ensino Fundamental – Anos Finais e  

série do Ensino Médio, esses materiais foram re-

vistos de modo a ampliar a autonomia docente 

no planejamento do trabalho com os conteúdos 

e habilidades propostos no Currículo Oficial 

de São Paulo e contribuir ainda mais com as 

ações em sala de aula, oferecendo novas orien-

tações para o desenvolvimento das Situações de 

Aprendizagem.

Para tanto, as diversas equipes curricula-

res da Coordenadoria de Gestão da Educação 

Básica (CGEB) da Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo reorganizaram os Cader-

nos do Professor, tendo em vista as seguintes 

finalidades:

 incorporar todas as atividades presentes 

nos Cadernos do Aluno, considerando 

também os textos e imagens, sempre que 

possível na mesma ordem;

 orientar possibilidades de extrapolação 

dos conteúdos oferecidos nos Cadernos do 

Aluno, inclusive com sugestão de novas ati-

vidades;

 apresentar as respostas ou expectativas 

de aprendizagem para cada atividade pre-

sente nos Cadernos do Aluno – gabarito 

que, nas demais edições, esteve disponível 

somente na internet.

Esse processo de compatibilização buscou 

respeitar as características e especificidades de 

cada disciplina, a fim de preservar a identidade 

de cada área do saber e o movimento metodo-

lógico proposto. Assim, além de reproduzir as 

atividades conforme aparecem nos Cadernos 

do Aluno, algumas disciplinas optaram por des-

crever a atividade e apresentar orientações mais 

detalhadas para sua aplicação, como também in-

cluir o ícone ou o nome da seção no Caderno do 

Professor (uma estratégia editorial para facilitar 

a identificação da orientação de cada atividade). 

A incorporação das respostas também res-

peitou a natureza de cada disciplina. Por isso, 

elas podem tanto ser apresentadas diretamente 

após as atividades reproduzidas nos Cadernos 

do Professor quanto ao final dos Cadernos, no 

Gabarito. Quando incluídas junto das ativida-

des, elas aparecem destacadas.

Leitura e análise

Lição de casa

Pesquisa em grupo

Pesquisa de 
campo

Aprendendo a 
aprender

Roteiro de 
experimentação

Pesquisa individual

Apreciação

Você aprendeu?

O que penso  
sobre arte?

Ação expressiva

!
?

Situated learning

Homework

Learn to learn

Além dessas alterações, os Cadernos do 

Professor e do Aluno também foram anali-

sados pelas equipes curriculares da CGEB 

com o objetivo de atualizar dados, exemplos, 

situações e imagens em todas as disciplinas, 

possibilitando que os conteúdos do Currículo 

continuem a ser abordados de maneira próxi-

ma ao cotidiano dos alunos e às necessidades 

de aprendizagem colocadas pelo mundo con-

temporâneo.

Para saber mais

Para começo de 
conversa

A NovA edição

Seções e ícones
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7

Geografia – 5a série/6o ano – Volume 2

oriEntAção SobrE oS ContEúdoS do volumE

Já no presente volume, serão explorados 

essencialmente os ciclos que marcam os tem-

pos da natureza, produzindo os objetos natu-

rais e as múltiplas interações entre eles. Nessa 

perspectiva, aborda-se a história da Terra e de 

sua complexa teia de vida, assim como os re-

sultados da ação das sociedades humanas so-

bre os ciclos na natureza. Nesse último caso, a 

preocupação será dupla: analisar a relação do 

desenvolvimento humano com a apropriação 

da natureza e, ao mesmo tempo, problemati-

zar as manifestações dos impactos ambientais 

nas mais diversas escalas geográficas.

Por fim, para encerrar o trabalho com a 

5a série/6o ano, as últimas situações de ati-

vidade propostas neste volume abordam as 

atividades humanas que produzem os ob-

jetos sociais e transformam a natureza em 

espaço geográfico. Nesse sentido, o conceito 

de sistema técnico será retomado e ampliado 

por meio da análise das cadeias produtivas 

mobilizadas pela indústria e pela agroin-

dústria e do significado do consumo no  

mundo contemporâneo.

Ao longo desse percurso, esperamos contri-

buir para o desenvolvimento das competências 

e habilidades necessárias para o aprofunda-

mento do estudo dos fenômenos geográficos, 

em suas várias escalas e dimensões.

Caro(a) professor(a),

No presente volume, mantemos o nosso 

compromisso de fornecer ao colega um mate-

rial de apoio para o exercício do grande desa-

fio do processo de ensino e aprendizagem da 5a 

série/6o ano. Nesta fase da escolaridade, caberá 

a você implementar a mudança gradativa do 

desenvolvimento de noções, característica das 

primeiras séries/anos do Ensino Fundamental, 

para um processo focado na compreensão de 

conceitos fundamentais da Geografia. 

Dando continuidade aos estudos propos-

tos no primeiro volume, o presente Caderno 

prossegue na construção do arcabouço con-

ceitual e da linguagem da Geografia, de forma 

a embasar o trabalho pedagógico a ser desen-

volvido nas séries/anos posteriores.

As primeiras Situações de Aprendizagem 

do volume 1 foram estruturadas em torno do 

conceito de paisagem, por meio do qual foi 

possível estabelecer diferenças entre os obje-

tos naturais e os sociais e entre os tempos da 

natureza e o tempo histórico.

Em seguida, o enfoque recaiu sobre a “al-

fabetização cartográfica”, ampliando o domí-

nio dos alunos sobre essa linguagem essencial 

da Geografia.
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Conhecimentos priorizados

Nosso ponto de partida continuará sendo 

a paisagem, compreendida como um sistema 

material que acumula tempos históricos. 

Mas, as atividades propostas neste volume 

têm por objetivo aprofundar o estudo dos 

materiais terrestres, tendo em vista que os 

objetos naturais que compõem as paisagens 

possuem dinâmicas próprias e estão sujeitos 

a transformações em proporções e padrões 

variáveis. Algumas dessas transformações 

resultam das ações antrópicas, como a reti-

ficação de cursos fluviais e a aceleração de 

processos erosivos. Porém, existem outras 

que já se encontravam em curso antes mesmo 

da origem do ser humano e são mantidas em 

decorrência de forças naturais pouco contro-

ladas ou mesmo conhecidas.

Dessa forma, o conceito de paisagem será 

enriquecido com o desenvolvimento de outros, 

como espaço, tempo, matéria e energia. Tal co-

nhecimento será abordado percorrendo-se os ci-

clos da natureza para enfatizar que os processos 

que modificam o planeta não são isolados e po-

dem ser compreendidos como parte do fluxo de 

energia e da matéria no Universo, que mantém 

os ambientes em permanente transformação e 

adaptação. Essas transformações e adaptações 

ambientais podem ser observadas, estabele-

cendo-se padrões e identificando-se o grau de 

previsibilidade de processos que estão em curso. 

De igual modo, esses conhecimentos permitem 

inferir a ocorrência de transformações e paisa-

gens existentes no passado longínquo do pla-

neta, numa escala de bilhões de anos.

Em seguida, tendo o conceito de cadeia 
produtiva como fio condutor do percurso 

de ensino e aprendizagem, abordam-se as 

atividades econômicas, que produzem e 

transformam o espaço geográfico, e os me-

canismos que conectam os diferentes setores 

da economia.

Na perspectiva da análise geográfica, o 

conceito de cadeia produtiva relaciona-se 

com a categoria circuitos espaciais da produ-
ção elaborada por Milton Santos. De acordo 

com essa categoria, cada sistema produtivo 

estabelece um conjunto específico de circuitos 

espaciais, comandados por empresas hegemô-

nicas, que mobilizam os mais diversos agentes 

e resultam em arranjos territoriais de diferen-

tes ordens.

Embora essa seja uma categoria essencial 

para a compreensão do meio técnico-cientí-

fico contemporâneo, consideramos que sua 

utilização é mais adequada ao Ensino Médio, 

pois a compreensão dos circuitos espaciais 

da produção implica conhecimentos prévios 

acerca do funcionamento dos mecanismos de 

territorialização do capital, em diferentes es-

calas. Por isso, nestas Situações de Aprendi-

zagem optamos pelas cadeias produtivas, uma 

vez que iluminam as múltiplas conexões entre 

as atividades econômicas e, dessa forma, in-

troduzem uma perspectiva de análise sobre o 

espaço geográfico, que será retomada e apro-

fundada nas séries/anos posteriores.

As cadeias produtivas podem ser considera-

das sistemas técnicos, já que cada um de seus 
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elementos foi produzido para cumprir determi-

nadas funções e interagir com os demais. As-

sim como os produtos industriais, também os 

produtos da agricultura e da pecuária passam 

por várias etapas até chegar ao consumidor fi-

nal, isto é, operam em cadeias produtivas que 

se tornam cada vez mais complexas.

A engenharia genética e a produção de in-

sumos químicos, por exemplo, interagem com 

a agricultura, que por sua vez produz matérias-

-primas que abastecem indústrias de transfor-

mação, nas quais são fabricadas mercadorias 

para serem comercializadas e, finalmente, con-

sumidas. Atividades tão diversas, como a 

manipulação genética em laboratório e a orga-

nização da gôndola de um hipermercado, inte-

gram as cadeias produtivas agrícolas.

Competências e habilidades

O objetivo central deste volume continua 

sendo o de desenvolver as competências liga-

das à observação, à leitura e à interpretação 

das múltiplas paisagens que existem na superfí-

cie da Terra. Para isso, as atividades propostas 

objetivam o desenvolvimento da competência 

leitora, direcionada a partir das habilidades 

de interpretação e produção de textos simples, 

além da interpretação e da descrição de trans-

formações observáveis no tempo e no espaço. 

Espera-se que os alunos demonstrem habili-

dade para realizar algumas medições, contro-

lando variáveis de experimentos e prevendo 

alguns resultados da observação. Dessa forma, 

nosso propósito é o de continuar contribuindo 

para que os alunos se tornem produtores de 

conhecimentos significativos, identificando di-

ferentes formas de relevo terrestre e analisando 

os impactos produzidos pela ação humana no 

modelado do relevo. 

Além disso, objetivamos desenvolver com-

petências e habilidades que permitam aos alu-

nos compreender a diferença entre os setores 

da economia, como também as relações que se 

estabelecem entre eles. Trata-se de introduzir 

o tema dos circuitos de produção e consumo 

que caracterizam a economia moderna e que 

estão impressos nas paisagens do mundo.

Na economia moderna, o setor primário 

é, ao mesmo tempo, fornecedor e consumi-

dor dos setores secundário e terciário, forne-

cendo matérias-primas e adquirindo os mais 

variados insumos, equipamentos e serviços 

especializados. Dessa maneira, as cadeias 

produtivas conectam os produtores de maté-

ria-prima, tanto na agropecuária quanto no 

extrativismo, à indústria de transformação e 

ao setor de serviços, representado principal-

mente pelo comércio e pelos transportes e 

comunicações.

Considerando o temário e os objetivos das 

Situações de Aprendizagem relacionadas aos 

circuitos produtivos, ao final deste volume 

espera-se que os alunos sejam capazes de:

 f caracterizar, no processo de formação e or-

ganização do espaço geográfico, formas 

espaciais (criadas pelas sociedades) que con-

templem a dinâmica entre a cidade e o campo;
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 f identificar alterações provocadas no mun-

do do trabalho com o advento das novas 

tecnologias;

 f compreender a importância do processo de 

industrialização para a caracterização do 

mundo contemporâneo;

 f identificar características e dinâmicas dos 

fluxos de produção industrial, relacionan-

do-os à constituição do espaço geográfico 

contemporâneo;

 f identificar características e dinâmicas dos 

fluxos de produção agropecuária, relacio-

nando-os à constituição do espaço geográ-

fico contemporâneo;

 f descrever e identificar características espe-

cíficas do setor de serviços e sua influência 

no mundo contemporâneo;

 f discutir formas de propagação de hábitos 

de consumo que induzam a sistemas pro-

dutivos predatórios do ambiente e da so-

ciedade;

 f comparar os diferentes modos de vida das 

populações, utilizando dados sobre produ-

ção, circulação e consumo.

metodologia e estratégias

As Situações de Aprendizagem deste vo-

lume exigem aulas dialogadas, exercícios in-

dividuais, trabalhos em grupo e pesquisa em 

jornais, revistas e materiais didáticos à dispo-

sição dos alunos.

Em função da natureza dos conteúdos 

abordados no início deste volume, os alunos 

serão desafiados a resolver problemas das 

geociências, observando, medindo e interpre-

tando dados de interesse da Geografia. Es-

ses procedimentos podem ser agrupados em 

dois tipos de atividades: no primeiro, os estu-

dantes serão convidados a realizar pequenos 

experimentos por meio da observação direta 

de processos ou de materiais terrestres; no se-

gundo, serão desafiados a formular suas pró-

prias explicações a partir de modelos ou de 

informações que você lhes oferecerá. Dando 

continuidade ao trabalho de alfabetização 

cartográfica, as Situações de Aprendizagem 

vão familiarizar os alunos com o uso de vá-

rias escalas de medições métricas e térmicas, 

assim como a construção de gráficos lineares 

e em barras.

Além disso, deverão elaborar diagramas 

que representam os diferentes estágios de 

uma cadeia produtiva, ilustrando-os com 

imagens obtidas na pesquisa e produzindo 

material para ser exposto no mural da sala 

de aula.

O procedimento de leitura e interpretação 

de textos, como reforço ao desenvolvimento da 

compreensão leitora, também está presente nas 

atividades propostas. 

A última sugestão de Situação de Aprendi-

zagem trata principalmente do mundo da pu-

blicidade e seus diferentes apelos. Nesse caso, 

propusemos como estratégia uma análise dos 

discursos veiculados pela propaganda que 

buscam associar a felicidade, o bem-estar e o 

sucesso pessoal e profissional ao consumo de 

determinados produtos.
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Avaliação

Em cada uma das atividades, diferentes es-

tratégias de avaliação de aprendizagem serão 

propostas. O trabalho gerado como resultado 

da própria atividade, como relatórios de pes-

quisa ou sínteses das observações realizadas, 

será objeto de avaliação e complementado 

com roteiros de observação do trabalho do 

aluno. Assim, você terá em mãos os resultados 

do estudo da turma e o registro das atitudes 

de cada aluno, tornando possível planejar me-

lhor o processo de recuperação e a retomada 

dos conhecimentos necessários à compreen-

são dos conceitos desenvolvidos neste volume.

Sugerimos que a atribuição de conceitos 

leve em consideração os seguintes parâmetros, 

tanto para as atividades em grupo como para 

as atividades individuais:

Avaliação das 
Situações de 

Aprendizagem
objetivos atingidos

1. Muito bom
Atingiu plenamente os 
objetivos propostos.

2. Bom
Atingiu grande parte dos 
objetivos propostos.

3. Regular
Atingiu os objetivos 
mínimos essenciais.

4. Insuficiente
Não atingiu os objetivos 
mínimos essenciais.

Ao final do Caderno, apresentamos as 

correspondentes propostas de recuperação.
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SituAçõES dE AprEndizAgEm

energia conectadas em movimentos contí-

nuos. Nesta Situação de Aprendizagem, os 

alunos terão a oportunidade de verificar que a 

maioria dos sistemas naturais é impulsionada 

pela energia solar.

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 1 
OS SISTEMAS NATURAIS

Para compreender as transformações que 

ocorrem na superfície terrestre é preciso que 

os alunos estudem os fluxos de matéria e de 

energia numa abordagem sistêmica. Cada 

fluxo consiste em trajetórias de matéria e de 

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Nesta sondagem inicial, você pode veri-

ficar o repertório dos alunos em relação aos 

processos naturais na superfície terrestre. Su-

gerimos que seja apresentada a imagem da 

Terra vista do espaço (Figura 1), presente no 

Caderno do Aluno.

Conteúdos: história da Terra; formação de minerais e rochas; ciclos naturais.

Competências e habilidades: interpretar e produzir textos simples acerca das transformações observáveis 
no tempo e no espaço; realizar medições controlando variáveis de experimentos e prevendo alguns re-
sultados da observação.

Sugestão de estratégias: aulas expositivas; construção de modelos; realização de experimentos.

Sugestão de recursos: fotografias; rochas e minerais; potes de vidro; termômetros.

Sugestão de avaliação: relatórios de pesquisa, que sistematizam os dados coletados e interpretados com 
base nos conceitos estudados.

Figura 1 – Terra. Imagem de satélite.
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Os alunos podem ser desafiados a imagi-

nar que estão observando a Terra de uma nave 

para, posteriormente, responderem à seguinte 

questão disponível na seção Para começo de 

conversa.

1. Como você descreveria o nosso planeta?

Espera-se que os alunos identifiquem a presença de massas con-

tinentais, das águas oceânicas e de nuvens. Uma relação direta 

dos sistemas naturais que você poderá explorar com os alunos 

refere-se ao ciclo da água: por meio da evaporação, por exem-

plo, as águas oceânicas formam nuvens e podem se precipitar 

em outras regiões, como nas margens litorâneas dos continentes.

Num primeiro momento, cada estudante 

pode listar rapidamente no Caderno do Aluno 

o que está observando. Em seguida, eles podem 

comparar suas respostas com as do colega, pro-

curando explicar as possíveis relações entre os 

elementos observados. Feito isso, solicite a ex-

posição das respostas, enquanto você registra 

na lousa a lista de elementos identificados pe-

los alunos e as relações estabelecidas entre eles.

Caso a turma encontre alguma dificuldade 

para fazer tais relações, você pode auxiliá-la, per-

guntando diretamente como teriam se formado 

as nuvens observadas na foto e o que acontece-

ria com elas. Com base nessa discussão, explique 

que muitos processos que ocorrem na superfície 

terrestre são cíclicos e, portanto, repetem-se con-

tinuamente de uma mesma maneira. Em função 

disso, ao estudá-los, podemos desenvolver nossa 

capacidade de previsão dos acontecimentos.

Para finalizar esta etapa prévia, sugira aos 

alunos que observem o lugar em que vivem e 

respondam à seguinte questão, também pre-

sente no Caderno do Aluno.

2. Que elementos identificados na descrição do 

planeta estão presentes em seu cotidiano?
A resposta vai variar de acordo com a localização de cada 

escola. Espera-se que alguns elementos estejam presentes 

nas respostas dos alunos, como serras, morros, rios, lagos, 

mar (no caso das escolas localizadas em áreas litorâneas), 

nuvens etc.

Etapa 1 – Características dos 
materiais terrestres

Na etapa de sensibilização, a turma foi de-

safiada a identificar elementos que compõem 

a superfície terrestre, bem como suas relações 

de interdependência. Retome o que foi discu-

tido comparando os diversos elementos des-

critos pelos alunos. Ao realizar essa síntese, 

explique que eles podem ser agrupados em 

diferentes camadas, a saber:

 f  litosfera – camada rochosa que recobre 

o planeta, formando tanto os continentes 

como o piso dos oceanos;

 f  Hidrosfera – formada pela água dos ocea-

nos, rios, lençóis freáticos, lagos, água das 

chuvas e de geleiras;

 f  Atmosfera – a camada de ar que envolve a 

Terra.

É evidente que há um limite tênue entre 

uma camada e outra, ou seja, fragmentos 

rochosos e oxigênio podem ser encontrados 

nas massas oceânicas, assim como há água 

na atmosfera e nas fendas da litosfera. 
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leitura e análise de diagrama

Essa ideia pode ser melhor explorada a par-

tir da leitura do diagrama das esferas terrestres 

(Figura 2). Para tanto, sugerimos as seguintes 

questões no Caderno do Aluno.

1. Que relações você acha que existem entre 

esse esquema  gráfico de esferas e o que apa-

rece na imagem de satélite do planeta Terra 

(Figura 1)?

Espera-se que os alunos relacionem a hidrosfera com os ocea-

nos visíveis na imagem, a litosfera com as massas continentais 

e a atmosfera com a cobertura de nuvens. É importante que se 

discuta com eles que as esferas terrestres também apresentam 

características que não são visíveis na imagem, e que a interação 

entre elas é fundamental para a existência de vida na Terra. 

2. Pinte a parte do diagrama que corresponde 

à biosfera (esfera da vida). Por que você fez 

essa escolha?

Espera-se que os alunos reconheçam que a biosfera se desen-

volve na intersecção entre as três esferas. A vida está presente 

nos continentes, oceanos e na camada inferior da atmosfera.

Figura 2 – As esferas terrestres. Elaborado 
especialmente para o São Paulo faz escola.
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Como passo seguinte, sugerimos 

que se faça uma análise da diversi-

dade dos materiais presentes na 

Terra. Pelo contato direto com algumas amos-

tras, os estudantes terão a oportunidade de 

explorar determinadas características dos ma-

teriais terrestres, como a composição, a con-

sistência e a textura. Para isso, sugerimos que 

os alunos sejam divididos em grupos para per-

correrem postos de observação distribuídos 

pelos diferentes cantos da sala de aula, con-

forme atividade da seção Roteiro de experi-

mentação do Caderno do Aluno. Os postos 

devem ser de acordo com a lista de materiais e 

orientações seguintes:

lista de materiais

1 rolo de papel toalha;

1 espeto de madeira;

1 geladeira de isopor de 2 litros de capacidade;

2 sacos plásticos pretos de 5 litros;

1 quilo de cubos de gelo;

2 potes de vidro com tampa;

1 litro de água;

1 litro de álcool (tampado);*

½ quilo de argila;

250 gramas de gesso;

250 gramas de areia grossa;

250 gramas de areia fina;

½ quilo de terra vegetal;

250 gramas de pedra de brita número 2;

1 recipiente de plástico com tampa de 1 litro;

3 garrafas pet de 2 litros pintadas de preto e 

com tampa.

* Recomendamos que o álcool, por ser inflamável, perma-
neça em recipiente fechado durante toda a observação e 

que não seja diretamente manipulado pelos alunos.
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poSto 1

NãO TIRE A TAMPA NEM LEVAN-
TE O VIDRO. OBSERVE A POSIçãO 
DO CUBO DE GELO NOS DOIS RE-
CIPIENTES E PROCURE EXPLICAR A 
DIFERENçA ENTRE ELES.

Posto 1

 f Materiais: 1 pote de vidro tampado com 
250 ml de álcool e 1 cubo de gelo; 1 pote 
de vidro tampado com 250 ml de água e 1 
cubo de gelo.

 f Instrução fixada na base, conforme o se-
guinte modelo:

Posto 2
 f Materiais: 250 gramas de gesso; 200 ml de 

água; espeto de madeira; recipiente de plás-
tico com tampa com furo do tamanho do 
espeto.

 f Instrução fixada na base, conforme o seguin-
te modelo: 

poSto 2

NãO LEVANTE O RECIPIENTE, 
NãO TIRE A TAMPA, NEM OLHE 
DENTRO DELE. USE O ESPETO DE 
MADEIRA, COMO SE FOSSE UMA 
SONDA, PARA IDENTIFICAR AS 
CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL 
CONTIDO NO RECIPIENTE.

Posto 3
 f  Materiais: 1 saco plástico preto de 5 litros; 

½ quilo de argamassa de argila.

 f  Instrução fixada na base, conforme o seguin-
te modelo: 

poSto 3

NãO LEVANTE O SACO PLÁSTICO 
NEM OLHE DENTRO DELE. INTRO-
DUzA SUA MãO PELA ABERTURA E 
IDENTIFIQUE, PELO TATO, AS PRO-
PRIEDADES DO MATERIAL QUE SE 
ENCONTRA DENTRO DO SACO. 

Posto 4
 f  Materiais: 1 saco plástico preto de 5 litros; 

½ quilo de terra vegetal.

 f  Instrução fixada na base, conforme o seguin-
te modelo: 

poSto 4

NãO LEVANTE O SACO PLÁSTICO 
NEM OLHE DENTRO DELE. INTRO-
DUzA SUA MãO PELA ABERTURA E 
IDENTIFIQUE, PELO TATO, AS PRO-
PRIEDADES DO MATERIAL QUE SE 
ENCONTRA DENTRO DO SACO.
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Sugerimos que você faça o controle de 

tempo do circuito entre os postos de obser-

vação (no máximo, 5 minutos em cada um). 

Durante esse processo, os alunos devem re-

gistrar no Caderno do Aluno o máximo de 

características observadas nos materiais dis-

postos no experimento.

Enquanto isso, você pode observar os alu-

nos, registrando os seguintes aspectos:

 f  Quais alunos compreendem as instru-

ções e executam a tarefa de maneira 

 organizada?

 f  Quem faz as anotações no Caderno?

 f Qual é a habilidade demonstrada pelos 

alunos na manipulação dos materiais? 

Nesta atividade é possível avaliar a pos-

tura e suas atitudes durante o percur-

Posto 6
 f  Materiais: 1 garrafa pet de 2 litros pintada de 

preto e com tampa; 250 gramas de areia fina.

 f  Instrução fixada na base, conforme o seguin-
te modelo: 

poSto 6

NãO TIRE A TAMPA DA GARRAFA. 
VOCÊ PODE ERGUÊ-LA, SACUDI-LA 
OU INCLINÁ-LA. IDENTIFIQUE AS 
CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL 
QUE HÁ NO RECIPIENTE.

Posto 7
 f  Materiais: 1 garrafa pet de 2 litros pintada 

de preto e com tampa; 250 gramas de pedra 
de brita número 2.

 f  Instrução fixada na base, conforme o seguin-
te modelo: 

poSto 7

NãO TIRE A TAMPA DA GARRAFA. 
VOCÊ PODE ERGUÊ-LA, SACUDI-LA 
OU INCLINÁ-LA. IDENTIFIQUE AS 
CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL 
QUE HÁ NO RECIPIENTE. 

poSto 5

NãO TIRE A TAMPA DA GARRAFA. 
VOCÊ PODE ERGUÊ-LA, SACUDI-LA 
OU INCLINÁ-LA. IDENTIFIQUE AS 
CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL 
QUE HÁ NO RECIPIENTE.

Posto 5

 f  Materiais: 1 garrafa pet de 2 litros pinta-

da de preto e com tampa; 250 gramas de 

areia grossa.

 f  Instrução fixada na base, conforme o se-

guinte modelo: 
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so? O aluno está atento e concentrado 

para extrair o máximo da observação 

do experimento? Fez questionamentos  

interessantes? Fez os registros do que 

observou? Apresenta coordenação mo-

tora adequada para o experimento? Pos-

sui percepção tátil?

Essas observações poderão ser úteis caso 

os alunos necessitem de algum reforço ou 

atividade de recuperação. Uma vez con-

cluído o circuito de observação, oriente-os 

no sentido de elaborar o relatório de inves-

tigação. Seria interessante a turma receber 

parâmetros de apresentação dos trabalhos 

escritos, que devem conter uma capa com o 

título da atividade, nomes dos integrantes 

do grupo e data da atividade.

De posse dos relatórios dos grupos, você 

pode solicitar que algum integrante expo-

nha os resultados, comparando as respos-

tas para cada posto de observação. 

No posto 1, sem dizer à classe que os lí-

quidos dos frascos são diferentes, registre na 

lousa quais foram as conclusões dos grupos. 

Como o gelo não afunda no frasco de água 

e afunda no frasco com álcool, alguns alu-

nos podem concluir apressadamente que há 

algo errado com o cubo de gelo que afunda. 

Nesse caso, repita o procedimento na frente 

dos alunos, colocando o mesmo cubo de 

gelo em um frasco e depois em outro.

A partir de um experimento simples, po-

derão perceber a diferença de densidade. 

Os materiais menos densos ficam acima dos 

mais densos. Assim, o gelo é menos denso 

que a água em estado líquido. O álcool é o 

material menos denso dos três. O mesmo 

pode ser dito em relação aos materiais que 

formam a litosfera. As rochas do fundo 

oceânico são mais densas do que as conti-

nentais, assim como o material rochoso da 

crosta terrestre é menos denso do que o ma-

terial do interior do planeta.

No posto 2, os grupos tiveram a opor-

tunidade de manipular um material que foi 

se solidificando rapidamente no decorrer 

da aula. Dessa forma, alguns alunos terão 

observado um material pastoso, de fácil pe-

netração e de coloração branca, uma vez 

que, ao se retirar a sonda, vestígios do gesso 

devem ter sido expostos à superfície. Por 

sua vez, outros vão descrever um material 

consistente e de difícil manuseio. Chame a 

atenção da classe para esse fato. Vários ma-

teriais terrestres sofrem transformações no 

decorrer de sua observação, como as lavas 

vulcânicas.

Nos postos 3 e 4, os alunos foram desa-

fiados a explorar a percepção por meio do 

tato. Ao listar as características dos mate-

riais na lousa, você pode destacar as pro-

priedades dos objetos apreendidas dessa 

maneira.

Espera-se que os alunos identifiquem as-

pectos da textura (áspera, lisa, rugosa), da 

consistência (resistência do material a al-

guma força sem se partir) e da flexibilidade 

BOOK_GEO_SPFE_5S_CP_VOL2.indb   17 07/08/14   14:14



18

(propriedade de se curvar quando subme-

tido a alguma força, sem produzir fraturas). 

Utilizando-se de tais características, é possí-

vel agrupar os diferentes tipos de materiais 

terrestres.

Para reforçar essa ideia, você pode inda-

gar os alunos a respeito de outros materiais 

semelhantes ou diferentes dos que foram 

manipulados.

Nos postos 5, 6 e 7, os alunos puderam 

explorar propriedades não visuais dos ob-

jetos. Por meio da audição e em virtude do 

choque dos objetos entre si, do rolamento 

ou do arrastamento, foi possível inferir a 

respeito do grau de desagregação e da forma 

dos fragmentos. 

Para concluir a aula, faça referência às 

limitações das observações, uma vez que foi 

evitado o uso da visão. Ao reler na lousa 

as propriedades dos materiais analisados 

(como consistência, textura, forma etc.), in-

dague os alunos a respeito das característi-

cas dos objetos facilmente identificadas por 

meio da visão. 

Espera-se que os alunos façam refe-

rência à cor, ao tamanho e à quantidade 

de unidades. A discussão desses resulta-

dos também é uma oportunidade para os 

alunos se depararem com a enorme di-

versidade de materiais terrestres. Tal di-

versidade é decorrente de suas variadas 

condições de formação, o que será abor-

dado a seguir. 

Etapa 2 – Estudo da formação de 
minerais

Prossiga o estudo da superfície terrestre 

discutindo com os alunos a composição da 

crosta sólida da Terra. Primeiramente, eles 

devem ser informados que as rochas que 

formam a litosfera são constituídas de mine-

rais. Quase todos os minerais são formados 

pela combinação de dois ou mais elementos 

químicos. Como exceções a esse padrão, 

podem ser citados o ouro, a prata e o dia-

mante, formados por apenas um elemento. 

Mas o aspecto comum a todos os minerais 

é o fato de eles ocorrerem naturalmente na 

crosta terrestre. 

Em geral, os utensílios e produtos fabri-

cados pelo ser humano derivam de mine-

rais. Dada a diversidade de proprie dades 

dos minerais, qualquer material essencial às 

necessi dades humanas pode ser encontrado 

na natureza. Assim:

 f para ferramentas que exigem lâminas 

finas, utilizam-se minerais que possuem 

maleabilidade, como o cobre e a prata;

 f se o produto exige flexibilidade, para a 

fabricação de objetos curvos que dificil-

mente se quebram, utiliza-se vermiculita 

ou talco;

 f se a necessidade é fabricar um material 

com resistência para riscar e cortar ou-

tros materiais, é preciso utilizar minerais 

com maior dureza, como o diamante;
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 f para a fabricação de lentes e de outros ob-

jetos transparentes são necessários mine-

rais translúcidos, como o quartzo;

 f para a produção de joias, utilizam-se mine-

rais como a prata, o ouro, o rubi, a esme-

ralda e o diamante devido à sua cor e ao 

seu brilho (metálico ou não metálico).

Para a turma refletir a respeito da impor-

tância dos minerais na vida do ser humano, na 

seção Desafio!, os alunos deverão preencher o 

Quadro 1 a partir da seguinte orientação: 

Liste produtos fabricados a partir de mi-

nerais e o(s) mineral(ais) que os compõem. 

Depois, com um colega, indique as proprie-

dades dos minerais utilizados nos produtos 

que vocês escolheram. 

Encerrada a pesquisa, você poderá regis-

trar na lousa a lista feita pelos alunos e su-

gerir uma rápida classificação dos minerais 

de acordo com as propriedades apresentadas 

anteriormente: maleabilidade, flexibilidade, 

dureza, translucidez, além de cor e brilho 

(metálico e não metálico). A partir disso, 

conduza a aula para um debate a respeito da 

formação dos minerais.
As respostas podem variar dependendo dos produtos esco-

lhidos. No Quadro 1 apresentamos alguns exemplos:

produto
mineral 
utilizado

propriedades do mineral                                      

maleabilidade Flexibilidade dureza translucidez Cor brilho

Prego Ferro X X

Encanamentos Cobre X X X

Janela Sílica X X

Aliança de 
casamento

Ouro X X X X

Quadro 1.
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Sabe-se que a formação de quase todos 

os minerais ocorre em profundidades muito 

maiores do que podemos observar, em condi-

ções de temperatura e pressão extremamente 

elevadas. Contudo, o estudo dos minerais e, 

principalmente, da formação de seus cristais 

é uma boa oportunidade para se compreen-

der como as rochas são originadas.

O cristal é a forma sólida na qual os ele-

mentos do mineral foram organizados. Cada 

mineral apresenta um padrão característico de 

cristais. Ao se observar o desenvolvimento de 

cristais, pode-se concluir a respeito da varie-

dade de características de materiais diferentes. 

O tamanho dos cristais de um mine-

ral depende da velocidade de sua forma-

ção. Quanto mais rápida a formação do 

cristal, menor ele será. Isso pode ser de-

monstrado para os alunos. Prepare em 

sua casa um material para exposição  

em sala de aula, produzindo uma solução 

saturada de sal de cozinha, dissolvendo sal 

em duas vasilhas rasas de vidro refratário 

com água quente. Uma das vasilhas deve 

ser levada ao fogo, provocando a rápida 

evaporação da água. A outra deve ficar em 

repouso até o dia seguinte.

De posse das vasilhas, você pode ex-

plicar aos alunos como foi o experimento, 

alertando-os que não devem tentar repetir 

o procedimento sem que estejam acompa-

nhados de algum responsável pelo manu-

seio do fogo e da água quente. No fundo 

das duas vasilhas podem ser observadas 

placas de cristais de sal, mas naquela em 

que a evaporação foi mais lenta, as pla-

cas são maiores. Com base nessa consta-

tação, desafie os alunos a imaginar que 

condições no interior da Terra poderiam 

causar a variação no tamanho dos cris-

tais.

Os alunos poderão fazer referência às 

erupções vulcânicas. Quando as lavas do 

vulcão derramam material incandescente 

sobre a superfície terrestre, o contato com 

a atmosfera provoca um resfriamento rá-

pido. Em outras situações, as rochas foram 

formadas por minerais que se resfriaram 

lentamente.

Certamente, os alunos ficarão entusias-

mados pelo assunto. Nesse caso, sugerimos 

que a turma realize o seu próprio experi-

mento e organize uma coleção de minerais 

do grupo.

Um experimento muito simples, e que 

pode ser realizado em casa, é o de produ-

ção de cristais de sal. Oriente os alunos de 

acordo com as seguintes instruções:
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material necessário

1 pote transparente; água; colher; 1 fio de barban-

te; 1 lápis; papel toalha; sal de cozinha; 1 clipe.

procedimentos:

1. Amarre uma das extremidades do barbante 

no meio do lápis e fixe na outra extremidade 

o clipe.

2. Prepare uma solução saturada de sal. Para 

isso, no pote de vidro com água quente, adi-

cione sal de cozinha pouco a pouco e misture 

com a colher. Quando começar a acumular 

sal no fundo do pote, você tem aí a solução 

saturada de sal.

3. Coloque o barbante com o clipe dentro do 

pote de solução saturada de sal e cubra o re-

cipiente com papel toalha.

4. Observe o barbante imerso com o clipe depois 

de 12, 24 e 48 horas. Relate no Caderno o que 

observou no decorrer do processo de forma-

ção de cristais. Na aula seguinte ao término 

do experimento, leve para a sala o barbante 

com os cristais formados. 
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Sugerimos que você deixe os alunos à 

vontade para comentar a experiência desen-

volvida em casa. Não será difícil a turma 

perceber que, ao longo do tempo, os cristais 

foram ficando cada vez maiores. O cloreto 

de sódio (sal de cozinha), quando ocorre 

naturalmente, como mineral, recebe o nome 
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Figuras 3a, 3b e 3c – Experimento.

de halita. Para essa experiência, incentive os 

alunos a trazer para a escola outros tipos de 

materiais rochosos e minerais que tenham 

interesse em mostrar aos colegas. Você pode 

desafiá-los a agrupar o material, conside-

rando diferentes critérios: cor, brilho, trans-

parência, dureza etc. 
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rocha
tipo de 
rocha

Estrutura 
e textura

usos e 
interesse 
comercial

Granito
Arenito
Gnaisse

Quadro 2.

Etapa 3 – o ciclo das rochas 

Os alunos devem estar habituados a ob-

servar mudanças bruscas de temperatura ou 

mesmo os danos provocados nas cidades por 

um forte temporal. O que pode parecer estra-

nho para eles é que tudo, mesmo quando apa-

rentemente estático na superfície terrestre, está 

em permanente processo de transformação. 

É o caso das rochas. Elas envolvem o nosso 

planeta com um interior bastante ativo, que 

promove uma dinâmica muito intensa, e estão 

submetidas a variações de pressão, tempera-

tura, abalos sísmicos e atividades vulcânicas.

Os alunos devem se familiarizar com pro-

cessos que ocorrem numa escala de tempo in-

finitamente mais longa do que a vida de um 

ser humano, ou seja, perceber a diferença entre 

tempo geológico e tempo histórico. Em vista 

disso, inicie a aula apresentando-lhes algumas 

informações importantes que os ajudem a com-

preender esse complexo jogo de quebra-cabeça.

Eis algumas informações:

 f calcula-se que 95% da crosta terrestre 

seja formada por rochas cristalinas 

(ígneas e metamórficas) e apenas 5% da 

massa rochosa seja formada por rochas 

sedimentares;

Mobilizada a classe para a análise dos mi-

nerais, você acumulou um conjunto de conhe-

cimentos que permitirá maior aprofundamento 

do estudo da constituição da crosta terrestre, 

que é feita basicamente de rochas. Como as ro-

chas são materiais resultantes da junção natural 

de minerais, o estudo da composição, da textura 

(por meio do tamanho dos grãos) e da estrutura 

(formas cristalinas) dos minerais permite uma 

melhor compreensão das formações rochosas. 

Assim, os alunos podem ser informados de que 

as rochas podem ser classificadas, de acordo 

com sua origem, em três tipos principais:

 f rochas ígneas, formadas pelo resfriamento e 

endurecimento de material fundido origina-

do no interior do planeta. Dependendo da 

velocidade de seu resfriamento, apresentará 

cristais maiores ou menores;

 f  rochas sedimentares, formadas pelo desgaste 

de outras rochas e pelo acúmulo e compacta-

ção de sedimentos nas partes mais baixas do 

relevo;

 f  rochas metamórficas, formadas pela altera-

ção de rochas preexistentes, seja por aumen-

to de calor ou pressão sobre elas. 

Organize com os alunos uma pesquisa em ma-

teriais didáticos da escola sobre três rochas: o gra-

nito, o arenito e o gnaisse, a respeito dos aspectos 

identificados no Quadro 2. Caso a escola tenha 

acesso à internet, a pesquisa também pode ser 

realizada no site do Museu Virtual de Minerais 

e Rochas “Heinz Ebert”, do campus da Univer-

sidade Estadual Paulista de Rio Claro, disponí-

vel em: <http://www.rc.unesp.br/museudpm/

banco/index.html>, acesso em: 25 nov. 2013.
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 f porém, quando se considera a proporção des-

ses tipos de rochas que estão expostas na su-

perfície, a situação se inverte: 75% das rochas 

são sedimentares e apenas 25% são cristalinas;

 f as rochas ígneas são mais antigas que as 

sedimentares.

leitura e análise de diagrama

Feita essa primeira abordagem, encaminhe 

a apresentação e a leitura do esquema do ci-

clo das rochas (Figura 4), com o processo de 

formação de rochas cristalinas, desgaste de 

formações rochosas, erosão e deposição de se-

dimentos, solidificação de novas rochas, e as-

sim sucessivamente. Espera-se que a partir do 

estudo do ciclo das rochas, os alunos possam 

responder às seguintes questões, presentes no 

Caderno do Aluno.
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Figura 4 – O ciclo das rochas. Elaborado especialmente para o 
São Paulo faz escola.

1. Como ocorre o processo de formação das 

rochas ígneas?

As rochas ígneas (também conhecidas como magmáticas) 

são formadas pela solidificação (cristalização) do magma. 

Quando isso ocorre no interior da crosta terrestre, o mag-

ma esfria lentamente, possibilitando a formação de cristais. Já 

quando o magma chega à superfície, como em uma erup-

ção vulcânica, ele se resfria muito rapidamente, devido ao 

contato com a temperatura ambiente, e não dá tempo de os 

cristais se desenvolverem. As rochas que se originam desse 

processo são denominadas vulcânicas. 

2. Qual é o papel do intemperismo na forma-

ção dos sedimentos?

O intemperismo é o conjunto de processos por meio dos 

quais as rochas se fragmentam dando origem aos sedimen-

tos. Pode ser químico (quando os minerais são alterados por 

reações químicas) ou físico (quando a rocha se fragmenta por 

processos físicos, como o atrito, sem que ocorra modificação 

na estrutura química do material). O intemperismo pode se 

apresentar sob uma terceira modalidade que é a biológica, 

quando os minerais são alterados em virtude da atuação de 

organismos, especialmente bactérias. 

3. O que significa metamorfismo? Qual é a 

sua importância no ciclo das rochas?

O metamorfismo é a transformação das rochas que são sub-

metidas a elevadas temperaturas e a grande pressão. Esse 

processo ocorre no interior da crosta terrestre, onde as ro-

chas podem sofrer alterações físicas (mudança de textura), 

químicas (recombinação de minerais) ou físico-químicas. O 

metamorfismo é um processo importante no ciclo das ro-

chas, pois modifica as características das rochas sedimentares 

e/ou ígneas.

4. As rochas ígneas e as metamórficas são 

mais abundantes na litosfera. No entanto, 

as rochas sedimentares predominam na su-

perfície terrestre. Por que isso acontece?
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Espera-se que os alunos percebam que as rochas sedimentares, 

mais recentes, formam uma camada rochosa sobre as mais antigas 

e, também, que as rochas sedimentares se originam da desagrega-

ção e do depósito dos materiais das rochas cristalinas e metamór-

ficas, resultado de intemperismo, erosão, transporte e litificação 

(conjunto de processos que transformam sedimentos em rocha).

Como proposta para consolidar o estudo 

sobre o ciclo das rochas, no Caderno do Aluno, 

na seção Desafio!, há a atividade reproduzida 

a seguir.

Faça uma pesquisa em materiais didáticos 

da escola, buscando um exemplo para cada 

tipo de rocha identificado no quadro a seguir 

(Quadro 3). Depois, com o auxílio do seu pro-

fessor, procure informações sobre os usos des-

sas rochas e os interesses comerciais por elas e 

preencha a última coluna.

tipo de 
rocha

rocha
usos e interesse 

comercial

Ígnea granito material de construção, 
revestimento e decoração

Sedimentar arenito material de construção

Metamórfica gnaisse material de pavimentação

Para concluir essa etapa, na seção 

Lição de casa, sugerimos que os 

alunos transformem o diagrama 

em um cartaz, acrescentando fotos, desenhos e 

gravuras que representem cada etapa do pro-

cesso de formação e desgaste das rochas.

Resposta pessoal. Espera-se que o cartaz represente o pro-

cesso circular que envolve a formação de rochas cristalinas, 

o desgaste de formações rochosas, o transporte e a deposi-

ção de sedimentos, a solidificação de novas rochas e assim 

sucessivamente.

Quadro 3.

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 2 
A ÁGUA E OS ASSENTAMENTOS HUMANOS

como um planeta azul por ser praticamente 

70% coberta por superfícies aquosas. Além 

disso, veremos como as formas de uso dos re-

cursos hídricos se transformaram ao longo  

da história humana.

Nesta Situação de Aprendizagem, dare-

mos atenção especial à água, graças à sua 

enorme importância na manutenção dos 

ciclos naturais e na manutenção da vida 

na Terra. Afinal, a Terra é vista do espaço 

Conteúdos: a água nos ciclos da natureza; a importância histórica e o uso da água.

Competências e habilidades: comparar os usos da água; interpretar e comparar fotos.

Sugestão de estratégias: aula expositiva; pesquisa; produção de textos.

Sugestão de recursos: mapas; imagens.

Sugestão de avaliação: relatório final dos alunos.
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Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Para introduzir o tema na 5a série/6o ano, 

sugerimos que você destaque a importân-

cia de se ter uma atitude responsável no que 

se refere à preservação da água, sobretudo 

considerando-se que, atualmente, a água po-

tável é considerada um recurso finito, dada a  

superexploração e poluição deste recurso.

Para isso, apresente alguns dados aproxima-

dos a respeito do consumo residencial de água: 

cinco minutos com a torneira do banheiro meio 

aberta (80 litros); 15 minutos de banho de chu-

veiro (144 litros); seis segundos de válvula da 

descarga (30 litros); 15 minutos com a torneira 

da cozinha aberta (243 litros); lavadora de rou-

pas de cinco quilos (135 litros); 15 minutos com 

a torneira do tanque aberta (279 litros); 30 mi-

nutos com a mangueira aberta para lavar o carro 

(216 litros); 15 minutos com o esguicho aberto 

para lavar a calçada (243 litros) (cf. Associação 

de Defesa e Orientação do Cidadão; apud SEE-

-SP/CENP. Água hoje e sempre: consumo sus-

tentável. São Paulo: SEE-SP/CENP, 2004.). Os 

alunos podem ser desafiados a analisar a situa-

ção doméstica e a propor medidas para um con-

sumo mais responsável. Para isso, peça que cada 

aluno pense na rotina de sua casa, considerando 

os hábitos de todas as pessoas que lá residem. 

Tendo em vista os parâmetros de gasto de água 

indicados anteriormente, solicite que os alunos 

calculem o volume de água que é possível eco-

nomizar no seu dia a dia. Após uma rápida veri-

ficação dos cálculos feitos pela classe, sugira que 

os alunos proponham formas de evitar o desper-

dício do uso da água no banho, na cozinha, no 

quintal e em outras dependências da casa.

No Caderno do Aluno, essa etapa prévia é 

conduzida por meio de duas questões na se-

ção Para começo de conversa.

1. Quais são as atividades responsáveis pelo 

consumo doméstico de água?

2. Em sua opinião, seria possível diminuir o con-

sumo de água em sua casa? De que maneira?
Espera-se que surjam algumas propostas, como as indicadas 

a seguir:

•	 Na hora do banho, em vez de manter o chuveiro ligado 

o tempo todo, pode-se molhar o corpo, desligar a água 

enquanto usa o sabonete e, somente depois, abri-lo para 

se enxaguar.

•	 Não escovar os dentes com a torneira aberta.

•	 Para evitar o uso prolongado da descarga, não jogar obje-

tos nem papel no vaso sanitário.

•	 Na cozinha, molhar a louça de uma só vez e, depois, abrir 

a torneira quando tudo já estiver ensaboado.

•	 Lavar o carro, o quintal e a calçada com balde, evitando o 

uso da mangueira.

De posse do conjunto de propostas, você 

pode sugerir aos alunos o desenvolvimento de 

uma campanha de consumo responsável da 

água. Eles podem distribuir cartazes em suas 

próprias residências, divulgando propostas de 

mudança de conduta. Depois de um mês, ao 

comparar a conta de água desse último mês 

com a do mês anterior, eles podem elaborar 

um relatório sobre essa experiência, descre-

vendo as dificuldades encontradas e os resul-

tados obtidos em termos de consumo de água.
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Etapa 1 – A presença da água nos 
ciclos da natureza

A água está presente em toda parte, não 

apenas nos reservatórios que compõem a hi-

drosfera. Para buscar essa evidência, você 

pode orientar os alunos a realizar dois expe-

rimentos em casa. 

No primeiro deles, com a ajuda dos pais ou 

responsáveis, solicite que escolham um galho 

de árvore no quintal, no jardim ou na rua. Para 

quem mora em apartamento, pode ser esco-

lhida alguma planta ornamental que esteja em 

um vaso. Com cuidado para não quebrar o ga-

lho, oriente que seja colocado um saco plástico 

na extremidade da planta, amarrando a ponta 

com o barbante. No segundo experimento, o 

aluno deve reservar no congelador um copo de 

vidro vazio. Após 24 horas, enquanto retira o 

saco plástico do galho, ele deve deixar na pia da 

cozinha o copo de vidro que estava no congela-

dor. Em seguida, deve registrar o observado no 

interior do saco plástico e no copo.

Os alunos devem ser orientados a escrever 

um relatório sobre os experimentos, no qual 

devem constar os seguintes tópicos: 1. Material 

utilizado; 2. Procedimentos adotados; 3. Resul-

tados obtidos.

De posse dos relatórios da turma, solicite 

que alguns alunos exponham o que verificaram 

no trabalho. Depois de debater os resultados em 

sala de aula, espera-se que os alunos compreen-

dam que, no primeiro caso, houve o acúmulo de 

água no saco plástico, originado da transpiração 

da planta. Peça que eles imaginem a quantidade 

de água que as plantas de uma floresta tropical 

transferem para a atmosfera. No segundo caso, 

como a superfície do copo de vidro estava mais 

fria que o ar ao seu redor, ocorreu o processo 

de condensação do vapor de água existente no 

ambiente. Você pode destacar por que a chegada 

de uma frente fria, com queda brusca de tempe-

ratura, normalmente provoca chuvas.

Para concluir esta etapa do estudo, dê um 

retorno aos alunos sobre o texto elaborado 

por eles a respeito da importância da água 

nos ciclos naturais. Alguns trabalhos podem 

ser selecionados para uma leitura em voz alta.

Etapa 2 – A importância histórica 
da água

Uma vez analisado o papel da água nos 

processos naturais, você tem uma boa oportu-

nidade para realçar ainda mais a sua importân-

cia, discutindo com a classe o uso dos recursos 

hídricos no desenvolvimento humano. Nessa 

etapa, será possível identificar a estreita relação 

entre a localização dos assentamentos huma-

nos e a disponibilidade dos recursos hídricos, 

seja para o abastecimento da população e para 

o transporte, seja, principalmente, para a irri-

gação, que permite expandir as áreas de cultivo 

e aumentar a produção agrícola. 

Para tanto, sugerimos que os 

alunos façam uma pesquisa nos 

materiais didáticos disponíveis e 

procurem exemplos de cidades da Antigui-

dade que surgiram às margens de rios locali-

zados no norte da África e na Ásia. Essa 

proposta está apresentada no Caderno do 
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Aluno na seção Pesquisa em grupo. Nessas 

atividades, eles deverão selecionar um rio para 

desenvolverem a pesquisa.

Os alunos podem fazer referência aos núcleos urbanos que 

surgiram às margens do Rio Nilo, como Tebas, Luxor, Mênfis 

e Assuan. Também são exemplos os rios Tigre e Eufrates, em 

cujas margens surgiram as cidades de Ur, Lagash, Nínive, Mari 

e Kish. Na Índia, eles podem fazer referência aos núcleos ur-

banos às margens do rio Indo e, na China, ao redor dos rios 

Huang-ho e Yang tsé-kiang. 

leitura e análise de imagem

Em seguida, os alunos podem ser desafiados 

a analisar a importância de alguns rios, em espe-

cial o Nilo e o Amazonas. Dividida em duplas, a 

turma pode discutir uma das situações a seguir:

1. Com base na pesquisa e nas Figuras 5 e 6, pro-

cure explicar a importância do Rio Nilo para a 

civilização que se desenvolveu no Egito Antigo.

Espera-se que os alunos percebam nas imagens a importân-

cia ecológica e econômica do Rio Nilo. Até atingir sua foz, no 

Mar Mediterrâneo, o Nilo percorre uma região desértica. Do 

ponto de vista ecológico, suas águas são essenciais naquela 

região. Sem ele não teria havido condições para o desenvol-

vimento da agricultura. O Nilo foi também fundamental para 

a comunicação entre diferentes assentamentos humanos 

pertencentes à civilização egípcia.

2. Em terrenos mais planos, os rios inundam 

uma extensa área de suas margens nos perío-

dos das cheias. Nos períodos da estiagem, o 

volume das águas diminui, expondo os solos 

de sua várzea. Parte das populações ribeiri-

nhas amazônicas se protege dos efeitos dessas 

variações sazonais do rio construindo palafi-

tas, tais como as que aparecem na Figura 7.  

Figura 5 – Imagem de satélite (Modis) do Rio Nilo e seu del-
ta: Egito com a Península do Sinai (lado direito alto) e o Mar 
Vermelho (abaixo à direita).
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Em sua opinião, como as variações no nível 

das águas podem afetar os deslocamentos 

diários de quem vive em palafitas?

Nesta questão, o que se espera é a capacidade de imagi-

nação, de se colocar no lugar do outro. Os alunos devem 

relatar, no mínimo, duas situações cotidianas. Na primeira 

delas, há vários dias em que a chuva cai sem parar. As casas 

praticamente ficam no nível das águas e é possível, inclu-

sive, aproximar o barco da porta da cozinha. Numa outra 

situação extrema, o nível do rio está bem baixo e é preciso 

descer escadas para se alcançar sua margem. As pessoas fi-

cam mais fora da casa, mas também é mais difícil se deslo-

car para outras localidades. Além dos aspectos ligados ao 

ciclo de cheias e vazantes dos rios, a questão apresenta uma 

boa oportunidade para discutir com os alunos a situação 

social dos moradores das palafitas, que na maior parte dos 

casos são populações pobres e com acesso difícil aos servi-

ços públicos básicos, como saúde e educação.
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Figura 6 – Arredores do Rio Nilo. Oásis em Assuan, Egito, 2001. 
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Figura 7 – Palafitas na beira do Rio Negro. Manaus (AM), 2008.
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SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 3 
NATUREzA E SOCIEDADE NA MODELAGEM DO RELEVO

Ainda com o objetivo de enfatizar a compre-

ensão do sistema terrestre como resultado da 

interação entre a atmosfera, a crosta terrestre e 

os organismos vivos, na Situação de Aprendiza-

gem anterior, foi possível estudar a importância 

do ciclo da água. Mas, os alunos precisam estar 

atentos a muitos outros processos que tornam a 

superfície da Terra um ambiente dinâmico e em 

permanente transformação. E isso ocorre por 

meio da força de alguns importantes agentes de 

modelação do relevo, como o vento, a chuva, o 

deslocamento de geleiras e o curso dos rios. 

As formas de relevo também podem ser ana-

lisadas tendo em vista a ação de vários agentes 

internos e externos, movidos pelas forças da na-

tureza e do trabalho humano. É por isso que, 

nesta Situação de Aprendizagem, o aluno terá a 

oportunidade de trabalhar a relação da natureza 

e da sociedade na modelagem do relevo.

Uma vez que as duplas tenham concluído 

suas respostas, você pode solicitar que alguns 

alunos leiam o que escreveram, comentando 

os aspectos considerados por eles no relato. 

Para encerrar esta Situação de 

Aprendizagem, os alunos são 

desafiados a responder à se-

guinte questão, presente no Caderno do 

Aluno, na seção Você aprendeu?.

A imagem a seguir mostra um tipo de 

edificação muito comum na Amazônia, cha-

mada palafita.

Figura 8 – Palafita em rio amazônico, 1952.
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Considerando as características naturais 

e culturais da região amazônica, é correto 

afirmar, com base na imagem, que essa téc-

nica tradicional de construção de casas está 

associada à:

a) atividade de lazer das comunidades ri-

beirinhas.

b) adaptação ao regime de cheias dos rios.

c) preservação das matas às margens dos 

igarapés.

d) coleta e ao processamento de produtos 

florestais.

Conforme foi discutido neste volume, as margens dos rios 

foram muito importantes para o desenvolvimento dos as-

sentamentos humanos. Contudo, são frequentes os alaga-

mentos das habitações, uma vez que é um processo natural 

o transbordamento dos rios no período de chuvas. As pa-

lafitas são um bom exemplo de adaptação humana a essas 

condições.
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Conteúdos: modeladores do relevo terrestre; as intervenções humanas sobre a superfície da Terra.

Competências e habilidades: observar, ler e interpretar as múltiplas paisagens que existem na superfície 
da Terra; identificar diferentes formas de relevo terrestre; analisar os impactos produzidos pela ação 
humana no modelado do relevo. 

Sugestão de estratégias: aulas expositivas; trabalho prático com interpretação de mapas e fotografias.

Sugestão de recursos: imagens de satélites; mapas.

Sugestão de avaliação: roteiro de perguntas que sintetizam o assunto trabalhado.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

As transformações que ocorrem na superfí-

cie terrestre podem ser lentas, como é o caso do 

desgaste das encostas de uma montanha pelo 

deslizamento de geleiras, ou muito rápidas, 

quando ocorre no mesmo lugar uma grande 

avalanche de neve. Sugerimos como sonda-

gem inicial a discussão com os alunos da or-

dem de grandeza exercida nas transformações 

da superfície terrestre pelos agentes externos, 

como o vento, a chuva, o curso dos rios e o 

deslizamento das geleiras. Para isso, registre na 

lousa as informações a seguir, ou simplesmente 

utilize-as para estimular os alunos a pensar a 

respeito das transformações que esses agentes 

provocam na modelagem das formas de relevo.

A força do vento

 f O desgaste provocado pelo vento depende 

da quantidade e do tamanho das partícu-

las transportadas. Nos países desérticos, 

por exemplo, os postes instalados na beira 

das estradas precisam da proteção de cha-

pas de aço na sua base. Caso contrário, em 

pouco tempo estariam gastos pela corro-

são dos jatos de areia trazidos pelos ven-

tos, e não ficariam em pé.

 f Ventos fortes, com velocidade acima de 

50 km/h, quebram galhos de árvores e arran-

cam telhas, que pesam aproximadamente 2 kg.

Estimule os alunos por meio das questões 

presentes no Caderno do Aluno, na seção 

Para começo de conversa. 

1. Em algumas regiões, quando o vento é muito 

forte, uma grande quantidade de areia é trans-

portada por até milhares de quilômetros. O que 

acontece com esse material em movimento?

Espera-se que os alunos concluam que o material desgastado 

pelo vento num dado local pode ser transportado e deposi-

tado em outras regiões. É o que ocorre com os sedimentos 

provenientes das regiões desérticas do norte da África, que 

são depositados na Alemanha e até mesmo na Inglaterra.

A força da gota de chuva

 f Quando as gotas de chuva caem sobre o 

solo descoberto, isto é, sem cobertura ve-

getal, elas podem compactá-lo ou, ainda, 

desagregá-lo aos poucos.

2. Procure imaginar o impacto de uma chuva 

forte em um solo sem cobertura de vegeta-

ção. O que você acha que acontece?
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Pode ocorrer a aceleração dos processos erosivos, como a 

formação de ravinas, que resultam em canais de escoamento 

superficial que transportam parte do solo.

A força dos rios

 f O tempo que uma rocha leva para ser des-

gastada por um rio pôde ser calculado 

em localidades às margens do Rio Nilo, 

no Egito, onde se formaram corredeiras e 

cachoeiras. Ao medir a profundidade do 

desgaste anual, os estudiosos obtiveram evi-

dências de que o rio leva aproximadamente 

500 anos para desgastar 1 metro de rocha.

 f Segundo a Agência Nacional de Águas 

(disponível em: <http://www.ana.gov.br>, 

acesso em: 25 nov. 2013), o Rio Amazonas 

deságua no mar em torno de 209 mil m3/s da 

água doce que atualmente chega aos ocea-

nos (20%), despejando no Atlântico 600 mi-

lhões de toneladas de sedimentos por ano.

3. Dê exemplos que comprovem a importância 

dos rios na modelagem das formas de relevo.

Mesmo que no primeiro caso se faça referência ao Rio Nilo 

e, no outro, ao Rio Amazonas, espera-se que os alunos uti-

lizem os exemplos para explicar qual é a força dos rios no 

desgaste do relevo e, ao mesmo tempo, no transporte de se-

dimentos que serão depositados em outros locais.

A força do gelo

 f As gigantescas massas de gelo que for-

mam as geleiras movimentam-se mui-

to lentamente (a maioria delas move-se 

apenas alguns milímetros por ano). No 

entanto, com a elevação de temperatura, 

na primavera, as geleiras podem se mover 

com velocidade dez vezes maior à comum. 

Na Groenlândia, por exemplo, há uma 

das geleiras mais “velozes”, que chega a 

se deslocar 15 a 18 metros por dia.

 f A neve acumulada nos topos das monta-

nhas pode despencar morro abaixo, for-

mando avalanches que alcançam mais de 

300 km/h. Nessa velocidade, a neve pode 

atingir o fundo do vale e ainda subir do 

outro lado da encosta centenas de metros, 

arrancando grandes árvores e soterrando 

tudo o que encontra pela frente. 

4. Mesmo em regiões que atualmente não pos-

suem mais neve, não é difícil identificar um 

depósito glacial originado pela movimenta-

ção de geleiras. Por que isso acontece?
Essa é uma questão-desafio que pode ser útil para identificar 

quais são os alunos que conseguem chegar à conclusão a 

partir das evidências apresentadas. Depósitos de sedimentos 

muito heterogêneos, com materiais rochosos e vestígios de 

seres vivos de diferentes regiões indicam que houve arrasta-

mento de materiais de lugares distantes e esse fato, por sua 

vez, indica a movimentação de geleiras e de avalanches. Isso, 

mesmo em regiões onde o clima atualmente é outro, pois ao 

longo da história o clima também muda.

Para encerrar essa etapa prévia, 

na seção Lição de casa, os alu-

nos deverão pesquisar fotogra-

fias em revistas e jornais e produzir um car-

taz que ilustre diferentes paisagens resul-

tantes de forças da natureza (do vento, da 

chuva, dos rios e das geleiras). Esse mate-

rial pode ser exposto em sala de aula.

Espera-se que o aluno apresente pelo menos um exemplo de 

cada uma das três formas de erosão estudadas: eólica, fluvial 

e glacial.
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Etapa 1 – Erosão fluvial e a 
modelagem do relevo terrestre

leitura e análise de imagem

Entre os agentes modeladores do relevo, 

deve-se dar atenção especial aos rios, em fun-

ção de sua capacidade de erosão, transporte e 

Figuras 9a e 9b – Rio Jacaré-Pepira. Brotas (SP).
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deposição. Para isso, sugerimos que os alunos 

interpretem as Figuras 9a e 9b, disponíveis no 

Caderno do Aluno, que representam trechos 

do Rio Jacaré-Pepira, localizado no interior 

do Estado de São Paulo, próximos à cidade 

de Brotas. Trata-se de um rio bastante utili-

zado para a prática de esportes radicais, como 

o rafting ou a remada de caiaque. 

Após observar as imagens, os alunos de-

vem responder à seguinte questão no Ca-

derno do Aluno.

Nesses trechos há o predomínio da erosão e 

do transporte de sedimentos ou da deposição 

de sedimentos? Explique como você chegou a 

essa conclusão. 

Espera-se que os alunos identifiquem evidências nas imagens 

para concluírem que os processos erosivos e o transporte de sedi-

mentos são predominantes. Eles podem chegar a essa conclusão 

pela grande velocidade da água e pela existência de corredeiras. 
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Etapa 2 – As obras de engenharia na 
calha dos rios

Na sequência, sugerimos o planejamento de 

uma aula sobre o Tietê, o mais importante rio 

para os paulistas. Afinal, por meio do Rio Tietê, 

os bandeirantes exploraram o interior do con-

tinente em busca de riquezas, transformando 

o rio em um tipo de estrada fluvial. Desde a 

fundação de São Paulo, formou-se ao redor do 

Rio Tietê um eixo de desenvolvimento de inú-

meras cidades, que aproveitaram suas águas não 

apenas para o transporte, mas também para o 

abastecimento da população e, com o decorrer 

do tempo, a produção de energia elétrica e a ir-

rigação dos campos agrícolas. O Rio Tietê não é 

importante apenas para o Estado de São Paulo. 

Ele foi a porta de entrada para o Brasil Central 

no século XVII e, hoje, por meio da Hidrovia 

Tietê-Paraná, é essencial para o escoamento de 

produtos brasileiros para a Argentina, o Para-

guai e o Uruguai.

Uma forma de se aproximar de uma visão de 

conjunto do curso do rio é por meio da leitura 

de seu percurso pelos mapas de um atlas geográ-

fico escolar. Ao realizar esse exercício, os alunos 

vão se deparar com grandes obras de engenharia 

ao longo do curso do rio, que são as usinas hi-

drelétricas. Eles podem ser desafiados a analisar 

essas intervenções humanas, conforme proposta 

de atividade presente no Caderno do Aluno.

leitura e análise de mapa

Peça aos alunos que localizem um mapa fí-

sico do Estado de São Paulo em um atlas geo-

gráfico escolar.

1. Com base nesse mapa, responda:

a) Observando a variação de altitude ao 

longo do percurso do Rio Tietê, onde se 

localizam a nascente e a foz desse rio?

Espera-se que os alunos concluam que o Rio Tietê nasce 

nas encostas da Serra do Mar, no município de Salesópolis, 

atravessa o Planalto Atlântico e percorre o interior paulista 

até desaguar no Rio Paraná, no município de Itapura.

b) Cite algum afluente do Rio Tietê.

Entre os inúmeros afluentes do Tietê, o Rio Piracicaba será o 

mais fácil de ser identificado na escala dos mapas apresenta-

dos nos atlas escolares.

2. No curso do Rio Tietê foram construídas 

muitas represas.

a) Quais delas estão representadas no 

mapa escolhido no atlas?

Os alunos poderão identificar nos mapas as represas de 

Barra Bonita, Promissão, Nova Avanhandava, Três Irmãos, 

entre outras.

b) Por que elas foram construídas?

Ainda que essas represas sejam utilizadas para a prática do 

lazer, abastecimento de água e irrigação, elas foram cons-

truídas para gerar energia hidrelétrica.

Após o exercício de leitura dos mapas e a 

comparação das respostas dos alunos, você 

terá elementos para discutir com a turma as 

formas de intervenção humana nos cursos de 

água. Entre as obras de engenharia construí-

das na calha dos rios, além das barragens das 

usinas hidrelétricas, discuta com os alunos 

dois outros exemplos: os canais artificiais e 

as eclusas. 
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leitura e análise de imagem

Um bom exemplo de canal é o localizado 

no trecho da Marginal do Rio Pinheiros, na ci-

dade de São Paulo (Figura 11a e 11b). Para o 

caso da eclusa, o exemplo escolhido foi a da Hi-

drovia Tietê-Paraná (Figura 10). Após a apre-

sentação das figuras, que estão disponíveis no 

Caderno do Aluno, a parte final da aula pode 

ser dedicada ao debate do que foi necessário 

para a construção dessas obras e quais as suas 

finalidades. As conclusões da turma podem 

ser registradas na lousa. Como sugestão para 

conduzir a leitura das imagens, no Caderno do 

Aluno há também as seguintes atividades.

1. Observe a imagem de uma das represas do 

Rio Tietê: a Nova Avanhandava (Figura 10).

Figura 10 – Hidrovia Tietê-Paraná, saída da eclusa. Nova Avanhandava (SP), 1998.

a) O que foi necessário fazer para cons-

truir o canal e a eclusa representados na 

imagem?

O curso do rio foi desviado e foram construídos muros de con-

tenção nas paredes laterais da barragem. Além disso, compor-

tas foram colocadas no local para regular a vazão da água, o 

que permite a mudança do nível da água no interior da eclusa. 

b) Por que a eclusa foi construída?

Para permitir que as embarcações atravessem as barragens 

das hidrelétricas e continuem seu percurso rio adiante. 

Isso porque as eclusas funcionam como uma espécie de 

“elevador hidráulico“.
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2. Considerando as explicações de seu pro-

fessor sobre canais artificiais e eclusas, ob-

serve as duas imagens do Rio Pinheiros em 

épocas distintas (Figuras 11a e 11b) e, com 

base nelas, descreva as mudanças ocorridas 

nesse rio ao longo do século XX.

Ao longo do século XX, o Rio Pinheiros foi retificado. Suas 

antigas várzeas, originalmente recobertas por campos e ma-

tas, atualmente abrigam uma avenida marginal, edifícios e 

construções modernas.

Figura 11a e 11b – Rio Pinheiros, São Paulo (SP). a) Várzea do rio na cidade de São Paulo, an-
tes de sua retificação, 1930. b) Várzea do rio na cidade de São Paulo, depois de sua retificação.
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3. Com o auxílio de seu professor, procure 

relacionar as mudanças que você identi-

ficou no Rio Pinheiros com o fenômeno 

representado na imagem da Figura 12, 

de 2010.

A ocupação do local, a retirada da vegetação das margens do 

rio e a impermeabilização do solo são fatores que dificultam 

a absorção da água das chuvas, aumentando o volume do rio. 

Além disso, a grande quantidade de resíduos sólidos lançados 

no rio diminui a sua capacidade de vazão, o que gera en-

chentes. Essas cheias do Rio Pinheiros contribuem para tor-

nar ainda mais caótico o trânsito da cidade, aumentando o 

tempo dos deslocamentos diários e diminuindo a qualidade  

de vida de seus moradores.
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Figura 12 – Veículos ficam parados na Marginal Pinheiros devido a alagamento causado pela chuva perto da Ponte Cidade 
Jardim, na zona oeste da cidade. São Paulo, 26 jan. 2010.

4. Que outras consequências essas mudanças 

provocaram para a população da cidade de 

São Paulo?

Provavelmente, os alunos trarão de novo a questão das enchentes 

no Rio Pinheiros. É importante destacar que a retificação desse rio 

ocorreu principalmente para a construção das marginais como 

eixo de ligação entre as zonas sul e norte da cidade, para melho-

rar o fluxo de veículos que sobrecarregava a região central.

Para encerrar essa etapa, na se-

ção Você aprendeu?, o aluno é 

desafiado a responder à se-

guinte questão. 

A sequência de figuras representa um dos 

sérios problemas ambientais: a erosão.
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Conteúdos: tempo atmosférico; padrões climáticos; adaptação humana.

Competências e habilidades: identificar os elementos e os fatores climáticos; interpretar e produzir textos 
simples acerca das transformações observáveis no tempo e no espaço; registrar resultados da observação 
do tempo atmosférico.

Sugestão de estratégias: aula expositiva; interpretação de gráficos; leitura de cartas meteorológicas.

Sugestão de recursos: notícias; figuras cartográficas; cartas meteorológicas.

Sugestão de avaliação: roteiro de perguntas que sintetiza o assunto trabalhado.

extrema dos grandes desertos da Ásia Central 

e do Saara africano, por exemplo, ocupados 

por comunidades esparsas e altamente espe-

cializadas na sobrevivência em condições tão 

adversas para a vida humana. 

Por sua vez, o tema proposto também permite 

a reflexão a respeito da capacidade de observação 

e do acúmulo de conhecimentos das condições 

atmosféricas necessários à adaptação do homem 

em praticamente todos os ambientes terrestres. 

Nesta Situação de Aprendizagem, os alu-

nos vão trabalhar com fenômenos observados 

numa das esferas do sistema terrestre que mais 

diretamente impuseram limitações à vida hu-

mana na escala global: a atmosfera. Assim, 

nas latitudes elevadas da zona polar, onde as 

temperaturas médias ficam abaixo de 20 oC 

negativos e as camadas de gelo raramente ou 

nunca derretem, as condições de adaptação 

são bastante restritas ou quase inexistentes. O 

mesmo se pode dizer das condições de aridez 

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 4 
O CLIMA, O TEMPO E A VIDA HUMANA

Identifique a alternativa que não agrava o problema:
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a) O desnudamento das encostas.

b) A derrubada da floresta para a forma-

ção de pastagens.

c) A retirada da cobertura vegetal.

d) O plantio de jardins e bosques em áreas 

degradadas.

Conforme foi discutido neste volume, o solo sem cobertura 

vegetal é o mais suscetível aos processos erosivos.

Figura 13 – Erosão. Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.
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Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Os eventos atmosféricos, tais como a ocor-

rência de fortes pancadas de chuva, estiagens 

prolongadas e ventos fortes, normalmente rece-

bem um grande destaque da imprensa. Contudo, 

é muito comum que a notícia esteja relacionada 

com a destruição de vias públicas, alagamentos 

e deslizamentos, sem um comentário mais crí-

tico a respeito da ocupação de áreas inundáveis, 

da qualidade das construções e da falta de in-

vestimentos governamentais na infraestrutura 

urbana. Para os alunos se sensibilizarem com a 

questão, sugerimos que reflitam e respondam às 

seguintes questões que constam no Caderno do 

Aluno na seção Para começo de conversa. 

1. Como está o tempo atmosférico hoje?

Espera-se que os alunos descrevam se o tempo está quente 

ou frio, se há chuva ou não, qual a temperatura aproximada 

no momento etc. 

2. Os telejornais costumam apresentar a pre-

visão do tempo. Que elementos eles utili-

zam para isso?

A previsão do tempo é feita por meio de imagens de saté-

lites e de radar e a partir da observação de elementos cli-

máticos, como temperatura, pressão atmosférica, direção e 

velocidade dos ventos.

3. De que maneira as mudanças do tempo at-

mosférico interferem na vida das pessoas?

As condições do tempo atmosférico interferem muito na 

vida das pessoas. Se estiver frio, há necessidade de se aga-

salhar, de se proteger das baixas temperaturas. Em noites 

muito frias, os moradores de rua podem até morrer de hi-

potermia. O tempo atmosférico pode também prejudicar 

as lavouras, caso ocorram geadas e chuvas de granizo. Se 

há previsão de chuvas fortes, é preciso se precaver, em es-

pecial, nas grandes cidades, para evitar congestionamentos 

e enchentes.

Etapa 1 – A veiculação do 
fenômeno das chuvas nos meios de 
comunicação impressos

leitura e análise de texto

Nesta etapa sugerimos a leitura dos textos 

e a realização das atividades a seguir, disponí-

veis no Caderno do Aluno.   

texto 1

Chuva causa estragos em dez cidades de Sp

A tempestade que atingiu o Estado de São Paulo a partir do sábado à tarde causou estragos em 
pelo menos dez cidades do litoral sul e dos vales do Ribeira e do Paraíba. Ao menos 7.860 pessoas 
ficaram desalojadas, e 258 estão desabrigadas. Ao todo, ao menos 43 mil pessoas foram afetadas 
pelas chuvas. 

Barreiras caíram em três estradas e, em outra, o asfalto cedeu. Uma mulher de 85 anos se afogou 
em casa em São José dos Campos (91 km de SP), e um pescador desapareceu em Peruíbe (130 km da 
capital). 
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Em apenas um dia, segundo a Defesa Civil do Estado, choveu 220 mm (220 litros por metro qua-
drado) no litoral sul e no Vale do Ribeira, valor esperado para todo o mês nessas regiões. 

Peruíbe (130 km de SP) foi o município mais atingido, com 42,2 mil pessoas afetadas, de acordo 
com a Defesa Civil. A prefeitura decretou ontem estado de calamidade pública. 

Balanço parcial da Defesa Civil indicava que, no final da tarde de ontem, havia 360 pessoas desa-
lojadas (em casa de parentes ou amigos) e outras 133 desabrigadas, que foram levadas para um centro 
de convenções.

A chuva começou por volta das 16h de anteontem e se intensificou a partir de 18h. A água subiu 
mais de um metro. 

Doze embarcações sofreram avarias. Destroços de um barco desaparecido foram encontrados na 
manhã de ontem. O pescador que estava a bordo não havia sido localizado até a tarde. Dois surfistas 
desaparecidos na noite de anteontem foram encontrados com vida. 

No município de Itanhaém (98 km de SP), os alagamentos afetaram 35 famílias. 

vale do ribeira 

A Prefeitura de Itariri (150 km de SP) também decretou estado de emergência. A chuva deixou 
1.500 pessoas desalojadas e cinco desabrigadas. 

Em Cajati (219 km de SP), as chuvas deixaram cerca de 6.000 dos 28.285 moradores desalojados. 
Segundo a prefeitura, a cidade teve a maior chuva dos últimos 30 anos. 

Em Miracatu (180 km de SP), as principais estradas foram afetadas. Trinta famílias ficaram desa-
brigadas. Uma tromba-d’água inundou casas no centro de Pariquera-Açu (257 km de SP) na noite de 
anteontem, mas a água baixou. 

A enchente atingiu 264 casas em Iguape (233 km de SP), segundo a Defesa Civil. Moradores per-
deram móveis e objetos. 

Em Jacupiranga (260 km de SP), 50 casas foram alagadas, segundo a PM. Desabrigados foram para 
escolas e quadras. 

Estradas 

Ainda em Jacupiranga, uma barreira cedeu às 7h50 de ontem no km 16 da rodovia José Edgar 
Carneiro dos Santos. No início da tarde, uma cratera de cinco metros se abriu no km 11,5. Os trechos 
continuavam interditados até o fim da tarde. 

Na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em Itariri (150 km de SP), uma barreira caiu no km 354, 
por volta da 0h de ontem, e interditou a pista nos dois sentidos. A estrada foi liberada. 

No km 850 da SP-230, em Barra do Turvo (375 km de SP), uma pista cedeu por volta das 10h de 
ontem. Até a tarde, a estrada ainda estava interditada no sentido Régis Bittencourt. 

Na rodovia Ivo zanella, km 88, em Iguape, um riacho alagou os dois sentidos da via.

AGÊNCIA FOLHA. Chuva causa estragos em dez cidades de SP. Folha de S.Paulo, 14  jan. 2008.
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texto 2

Em mg, chuva danifica quase cem carros

Alguns veículos chegaram a ficar empilhados na principal avenida de uberlândia; duas pessoas tiveram feri-

mentos leves 

região metropolitana de belo Horizonte também foi atingida; em Contagem, vento derrubou a marquise de 

um posto de gasolina 

Uma forte chuva que atingiu Uberlândia (556 km de Belo Horizonte) na noite de anteontem provo-

cou estragos em toda a cidade. Cerca de cem carros foram danificados – alguns chegaram a ficar empi-

lhados pela força do vento e da água acumulada da chuva. 

Os veículos que ficaram empilhados estavam na avenida Rondon Pacheco, uma das principais de 

Uberlândia e para onde escoou a maior parte da chuva que atingiu a cidade. Eles boiaram e foram ar-

rastados com a força das águas e do vento, que chegou a 70 km/h. Quando a água baixou, alguns carros 

estacionados estavam amontoados. 

A Defesa Civil municipal registrou 37 ocorrências de quedas de árvores, duas quedas de muros, um 

destelhamento, quatro alagamentos e dois deslizamentos de terra. Duas pessoas tiveram ferimentos leves. 

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), choveu 36 mm (36 litros por m2) em apenas 

duas horas na cidade. Entre 9h de anteontem e 9h de ontem, a precipitação foi de 45 mm, ou 21% da 

média histórica registrada em novembro, de 210 mm. 

Ontem pela manhã, a Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) registrou 44 mil residências 

sem energia em Uberlândia. Segundo a empresa, o fornecimento foi normalizado no decorrer do dia. A 

chuva continuava ontem, mas com intensidade menor. 

Contagem 

A região metropolitana de Belo Horizonte também foi atingida por fortes chuvas na madrugada 

de ontem. Em Contagem, a força do vento derrubou a marquise de um posto de gasolina. Segundo o 

Inmet, choveu 40 mm na capital mineira entre 9h de anteontem e 9h de ontem – 17,6% do esperado para 

todo o mês. 

A Cemig informou que residências e empresas de 13 mil consumidores tiveram fornecimento de 

energia interrompido por causa do temporal. A previsão, de acordo com o Inmet, é de mais chuvas no 

Triângulo Mineiro e no sul do Estado.

BAPTISTA, Renata. Agência Folha. Em MG, chuva danifica quase cem carros. Folha de S.Paulo, 14 nov. 2007. 
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1. Quais são os eventos noticiados?

As duas notícias utilizadas como exemplo destacam os 

danos causados em cidades do interior e litoral paulista e 

de Minas Gerais durante um período de chuvas intensas.

2. Quais causas desses eventos estão sendo 

enfatizadas?

Nas duas notícias o excesso de chuvas é apontado como 

causador dos danos.

3. Quais outras causas poderiam ter sido 

abordadas?

Caso os alunos não consigam imaginar outros aspectos, suge-

rimos que você seja mais direto, perguntando-lhes como as 

ações humanas aumentam a vulnerabilidade dos ambientes, 

tornando-os mais suscetíveis a desastres. Para isso, poderia ser 

retomado o exemplo do canal artificial na Marginal do Rio Pi-

nheiros. Em muitas outras várzeas de rio, a intervenção huma-

na teve como objetivo o controle do transbordamento natural 

dos cursos de água no período das chuvas para a construção 

de avenidas. A partir daí, a questão poderia ser retomada. Es-

pera-se que os alunos associem o alagamento de casas e ruas 

com a ocupação de áreas inundáveis e a impermeabilização 

do solo urbano, sem condições de infiltração da água pluvial.

Etapa 2 – observação do tempo 
atmosférico

A observação das condições at-

mosféricas é muito antiga e pode 

ser exercitada pelos alunos. Por meio desse 

exercício, proposto no Caderno do Aluno 

na seção Pesquisa de campo, será possível 

discutir com a turma a diferença entre 

tempo atmosférico (uma combinação das 

condições atmosféricas num dado mo-

mento) e o clima (a sucessão habitual dos 

tipos de tempo em um dado lugar). 

Para isso, os alunos devem realizar uma 

observação sensível do tempo atmosférico 

nos arredores da escola (para tanto, no 

Caderno do Aluno, é proposta uma Ficha 

de observação, reproduzida a seguir). Con-

verse com os alunos sobre os elementos 

que são utilizados na observação do tempo 

atmosférico, apresentados na última linha 

da Ficha de observação. Esses devem ser os 

elementos utilizados para descrever as con-

dições do tempo durante sete dias. A turma 

deve ser orientada para realizar a observa-

ção sempre no mesmo horário (entrada, re-

creio, saída etc.).
Por meio desta pesquisa, espera-se enfatizar a di-

ferença entre os conceitos de tempo atmosférico 

(combinação das condições atmosféricas em dado 

momento) e de clima (sucessão habitual dos tipos de 

tempo em dado lugar). Além disso, trata-se de uma 

oportunidade de exercitar a prática da pesquisa e do 

registro de informações. 
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Etapa 3 – padrões de circulação de 
massas de ar e tipos climáticos

Enquanto os alunos realizam a observa-

ção do tempo atmosférico dos arredores da 

escola, você deve trabalhar em sala de aula as 

condições atmosféricas numa outra escala: a 

dos padrões gerais de circulação atmosférica. 

Para isso, explique-lhes que a atmosfera é 

muito dinâmica e está sempre em movimento. 

O determinante fundamental da circulação 

das massas de ar é a entrada de radiação solar 

no ambiente terrestre, provocando diferenças 

de aquecimento da atmosfera, dos oceanos e 

dos continentes. Os ventos e as chuvas são re-

sultados desse processo. 

Para apoiar essa explicação, trabalhe com 

os alunos a Figura 14. Ela demonstra dois 

movimentos importantes na circulação geral 

atmosférica, resultantes da distribuição de-

sigual da radiação solar e do movimento de  

Ficha de observação

data temperatura Chuva nebulosidade vento Sensações 
pessoais

outras 
ocorrências

1o dia
___ /___

2o dia
___ /___

3o dia
___ /___

4o dia
___ /___

5o dia
___ /___

6o dia
___ /___

7o dia
___ /___

1.  muito  
quente;

2. quente;

3. ameno;

4. frio;

5. muito frio.

1.  ausente;

2.  chuvisco;

3.  chuva leve e 
contínua;

4.  chuva forte 
e contínua;

5.  chuva com 
trovoadas.

1.  céu claro;

2.  céu  
parcialmente 
encoberto;

3.  céu  
totalmente 
encoberto.

1. calmaria;

2. fraco;

3. moderado;

4. forte;

5.  muito forte.

1.  tempo 
agradável;

2.  tempo 
abafado;

3. outras  
    sensações: 
__________.

1. geada;

2. granizo;

3. poeira;

4. outras: 
__________.

Quadro 4 – Ficha de observação.
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rotação da Terra: o movimento vertical do 

ar e o movimento horizontal do ar. No mo-

vimento vertical, o ar mais quente e menos 

denso eleva-se a altitudes maiores, resfriando-

-se e retornando mais frio e denso para a su-

perfície. Esse fenômeno cria áreas de baixa e 

de alta pressão sobre a superfície do planeta, 

fazendo com que o ar circule horizontal-

mente. Uma vez posto em movimento hori-

zontal, o ar também passa a ser influenciado 

pela força de Coriolis, que se deve à rotação 

da Terra. Esse fenômeno provoca, no Hemis-

fério Norte, um desvio do ar para a direita 

de sua trajetória e, no Hemisfério Sul, para 

a esquerda. Na Figura 14, essa direção do ar 

está demonstrada pelas setas que convergem 

na região equatorial. É importante destacar 

para os alunos que é em função da circulação 

geral da atmosfera que ocorrem também as 

variações de temperatura. 

Figura 14 – Esquema da circulação geral da atmosfera com a posição das células de circulação vertical e os ventos típicos 
próximos à superfície terrestre. Fonte: CAVALCANTI, Iracema F. de A. et al. (Orgs.). Tempo e clima no Brasil. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2009. p. 17.
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leitura e análise de texto e imagem

1. Agora, seria interessante um debate so-

bre as frentes frias. Para isso, sugerimos 

a leitura e interpretação do texto O que é 

uma frente fria?, com a resposta às ques-

tões a seguir (disponíveis no Caderno do 

Aluno).

o que é uma frente fria?

Fenômeno que surge na Argentina atinge as regiões Sul e Sudeste do Brasil em uma média de 

três a cinco vezes por mês

Seja no inverno ou no verão, as previsões do tempo frequentemente anunciam a che-

gada ou a aproximação de uma “frente fria”, preparando-nos para enfrentar alguns dias 

com temperaturas mais baixas e, de vez em quando, acompanhadas de chuva. Mas você 

sabe exatamente o que isso significa? “Frente fria é uma zona de transição entre uma 

massa de ar quente e outra de ar frio, que geralmente se forma em regiões de grande con-

traste térmico”, esclarece Amanda Sabatini Dufek, professora de Meteorologia do Ins-

tituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo 

(IAG-USP). [...]

A professora explica que a passagem de uma frente fria dura em média três dias, provo-

cando significativas alterações no clima. “Elas estão associadas ao aumento das nuvens, à 

presença de chuva, às variações na direção do vento e à forte mudança de temperatura”, 

diz. “Após a sua passagem, geralmente observa-se a entrada de massas de ar frio que, 

dependendo de sua trajetória e intensidade, provocam quedas bruscas de temperatura e 

ocasionalmente geadas em locais serranos, principalmente nos meses de outono e inverno.”

As frentes frias avançam com uma velocidade média de 10 m/s e podem ser previs-

tas com até 15 dias de antecedência. “A previsão do tempo, incluindo as frentes frias, 

é feita por meio de diagnósticos de imagens de satélite, cartas de superfícies, dados 

observados e modelos numéricos atmosféricos”, explica a meteorologista. As chances 

de acerto de uma previsão são de 70% para cinco dias e 95% para as 48 horas que pre-

cedem o fenômeno.

Nova Escola, jun. 2009. Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/geografia/ 
fundamentos/frente-fria-480885.shtml>. Acesso em: 25 nov. 2013.
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a) O que é uma frente fria?

“Frente fria é uma zona de transição entre uma massa de 

ar quente e outra de ar frio, que geralmente se forma em 

regiões de grande contraste térmico”.

b) O que acontece com o tempo atmos-

férico com a passagem de uma frente 

fria?

A passagem de uma frente fria provoca significativas al-

terações no clima, “associadas ao aumento das nuvens, à 

presença de chuva, às variações na direção do vento e à 

forte mudança de temperatura”.

Na sequência, mostre para os alunos 

como os meteorologistas acompanham o 

movimento das massas de ar no decorrer das 

semanas por meio das imagens de satélite. Se 

determinada área estiver sob influência das 

massas de ar equatoriais, as temperaturas e 

a umidade são elevadas, estando o ambiente 

sujeito a chuvas fortes no decorrer do pe-

ríodo. Por sua vez, a chegada de uma massa 

de ar polar provoca a queda da temperatura, 

com possibilidades de chuva fina e constante. 

Para ilustrar esse processo de observação, 

trabalhe com os alunos o conjunto de ima-

gens da Figura 15 (disponível no Caderno do 

Aluno), que indica a chegada de uma frente 

fria no Brasil por meio da atividade a seguir.

2. Observe a sequência de imagens de saté-

lite apresentada a seguir (Figura 15), que 

registra o avanço de uma frente fria pelo 

Brasil. Com a ajuda de um atlas geográfico  

escolar e sob a orientação de seu profes-

sor, descreva, em uma folha avulsa, a pas-

sagem dessa frente fria pelo Brasil.
Espera-se que os alunos descrevam as áreas com maior 

cobertura de nuvens identificadas nas imagens e as 

mudanças ocorridas ao longo dos dias. Na primeira 

imagem, observa-se uma massa de ar sobre o Rio Gran-

de do Sul, enquanto o restante do país apresenta tempo 

aberto, sem nuvens. Na segunda imagem, a massa de 

ar já se deslocou e atinge toda a região Sul, avançando 

para o oceano. Nota-se a formação de nuvens na re-

gião amazônica. Na terceira imagem, grande parte da 

massa de ar se deslocou para o oceano, e uma pequena 

porção dela está sobre São Paulo. Na quarta imagem, 

percebe-se que a massa de ar deslocou-se totalmente 

para o oceano e uma nova massa de ar formou-se na 

região amazônica.

3. Discuta com seus colegas e com seu pro-

fessor sobre a dinâmica das massas de ar 

considerando as perguntas a seguir.

a) Por que encontramos na atmosfera 

massas de ar que são frias e outras que 

são quentes?

A temperatura da massa de ar depende da região em que 

ela se forma. Nas áreas quentes, próximas ao Equador, for-

mam-se massas de ar quente; nas regiões frias, em altas 

latitudes, massas de ar frias.

b) O que provoca o movimento das  

massas de ar?

O deslocamento do ar (ventos) e o movimento de rotação 

da Terra.
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Figura 15 – Sequência de imagens de satélite com a chegada de frente fria no Brasil, maio de 2008. Fonte: INPE. CPTEC. 
Disponível em: <http://www.cptec.inpe.br>. Acesso em: 25 nov. 2013.
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São esses movimentos circulares da at-

mosfera que estabelecem um padrão cli-

mático, ou seja, uma sucessão habitual de 

tempos atmosféricos que definem os tipos 

climáticos. Para aplicar esses conhecimen-

tos em situações concretas, sugerimos que 

você oriente a análise dos tipos climáticos 

representados nos gráficos (climogramas) 

da Figura 16 (disponíveis no Caderno do 

Aluno). 
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Cidade de belize (belize)

Yuma (Arizona, Estados unidos da América)

iquitos (peru)

prince george (Canadá)

Figura 16 – Climogramas: Cidade de Belize (Belize), Iquitos (Peru), Yuma (Arizona, EUA), Prince George (Canadá).  
Fonte: World Meteorological Organization. Disponível em: <http://www.worldweather.org>. Acesso em: 25 nov. 2013.
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Os climogramas apresentados representam 

situações de tipos climáticos distintos. É pos-

sível nomear esses tipos e representá-los geo-

graficamente (em mapas) segundo as diversas 

áreas de ocorrência. As classificações dos ti-

pos climáticos são feitas considerando a dinâ-

mica das massas de ar que dominam em cada 

região. Nos atlas geográficos e livros didáticos 

encontram-se habitualmente essas classifica-

ções. O conhecimento da dinâmica climática 

e dos tipos climáticos existentes é um dos ele-

mentos-chave para a compreensão de como 

os espaços humanos são construídos. Sem 

dúvida, as condições climáticas estão proces-

sadas e incorporadas na vida urbana e na vida 

rural de cada localidade.

leitura e análise de gráfico e mapa

1. Observe os climogramas (Figura 16).

a) Nos gráficos, o que as barras azuis e as 

linhas verde e vermelha representam?

As barras indicam a quantidade de chuva em cada mês do 

ano, enquanto as linhas representam as temperaturas máxi-

mas (vermelha) e mínimas (verde) no decorrer do período. 

É importante que os alunos identifiquem em cada gráfico a 

variação de chuva e temperatura ao longo do ano.

b) Compare as temperaturas e a pluvio-

sidade dessas localidades.

Enquanto em Iquitos observam-se temperaturas e pluviosida-

de elevadas o ano todo, na Cidade de Belize há um período 

mais seco nos primeiros meses do ano. Yuma, por sua vez, é 

uma área desértica, com índices pluviométricos reduzidíssi-

mos e quase inexistentes no verão, quando as temperaturas 

estão mais elevadas. Finalmente, a região de Prince George, 

no Canadá, apresenta temperaturas mínimas diárias abaixo 

de zero de outubro a abril. Durante o verão, as temperaturas 

máximas diárias podem alcançar 21,7 oC  positivos, e os meses 

mais quentes são também os mais chuvosos.

2. Com o auxílio de um atlas geográfico esco-

lar e de outros materiais de pesquisa:

a) Identifique a latitude (aproximada) em 

que estão localizadas as cidades repre-

sentadas nos climogramas.

Cidade de Belize – 17o N; Iquitos – 3o S; Yuma – 33o N; Prince 

George – 54o N.

b) Identifique os tipos climáticos repre-

sentados nos gráficos.

Cidade de Belize (tropical), Iquitos (equatorial), Yuma (ári-

do) e Prince George (frio).

3. Com base no tipo climático de sua cidade e 

na observação que você fez do tempo na Pes-

quisa de campo, converse com seus colegas e 

com seu professor sobre a seguinte pergunta: 

Qual é a diferença entre clima e tempo? 

Espera-se que, após a atividade de observação, os alunos sai-

bam que “tempo” é um estado momentâneo da atmosfera, 

ou seja, que pode se modificar rapidamente (por exemplo, 

“o dia está quente e ensolarado”, “vai chover e esfriar no fim 

da tarde” etc.). Já o “clima” (ou tipo climático) é uma classi-

ficação feita após a observação do tempo atmosférico por 

longos períodos, que permite reconhecer características ge-

rais relacionadas ao tempo de cada clima (tropical, tempera-

do, árido etc.) nas diferentes regiões do planeta.

BOOK_GEO_SPFE_5S_CP_VOL2.indb   48 07/08/14   14:14



49

Geografia – 5a série/6o ano – Volume 2

Etapa 4 – previsão do tempo e a 
vida humana

Após a discussão dos climogramas e de seu 

relacionamento com a circulação geral da atmos-

fera, o trabalho com este conteúdo pode ser en-

cerrado com a análise dos resultados obtidos na 

observação sensível do tempo. Para que a turma 

tenha parâmetros de comparação do que foi ob-

servado, você pode coletar as imagens de satélite 

da semana de atividade dos alunos para que se-

jam verificados os padrões de circulação geral da 

atmosfera na região da escola. Essas imagens são 

publicadas diariamente nos jornais de grande cir-

culação no país ou podem ser obtidas no site do 

Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáti-

cos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (Inpe), disponível em: <http://satelite.

cptec.inpe.br/home/>. Acesso em: 25 nov. 2013.

De posse dessas imagens e das tabelas pre-

enchidas pelos alunos, ajude a turma a esta-

belecer relações entre o que foi observado nos 

arredores da escola e os padrões gerais de cir-

culação. A ocorrência de períodos chuvosos 

estaria associada à influência de quais massas 

de ar? E a sensação de frio ou calor?

Para finalizar a aula, sugerimos 

que os alunos escrevam um 

texto proposto na seção Você 

aprendeu?, conforme as orientações a seguir.

roteiro para a elaboração do texto 

Na tabela preenchida na atividade da seção 

Pesquisa de campo, observe as sensações que 

o tempo atmosférico lhe provocou durante a 

semana de observação. Procure se lembrar das 

roupas que você utilizou e se elas estavam ade-

quadas às condições atmosféricas no decorrer 

do dia. Identifique períodos da semana em 

que as condições atmosféricas mudaram a sua 

rotina (uma chuva forte, um vento frio etc.). 

Com base nessas informações, escreva um 

texto a respeito da influência do tempo atmos-

férico em sua vida. Conclua analisando o que 

poderia ter mudado na sua rotina se você sem-

pre tivesse em mãos a previsão do tempo. Dê 

um título ao seu texto.

Neste momento, os alunos devem refletir sobre a in-

fluência do tempo atmosférico em sua vida cotidiana, 

identificando elementos climáticos como temperatura, 

umidade e vento.

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 5 
OS SETORES DA ECONOMIA E AS CADEIAS PRODUTIVAS

Tradicionalmente, as estatísticas in-

ternacionais dividem a economia em três 

grandes setores. O setor primário reúne as 

atividades agropecuárias e extrativas, vin-

culadas às dinâmicas da natureza. O setor 
secundário engloba a produção de bens 

materiais, resultantes da transformação de 

matérias-primas. Nele figuram atividades 

que dependem de máquinas e equipamen-

tos, como o conjunto da produção fabril, 

a construção civil e a geração de energia. 

O setor terciário, por sua vez, abrange os 
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serviços em geral e inclui o comércio, as 

atividades financeiras, a saúde, a educa-

ção, as telecomunicações e a administração  

pública.

Nos relatórios produzidos pelo Pro-

grama das Nações Unidas para o De-

senvolvimento (Pnud), por exemplo, as 

estatísticas sobre a estrutura de empregos 

dos países pesquisados são organizadas 

de acordo com esses três setores de ati-

vidade, de forma a criar uma base gené-

rica de comparação entre suas estruturas 

econômicas. Entretanto, como sabemos, 

a divisão em três setores não é capaz de 

responder às complexidades das econo-

mias nacionais contemporâneas. Por isso, 

no caso brasileiro, por exemplo, o Insti-

tuto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) adota a Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas (CNAE), dis-

ponível em: <http://www.cnae.ibge.gov.br/

estrutura.asp?TabelaBusca=CNAE_200@

CNAE %202.1>, acesso em: 28 nov. 2013, 

orga nizada em 21 grandes categorias (ver 

relação a seguir), que agrupam um enorme 

conjunto de subcategorias.

 f água, esgoto, atividades de gestão de 

resíduos e descontaminação;

 f construção;

 f comércio, reparação de veículos 

automotores e motocicletas;

 f transporte, armazenagem e correio;

 f alojamento e alimentação;

 f informação e comunicação;

 f atividades financeiras, de seguros 

e serviços relacionados;

 f atividades imobiliárias;

 f atividades profissionais, científicas e 

técnicas;

 f atividades administrativas e serviços 

complementares;

 f administração pública, defesa e 

seguridade social;

 f educação;

 f saúde humana e serviços sociais;

 f artes, cultura, esporte e recreação;

 f outras atividades de serviços;

 f serviços domésticos;

 f organismos internacionais e outras 

instituições extraterritoriais.

 f agricultura, pecuária, produção 

florestal, pesca e aquicultura;

 f indústrias extrativas;

 f indústrias de transformação;

 f eletricidade e gás;
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Essa classificação, que segue padrões es-

tabelecidos internacionalmente, permite ma-

pear a organização das atividades no país e 

também funciona como instrumento de har-

monização e comparação de informações eco-

nômicas mais detalhadas, em âmbito mundial.

Independentemente da forma pela qual 

são agrupados para fins estatísticos, os se-

tores de atividade econômica não existem 

de forma isolada; eles estabelecem uma rede 

de relações entre si. A agricultura moderna, 

por exemplo, só pode ser compreendida se 

analisada em suas relações com a indús-

tria fornecedora e de transformação, com 

o sistema de comércio e com as instituições 

financeiras. Esta Situação de Aprendiza-

gem visa, ao mesmo tempo, apresentar os 

setores da economia e as redes que os ar-

ticulam.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Nesta etapa, sugerimos que os alunos se-

jam convidados a refletir sobre a organização 

das atividades econômicas no mundo contem-

porâneo. Você poderá conduzir essa reflexão 

por meio das seguintes questões disponíveis 

no Caderno do Aluno, na seção Para começo 

de conversa.

1. Grande parte dos produtos alimenta-

res que são vendidos nos supermer-

Conteúdos: as redes que integram os setores da atividade econômica. 

Competências e habilidades: caracterizar os setores da atividade econômica e estabelecer relações entre 
eles no processo de organização do espaço geográfico.

Sugestão de estratégias: aulas dialogadas; produção de exposição de trabalhos realizados em grupo.

Sugestão de recursos: cartolina; recortes de jornais e revistas; elaboração de desenhos.

Sugestão de avaliação: relatórios de pesquisas; montagem de um mural em sala de aula.

cados passou por algum processo de 

industrialização. Dê pelo menos três 

exemplos.

Os exemplos relatados pelos alunos (como sucos de frutas, 

arroz beneficiado, leite pasteurizado, macarrão e óleos) de-

vem ser anotados na lousa.

2. Onde foram produzidas as matérias-primas 

que abastecem as indústrias que processam 

e beneficiam esses alimentos?

Espera-se que os alunos mencionem que as matérias-primas 

foram produzidas em estabelecimentos rurais, como sítios e 

fazendas.
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3. Os estabelecimentos rurais, que pro-

duzem essas matérias-primas, também 

utilizam produtos industriais. Dê al-

guns exemplos.

Espera-se que os alunos respondam que sim, afirmando ain-

da que os estabelecimentos rurais utilizam, por exemplo, 

tratores e fertilizantes químicos industrializados.

Leitura e análise de esquema 

A seguir, sugerimos que você analise o es-

quema da Figura 17 (disponível no Caderno 

do Aluno), que relaciona os diferentes tipos 

de atividades econômicas que foram mencio-

nados pela classe.

Na seção Leitura e análise de esquema, 

os alunos são desafiados a sistematizar, com 

base nesse esquema, o conceito de “cadeia 

produtiva”.

Vale destacar que a cadeia produtiva refere-se a uma série 

de atividades econômicas relacionadas, que envolvem a 

produção, a circulação e o consumo de mercadorias. Para 

explicar a cadeia produtiva, é importante que os alunos 

compreendam o que é um insumo e como ocorre a distri-

buição de um produto.

Etapa 1 – Os setores de atividades

Esta etapa apresenta, principalmente, a di-

visão entre os três setores da atividade econô-

mica, na forma de uma aula dialogada, para a 

qual sugerimos o roteiro a seguir.

 f A economia moderna comporta uma enor-

me quantidade de atividades econômicas. 

Entretanto, elas podem ser agrupadas em 

três grandes setores. 

 f O setor primário é composto da agricultu-

ra, da pecuária (criação de animais) e do 

extrativismo (mineral, vegetal ou animal).

 f O setor secundário é formado pelas 

atividades industriais, pela indústria 

extrativa e pela construção civil (que 

constrói casas e estradas, por exemplo). 

A atividade de extração mineral, quan-

do é realizada em grande escala e envol-

ve maquinários pesados, é classificada 

como indústria, e também pertence ao 

setor secundário.

 f O setor terciário compreende as atividades 

de comércio, dos bancos, de educação, do 

transporte e da administração pública, en-

tre outros.

Com base nessas informações, 

sugerimos que a classe seja divi-

dida em grupos. Cada grupo 

deve produzir um painel com desenhos e fo-

tografias (extraídas de jornais e revistas) de 

estabelecimentos ou de pessoas realizando 

Figura 17 – Relações entre os diferentes tipos de atividades econômicas. Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Insumos Produção 

Agrícola
Industrialização Distribuição

Consumo 

Final
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atividades econômicas em cada um desses se-

tores. As imagens selecionadas para compor 

o painel deverão estar acompanhadas de 

uma pequena legenda explicativa.

Após a exposição dos painéis de cada grupo, 

os alunos poderão registrar no quadro, presente 

no Caderno do Aluno, na seção Pesquisa em 

grupo, o que aprenderam sobre cada um dos se-

tores econômicos.

É importante que os alunos sejam orien-

tados para que a sua pesquisa revele a diver-

sidade de formas de trabalho existentes em 

cada um desses setores, conforme sugerido a 

seguir.

 f Orientações para os grupos que devem 
produzir um painel sobre o setor primário: 
A agricultura, tanto no Brasil como no 

mundo, é extremamente diversificada em 

termos do uso de tecnologia. É preciso 

que os painéis mostrem essas diferenças, 

por meio de imagens de sistemas agrícolas 

modernos (uso de tratores, semeadeiras e 

colheitadeiras, por exemplo) e de sistemas 

tradicionais de agricultura (nos quais o 

trabalho é realizado manualmente). Tam-

bém a criação de animais se diferencia 

pelo uso de tecnologias, o que também 

deve ser mostrado no painel.

 f Orientações para os grupos que devem 
produzir um painel sobre o setor secundá-
rio: Existem inúmeros tipos de indústria, 

e o painel deve ilustrar essa diversidade. 

Lembre aos alunos que a construção ci-

vil também faz parte do setor secundá-

rio e deve ser contemplada no material 

produzido. 

 f Orientações para os grupos que devem pro-
duzir um painel sobre o setor terciário: O 

setor terciário é muito diversificado. O co-

mércio, por exemplo, abriga tanto a venda 

de mercadorias nos faróis de rua como nas 

lojas mais sofisticadas. Advogados, médi-

cos, professores e empregados domésticos 

também fazem parte desse setor, pois são 

prestadores de serviços.

Leitura e análise de mapa e texto

Para finalizar esta etapa, apresente o mapa 

da Figura 18 aos alunos. Para interpretar 

esse mapa, sugerimos as atividades a seguir, 

que devem ser respondidas individualmente 

no Caderno do Aluno.

1. Quais regiões do mundo exibem maior 
porcentagem de trabalhadores no setor 

primário da economia?

Grande parte do continente africano, a Ásia Meridional, o  

Sudeste Asiático, a China e, na Europa, destacam-se a Ucrânia 

e a Albânia. Espera-se que os alunos mencionem que esse 

fato está relacionado à predominância de sistemas agrope-

cuários tradicionais.

2. Quais regiões do mundo apresentam me-
nor porcentagem de trabalhadores no setor 

primário da economia?

Os países da Europa Ocidental, os Estados Unidos, o Cana-

dá, a Austrália e o Japão. Espera-se que os alunos mencio-

nem que esse fato está relacionado à predominância de 

sistemas agropecuários modernos, marcados pela elevada 

mecanização.
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Explique.

Sim. Os maiores produtores de alimentos e de matérias-pri-

mas de origem agrícola são países nos quais predominam os 

sistemas agrícolas modernos, poupadores de mão de obra.

Etapa 2 – Montando uma cadeia 
produtiva

Nesta etapa sugerimos a atividade a se-

guir, disponível na seção Desafio!, do Ca-

derno do Aluno, no qual eles deverão montar 

a cadeia produtiva de um produto que usam 

no dia a dia. 

1. Os alunos devem escolher um produto e 

definir o perfil dos consumidores poten-

ciais (homens, mulheres, jovens, idosos, de 

alta renda, de baixa renda etc.). Depois 

Figura 18 – Mundo: população ativa no setor primário (em porcentagem do total de trabalhadores do país). Organizado por Regina 
Araujo especialmente para o São Paulo faz escola, 2008. Fonte dos dados: L’ÉTAT du monde. Paris: La Découverte, 2004. 

Equador

0º 

OCEANO
PACÍFICO

OCEANO
PACÍFICO

OCEANO
ATLÂNTICO

OCEANO
ÍNDICO

0 1 700 km

N

%
Até 5
De 6 a 10
De 11 a 20
De 21 a 35
De 36 a 60
Mais de 60

0º 

Mundo: população ativa no setor primário (em porcentagem do total de trabalhadores do país)

3. Leia o texto a seguir.

Com base nesse texto,  responda:

Esses países que apresentam as menores 

porcentagens de trabalhadores no setor pri-

mário são os maiores produtores de alimen-

tos e matérias-primas de origem agrícola? 

Em alguns países, uma parcela pequena 
dos trabalhadores está empregada no setor 
primário, pois a força de trabalho humano foi 
largamente substituída pelas máquinas. Tam-
bém na indústria, tecnologias sofisticadas e a 
automação reduziram a necessidade de traba-
lhadores. Por isso, nesses países, a maior parte 
da população ativa está no setor terciário.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.
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de escolhido o produto, os alunos devem 

organizar-se  em grupos. Cada grupo fará 

um relatório descrevendo e ilustrando 

uma das etapas da cadeia produtiva do 

produto escolhido. 

Etapas a serem desenvolvidas pelos grupos:

 f Concepção do produto. Este grupo deve de-

senhar um produto que acredita ser atraen-

te para os potenciais compradores. 

 f Matéria-prima. Este grupo deve pesquisar 

quais são as matérias-primas necessárias 

para a fabricação do produto.

 f Industrialização. Este grupo deve pesqui-

sar quais indústrias serão envolvidas na 

fabricação do produto. As roupas, por 

exemplo, mobilizam a indústria têxtil e de 

confecção. Os fabricantes de tênis usam 

tecidos, tintas, borrachas e plásticos. 

 f Publicidade. A propaganda também faz 

parte da cadeia produtiva. Dessa manei-

ra, este grupo deve produzir uma estra-

tégia de venda do produto selecionado, 

criando campanhas de propaganda di-

recionadas aos consumidores potenciais 

desse produto.

 f Consumo. Este grupo deve pesquisar quais 

são os melhores pontos de venda para o 

produto selecionado, sempre de acordo com 

o perfil do consumidor potencial.

2. Depois, todos os relatórios devem ser ex-

postos no mural da classe. Durante a expo-

sição dos trabalhos dos grupos, os alunos 

devem registrar em seus cadernos os aspec-

tos que considerarem importantes. 

Com base nessas informações, os 

alunos deverão elaborar indivi-

dualmente um texto sobre a ca-

deia produtiva montada pela classe. Essa 

última etapa da atividade está sugerida no 

Caderno do Aluno, na seção Lição de casa.

Por fim, ainda com o objetivo de 

consolidar os temas até aqui es-

tudados, na seção Você apren-

deu? os alunos são desafiados a responder à 

seguinte questão:

1. Sobre as relações entre o campo e a cidade, 

é correto afirmar que:

a) A cidade produz tudo o que consome, 

sendo, portanto, autossuficiente em re-

lação ao campo.

b) Na cidade, estão situadas principalmen-

te as atividades do setor primário da 

economia, enquanto o campo abriga os 

setores secundário e terciário. 

c) As cadeias produtivas agroindustriais 

integram atividades realizadas tanto no 

campo como na cidade.

d) O campo não consome serviços ou mer-

cadorias produzidos na cidade, ainda 

que forneça alimentos para as popula-

ções urbanas.

A questão contempla aspectos da dinâmica da interdepen-

dência entre o campo e a cidade. Conforme será visto na 

Situação de Aprendizagem 6, as cadeias produtivas agroin-

dustriais (como é o caso da laranja) integram atividades rurais 

e urbanas, tal como afirma a alternativa c, correta. 
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Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Nesta etapa, sugerimos que apresente 

aos alunos a seguinte informação: 

1. O cultivo da laranja e a produção indus-

trial de suco de laranja integram a mesma 

cadeia produtiva. De acordo com sua opi-

nião, como seria essa cadeia?

Espera-se que os alunos mencionem que a laranja é utilizada 

como matéria-prima nas fábricas de suco de laranja.

2. Você acha que toda a produção de laranja 

no Brasil é processada industrialmente?

Não, uma parte é vendida diretamente no mercado, como 

fruta fresca.

3. A laranja que chega sem processamento ao 

mercado também integra uma cadeia pro-

dutiva? Explique.

Sim, pois o cultivo da laranja está integrado às atividades in-

dustriais (produção de fertilizantes e maquinários agrícolas), 

ao setor de transportes e ao comércio, por meio do qual a 

fruta finalmente chega ao consumidor final.

SITuAçãO DE APRENDIzAGEM 6 
A CADEIA PRODuTIVA DA LARANjA

Nesta Situação de Aprendizagem, anali-

samos a cadeia produtiva da laranja, uma 

das mais importantes da agricultura pau-

lista e que também figura entre os princi-

pais produtos do agronegócio brasileiro. 

Trata-se de uma oportunidade de construir 

com os alunos o conceito de agroindústria, 

que envolve diversas etapas anteriores e 

posteriores à produção agrícola propria-

mente dita e que surge da integração entre 

a agricultura e a indústria, isto é, entre o 

campo e a cidade.

Conteúdos: a geografia da produção da laranja; a cadeia produtiva agroindustrial da laranja.

Competências e habilidades: identificar características e dinâmicas dos fluxos de produção agropecuária, 
relacionando-os com a constituição do espaço geográfico contemporâneo.

Sugestão de estratégias: aulas dialogadas; interpretação de mapas, tabelas e diagramas; trabalho em grupos.

Sugestão de recursos: mapas; gráficos; tabelas.

Sugestão de avaliação: roteiro de questões.

O Brasil é um dos maiores produtores mun-
diais de laranja e de suco de laranja, e a cadeia pro-
dutiva dessa fruta gera cerca de 400 mil empregos 
diretos e indiretos no país. Trata-se, portanto, de 
um setor importante para a geração de emprego e 
de renda, tanto no campo como na cidade.

NEVES, M. F.; jANK, M. S. Perspectivas da cadeia 
produtiva da laranja no Brasil: a agenda 2015. São 
Paulo: Pensa; Ícone; Markestrat, 2006. 

O texto está disponível no Caderno do 

Aluno, e você poderá conduzir a reflexão por 

meio das atividades a seguir na seção Para co-

meço de conversa.
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Nesta etapa de sensibilização, espera-se 

que os alunos entendam os diferentes elos 

que integram as atividades econômicas envol-

vidas na cadeia produtiva da laranja, mesmo 

quando não ocorre o processamento indus-

trial da matéria-prima.

Etapa 1 – A geografia da laranja no 
Brasil

Para iniciar esta etapa, sugerimos que os 

alunos conheçam um pouco da história da 

citricultura no Brasil, por meio de uma aula 

para a qual indicamos um roteiro baseado em 

informações do ensaio Perspectivas da cadeia 

produtiva da laranja no Brasil: a agenda 2015, 

coordenado pelo Prof. Dr. Marcos Fava Neves 

e pelo Prof. Dr. Marcos Sawaya jank, em 2006. 

Esse ensaio está disponível no site da Fundace 

Business School (disponível em: <http://www.

fundace.org.br/arquivos_diversos/agenda_ 

e s t r a t e g i c a / A g e n d a _ C i t r u s _ 2 0 1 5 _ 

PENSAICONE.pdf>, acesso em: 25 nov. 2013).

 f Em 1501, os portugueses trouxeram da Es-

panha as primeiras mudas de plantas cítricas 

para o Brasil. O objetivo era criar abasteci-

mento de vitamina C para ser utilizada no 

combate ao escorbuto, doença que atacava as 

tripulações no período dos Descobrimentos.

 f No século XIX, a laranja já era cultivada 

no Rio de janeiro para exportação.

 f No início da década de 1930, as principais 

empresas exportadoras se transferiram do 

Rio de janeiro para Limeira, no Estado 

de São Paulo, por causa das facilidades de 

transportes encontradas na região.

 f A partir de 1960, o cultivo se espalhou para 

as regiões de Araraquara e Bebedouro. 

 f Em 1963, foi instalada em Araraquara a 

primeira fábrica brasileira de suco concen-

trado e congelado.

 f Na década de 1970, os pomares paulistas se 

expandiram, e o Brasil começou a exportar 

não apenas a fruta, mas também o suco.

 f Em 1977, as duas maiores fabricantes de 

suco de laranja em operação no Brasil 

alcançaram o controle de pelo menos 

50% da capacidade produtiva instalada 

no país. Desde então, elas continuam 

sendo as maiores empresas industriais 

do setor.

 f Em 2005, o Brasil detinha 83% do mercado 

mundial de suco de laranja, sendo, portan-

to, o maior exportador mundial do produ-

to. De todo o suco de laranja produzido no 

mundo, 88% é consumido na Europa e na 

América do Norte.

Com base nessas informações, você po-

derá construir na lousa uma linha do tempo, 

sintetizando a história da citricultura e da in-

dústria de suco de laranja no Brasil.

Leitura e análise de mapa

Depois disso, sugerimos que o mapa da 

produção de laranja no Brasil (Figura 19) seja 

trabalhado com os alunos, para que eles res-

pondam à questão a seguir.
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Figura 19 – Produção de laranjas no Brasil, 2012. THÉRY, Hervé; MELLO-THÉRY, Neli Aparecida de. Atlas do Brasil. 2. ed. 
Prelo. Mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território nacional não estão representadas).

1. Com o auxílio do mapa, registre quais são 

as principais regiões produtoras de laran-

ja no Brasil.

A principal região produtora de laranja é o interior do Esta-

do de São Paulo. Entretanto, existem também importantes 

regiões produtoras no Rio de Janeiro, na Bahia, no Rio Gran-

de do Sul, no Paraná, no Pará, no Amazonas, em Goiás, em 

Alagoas e no Amapá.

2. De posse da informação sobre a importância 

de São Paulo na produção nacional de la-

ranja, os alunos deverão analisar a geografia 

da produção na escala do Estado. Para isso, 

sugerimos o trabalho com o mapa da Figu-

ra 20. Peça aos alunos que se organizem em 

duplas e respondam no Caderno do Aluno, 

com o auxílio de um mapa político do Esta-

do de São Paulo,  às questões propostas.

 294 459 Moji Mirim - SP

 233 542 São José do Rio Preto - SP

 126 545 Botucatu - SP

 78 895 Santo Antônio de Jesus - BA
 5 620 Barreiras - BA

 2 Serra do Pereiro - CE

Fonte: IBGE, Produção agrícola municipal 2012
Elaborado com Philcarto* http://philcarto.free.fr
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Figura 20 – São Paulo: produção de laranja, 2012. THÉRY, Hervé; MELLO-THÉRY, Neli Aparecida de. Atlas do Brasil. 2. ed. 
Prelo. Mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território não estão representadas). 

São Paulo: produção de laranja, 2012

a) Cite cinco municípios do Estado de São 

Paulo que se destacam como os princi-

pais produtores de laranja.

Os municípios de Casa Branca, Aguaí, Mogi Guaçu, Conchal e 

Itapetininga se destacam como principais produtores de laran-

ja no Estado de São Paulo.

b) No Estado de São Paulo, a produção de 

laranja é mais significativa nos municí-

pios litorâneos ou nos do interior?

Nenhum município litorâneo do Estado figura entre os pro-

dutores de laranja.

Caso a escola não possua um mapa da 

malha municipal do Estado de São Paulo, 

você poderá utilizar uma prancha do Ca-

pítulo 2 – Caracterização do território, do 

Atlas Seade da Economia Paulista, disponí-

vel em: <http://www.seade.gov.br/produtos/ 

atlasecon/>, acesso em: 25 nov. 2013. Propo-

mos, então, um exercício simples de localiza-

ção, mas que convida os alunos a “investigar” 

o mapa do Estado. Talvez seja interessante in-

formar que, ao todo, São Paulo compreende 

645 municípios.

Produção de laranjas 
em 2012 (% do total paulista)

 5.19

 2

 1

 0.5

 0

 Sem produção
Fonte: IBGE, Produção agrícola municipal 2012
Elaborado com Philcarto* http://philcarto.free.fr
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Etapa 2 – Produção e consumo de 
suco de laranja

Leitura e análise de gráfico

Nesta etapa, os alunos deverão analisar os 

três gráficos que são apresentados a seguir (Fi-

guras 21, 22, 23) e estabelecer relações entre os 

dados representados, conforme atividade dispo-

nível no Caderno do Aluno. Sugerimos que o 

questionário seja respondido individualmente e 

que a correção seja comentada por você.

A ideia central é comparar a situação do 

Brasil, do México, da união Europeia e dos 

Estados unidos da América no que diz res-

peito à produção, ao consumo interno e às 

exportações de suco de laranja, de forma 

a mostrar que, nos dois primeiros casos, a 

maior parte da produção é direcionada ao 

mercado externo. É importante que você 

ajude os alunos a relacionar este fato com o 

maior poder aquisitivo dos habitantes dos 

EuA e da Europa.

Figura 21 – Mundo: maiores produtores de suco de laranja, 
2012-2013. Elaborado especialmente para o São Paulo faz es-
cola com base nos dados do Departamento de Agricultura dos 
Estados unidos. Disponível em: <http://usda01.library.cornell.
edu/usda/current/citruswm/citruswm-07-25-2013.pdf>. Acesso 
em: 28 nov. 2013.

Figura 22 – Mundo: maiores exportadores de suco de laranja, 
2012-2013. Elaborado especialmente para o São Paulo faz es-
cola com base nos dados do Departamento de Agricultura dos 
Estados unidos. Disponível em: <http://usda01.library.cornell.
edu/usda/current/citruswm/citruswm-07-25-2013.pdf>. Acesso 
em: 28 nov. 2013.

Figura 23 – Mundo: maiores consumidores de suco de laranja, 
2012-2013. Elaborado especialmente para o São Paulo faz es-
cola com base nos dados do Departamento de Agricultura dos 
Estados unidos. Disponível em: <http://usda01.library.cornell.
edu/usda/current/citruswm/citruswm-07-25-2013.pdf>. Acesso 
em: 28 nov. 2013.

Mundo: maiores consumidores de suco de 
laranja 2012-2013 (em toneladas)

EUA

União Europeia

China

Canadá

Japão

760

723

116

95

76

Mundo: maiores exportadores de suco de 
laranja 2012-2013 (em toneladas)

Brasil

EUA

México

União Europeia

1215

105

82

55

Mundo: maiores produtores de suco de 
laranja 2012-2013 (em toneladas)

Brasil

EUA

México

União Europeia

1255

663

90

88
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1. Quantas toneladas de suco de laranja o 

Brasil produziu na safra 2012-2013? Qual 

é a posição do país no ranking de maiores 

produtores de suco de laranja nessa safra?

Na safra 2012-2013 o Brasil produziu 1 255 toneladas de suco 

de laranja. O Brasil é o maior produtor no ranking mundial.

2. Compare os dois primeiros gráficos (Figu-

ras 21 e 22).

a) A produção do Brasil se destina ao mer-

cado interno ou ao mercado externo? 

justifique sua resposta.
Essa produção se dirige quase que exclusivamente ao merca-

do externo. Entre 2012-2013, o Brasil exportou 1 215 tonela-

das de suco, ou seja, quase tudo o que produziu. Seria inte-

ressante que, na correção comentada, você informasse aos 

alunos que isso ocorre porque o suco de laranja industrializa-

do é muito caro em nosso país e, por isso, não é consumido 

pela maior parte das famílias.

b) No caso dos Estados unidos da América, 

segundo maior produtor mundial, o con-

sumo de suco de laranja é maior que a pro-

dução. Procure explicar esse fenômeno.

Nos Estados Unidos da América, o consumo de suco de la-

ranja industrializado é mais disseminado, devido ao maior 

poder aquisitivo das famílias. Mesmo sendo um grande pro-

dutor, o país precisa importar suco de laranja para garantir o 

abastecimento de sua população.

c) No México, a maior parte do suco pro-

duzido é vendida no país (como acon-

tece nos EuA) ou exportada (tal como 

ocorre no Brasil)?

No caso do México, a maior parte do suco produzido é ex-

portada, tal como ocorre no Brasil. Também nesse caso, su-

gerimos que sejam estabelecidas as relações entre o poder 

aquisitivo das famílias e o hábito de consumo desse produto.

3. Com base nos gráficos, identifique pelo me-

nos três importadores de suco de laranja.

EUA, União Europeia, Canadá e China.

4. Considerando as respostas dadas nas 

questões anteriores, podemos afirmar que 

a cadeia produtiva do suco de laranja no 

Brasil é internacionalizada?

Sim, pois a produção é feita no Brasil, mas o consumo ocorre 

principalmente fora do país, nos EUA, na União Europeia, na 

China, no Canadá e no Japão.

Etapa 3 – Investigando a cadeia 
produtiva da laranja

A cadeia produtiva da laranja envolve um 

grande número de agentes que operam basi-

camente em três estágios: antes das fazendas, 

nas fazendas e após as fazendas.

O diagrama da Figura 24, disponível no 

Caderno do Aluno, ilustra esses estágios.

Leitura e análise de diagrama

Para a interpretação e análise da Figura 

24, propomos as atividades a seguir, que po-

derão ser trabalhadas em duplas.

1. As fazendas de produção de laranja são 

consumidoras de produtos industrializa-

dos. Dê exemplos desse processo.

Nas fazendas de produção de laranja são consumidos ferti-

lizantes, tratores e equipamentos de irrigação, entre outros.

2. As fazendas de produção de laranja são, 

ao mesmo tempo, fornecedoras das in-

dústrias. Dê exemplos desse processo.
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As fazendas de produção de laranja fornecem para diversos 

tipos de indústria, como as de suco de laranja pasteurizado 

e as de ração.

3. Como você já sabe, a atividade econômica 

pode ser dividida em três grandes setores: 

primário, secundário e terciário. Quais des-

ses setores estão presentes na cadeia pro-

dutiva da laranja?

A cadeia produtiva da laranja mobiliza todos os setores da 

economia: o setor primário (agricultura), o setor secundá-

rio (indústria) e o setor terciário (comércio e distribuição).

Antes das Fazendas

Tratores

Fertilizantes

Nas Fazendas

Produção Agrícola

Figura 24 – Brasil: cadeia produtiva da laranja, 2003. Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola. Fonte: NEVES, M. F.; 
jANK, M. S. Perspectivas da cadeia produtiva da laranja no Brasil:  a agenda 2015. São Paulo: Pensa; Ícone; Markestrat, 2006.
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Após as Fazendas

Consumidor

Consumidor

Consumidor

Para finalizar essa Situação 

de Aprendizagem, na seção 

Você aprendeu?, os alunos 

são desafiados a apresentar outros exem-

plos de cadeia produtiva agroindustrial, 

destacando pelo menos três de suas  

etapas.

Espera-se que os alunos identifiquem as etapas da cadeia pro-

dutiva estudada nesta Situação de Aprendizagem, relacionan-

do-as a outro produto, como o café, a cana-de-açúcar e a soja.

Empresas – Fruta Fresca

Indústria – Suco Pronto / Fresco

Indústria – Suco Pasteurizado
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SITuAçãO DE APRENDIzAGEM 7 
A CADEIA PRODuTIVA DO SETOR AuTOMOBILÍSTICO

Esta Situação de Aprendizagem analisa a ca-

deia produtiva do setor automobilístico. Trata-se 

de uma oportunidade para mostrar aos alunos a 

teia de relações que as indústrias estabelecem en-

tre si e a diferença entre as indústrias de bens de 

produção e as de bens de consumo.

Conteúdos: redes industriais; a cadeia produtiva dos automóveis.

Competências e habilidades: identificar características e dinâmicas dos fluxos de produção industrial, 

relacionando-as com a constituição do espaço geográfico contemporâneo.

Sugestão de estratégias: aulas dialogadas; interpretação de textos.

Sugestão de recursos: cartolina; textos; mapas.

Sugestão de avaliação: produção de cartazes; produção de texto dissertativo.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Para começar esta etapa, propomos o 

seguinte tópico de discussão em classe, con-

forme proposto na seção Para começo de 

conversa. Os alunos deverão registrar suas 

conclusões em uma folha avulsa.

Todos os tipos de indústrias utilizam recur-

sos extraídos da natureza? Apresente alguns 

exemplos.

É importante que você conduza a discussão mostrando 

que todos os setores industriais utilizam recursos extraí-

dos da natureza, mesmo que esses recursos já tenham 

sido processados anteriormente por outra indústria. 

O aço que abastece as indústrias automobilísticas, por 

exemplo, foi fabricado em uma siderúrgica, que utilizou 

minério de ferro e carvão como matéria-prima. O pe-

tróleo, por sua vez, é matéria-prima para os mais diver-

sos produtos industrializados, como pneus, tintas, tubu-

lações, brinquedos, sapatos, tecidos sintéticos, insumos 

agrícolas, remédios e em todos os produtos plásticos. As 

indústrias de alimentos processam produtos da agrope-

cuária, isto é, plantas e animais. Para garantir a partici-

pação dos alunos, sugerimos que, após o debate, todos 

entreguem por escrito a resposta à questão proposta.

Depois disso, é importante mostrar aos alu-

nos que as cadeias produtivas não apenas co-

nectam os diferentes setores da economia, como 

também integram empresas que atuam dentro de 

um mesmo setor. Para isso, sugerimos que você 

estabeleça a diferença entre as indústrias de bens 
de produção e as indústrias de bens de consumo.

 f As indústrias de bens de produção são aque-

las que fabricam produtos destinados ao 
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uso de outras indústrias. Nessa categoria 

estão, por exemplo, as indústrias siderúr-

gicas (que produzem aço), as metalúrgicas 

(que produzem peças metálicas), as petro-

químicas e as que produzem máquinas e 

equipamentos.

 f As indústrias de bens de consumo são aque-

las que compram produtos das indústrias 

de bens de produção e com eles fabricam 

produtos destinados diretamente ao uso 

dos consumidores finais. Automóveis, ele-

trodomésticos, roupas e remédios são fa-

bricados nessas indústrias.

Etapa 1 – A cadeia produtiva dos 
automóveis 

Nesta etapa, sugerimos que os alu-

nos produzam um pequeno cartaz, 

utilizando o espaço disponível no 

Caderno do Aluno, na seção Pesquisa indivi-

dual, no qual as diferentes etapas da cadeia pro-

dutiva dos automóveis sejam representadas por 

meio de desenhos e  colagens de figuras extraí-

das de jornais e/ou revistas. O esquema da Fi-

gura 25, que distingue as principais etapas dessa 

cadeia produtiva, deve ser tomado como ponto 

de partida para o trabalho dos alunos.

CONSUMIDOR FINAL

Indústria de  
insumos básicos

•  Metais ferrosos
•  Metais não ferrosos
•  Não metálicos
•  Outros

A cadeia produtiva dos automóveis

Indústria de autopeças

•  Motores e complementos
•  Peças para câmbio
•  Peças para suspensão
•  Peças para sistema elétrico
•  Peças para carroceria
•  Peças de acabamento e acessórios

Indústria montadora de autoveículos

•  Automóveis
•  Veículos comerciais leves
•  Ônibus
•  Caminhões
•  Máquinas agrícolas

Revendedores e distribuidores 
autorizados de veículos

Figura 25 – A cadeia produtiva dos automóveis. Fonte: BEDÊ, M. A. A indústria automobilística no Brasil nos anos 90: proteção efetiva, 
reestruturação e política industrial. São Paulo, 1996. Tese (Doutorado em Ciências Econômicas) – universidade de São Paulo. Adaptado. 

BOOK_GEO_SPFE_5S_CP_VOL2.indb   65 07/08/14   14:14



66

 Considerando os cartazes produzidos 

na etapa 1 e as informações obtidas em 

sala de aula, sugerimos que os alunos fa-

çam um pequeno texto dissertativo de um 

ou dois parágrafos, explicando por que o 

aumento da venda de carros tem pressio-

nado os fornecedores que participam dessa 

cadeia produtiva.

 f Em razão do grande incremento da venda de automóveis, os fornecedores das montadoras estão trabalhan-

do sob forte pressão. Em alguns casos, as fábricas funcionam em três turnos, durante sete dias por semana.

 f A Associação Nacional de Fabricantes dos Veículos Automotores (Anfavea) já revisou suas proje-

ções para 2008. A indústria espera um crescimento de cerca de 15% em relação aos 2,9 milhões de 

autoveículos (automóveis, caminhões e ônibus) produzidos em 2007. A projeção anterior era de um 

aumento de 8,9% em relação a 2007.

 f De acordo com o gerente de vendas de uma empresa que fornece aço para as montadoras, a cadeia 

automotiva levou um “susto” por conta do ritmo de crescimento.

 f O vice-presidente comercial de uma empresa de rolamentos, componentes de motores e embreagem 

afirmou que os fornecedores da indústria automotiva estão tendo que trabalhar em ritmo intenso 

para realizar a entrega, e que por conta disso a situação está ficando estressante.

 f Para um membro do Conselho de Administração do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para 

Veículos Automotores (Sindipeças), a falta de mão de obra qualificada é um dos principais problemas do setor. 

Referência 

ARAujO, Paulo de. Aumento na venda de carros pressiona cadeia produtiva. Folha de S.Paulo, 10 jun. 2008. Disponível 
em: <http:// www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u410705.shtml>. Acesso em: 25 nov. 2013.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola. 

Etapa 2 – Produzindo no limite

Leitura e análise de texto

Em junho de 2008, diversos jornais noticia-

ram que a cadeia produtiva dos automóveis no 

Brasil estava sendo pressionada pelo aumento 

da venda de carros. O conteúdo de uma dessas 

notícias pode ser trabalhado em sala de aula, 

conforme o seguinte roteiro de exposição:

Espera-se, neste exercício, que os alunos montem a teia de 

relações e interdependência que as indústrias estabelecem 

entre si. No exemplo, o crescimento da indústria de veículos 

repercute em um grande número de setores industriais que 

atuam como fornecedores e também no mercado consumi-

dor. Embora esse processo, por um lado, seja desejável, por-

que dinamiza a economia, por outro, pode gerar problemas, 

tais como aumento de poluição e sobrecarga da malha viária. 
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Nesta última Situação de Aprendizagem 

serão abordados o consumo e a publicidade, 

componentes essenciais das cadeias produti-

vas. O geógrafo Milton Santos afirma que, no 

mundo contemporâneo, as empresas hegemô-

nicas produzem primeiramente o consumidor, 

depois os bens de consumo. A jornalista cana-

dense Naomi Klein, por sua vez, afirma que, 

desde a década de 1980, as grandes corpora-

ções mundiais deixaram de fabricar “coisas” 

e passaram a produzir imagens de suas mar-

cas, ou seja, símbolos. A produção pode ser 

terceirizada, transferida para países pobres, 

nos quais a mão de obra é muito mais barata. 

Dessa maneira, os fabricantes mais conhe-

cidos do mundo produzem cada vez menos: 

eles compram produtos e lhes imprimem suas 

marcas, enquanto a publicidade se encarrega 

de associar essas marcas a desejos e emoções. 

Peça aos alunos que investiguem essa tese.

Conteúdos: a publicidade e o mundo das marcas; consumo e descarte.

Competências e habilidades: discutir formas de propagação de hábitos de consumo que induzem a sistemas 
produtivos predatórios do ambiente e da sociedade.

Sugestão de estratégias: aulas dialogadas; análise de propaganda; interpretação de textos. 

Sugestão de recursos: veículos de publicidade, como cartazes, televisão, revistas etc.

Sugestão de avaliação: pesquisa individual; roteiro de questões.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Nesta etapa, a princípio, sugerimos que os 

alunos sejam convidados a refletir e a debater 

sobre o significado das expressões:

 f Compro, logo existo.

 f Consumo sustentável.

Primeiro, eles devem refletir individual-

mente para depois produzir, no Caderno do 

Aluno, na seção Para começo de conversa, um  

pequeno texto explicando qual sentido atri-

buem para cada uma dessas expressões. 

No debate, você pode acrescentar que, em 

nossa sociedade, comprar não significa apenas 

adquirir um bem ou um serviço, mas também 

pode representar status e definir a identidade das 

pessoas. Será que essa é uma boa lógica? As pes-

soas podem ser definidas pelas roupas que usam 

ou pelos carros que dirigem? Ter é mais impor-

tante que ser? O que os alunos pensam sobre isso?

 Com relação ao “consumo sustentável”, 

é preciso lembrar que, para fabricar e trans-

portar qualquer tipo de produto, é preciso 

gastar matérias-primas, água, energia e tra-

balho. Consumir sem necessidade, portanto, 

significa desperdiçar todos esses recursos e 

contribuir para a degradação ambiental.

SITuAçãO DE APRENDIzAGEM 8 
A SEDuçãO DO CONSuMO
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Trata-se aqui de introduzir o tema do consumismo, isto é, 

do consumo impulsionado pela publicidade e direcionado 

para a obtenção de reconhecimento social, e do consumo 

sustentável, orientado no sentido de minimizar os impac-

tos ambientais. Os custos sociais e ambientais do consumo 

perdulário, que desperdiça trabalho humano e recursos na-

turais, devem entrar nessa discussão.

Para ampliar a discussão acerca dos 

hábitos de consumo, na seção Lição 

de casa do Caderno do Aluno, pro-

põe-se aos alunos que indaguem, agora junto aos 

seus familiares, o significado das frases “Com-

pro, logo existo” e “Consumo sustentável”.

Esta atividade é uma oportunidade de envolver a família dos 

alunos na discussão sobre o consumismo e sobre o consu-

mo sustentável.

Etapa 1 – No mundo das marcas: os 
encantos da publicidade

Na obra Sem logo: a tirania das 

marcas em um planeta vendido, a 

escritora canadense Naomi Klein 

afirma que, desde a década de 1980, as grandes 

corporações mundiais passaram a investir na 

produção de marcas associadas a um conjunto 

de valores, estilos de vida, ideias e conceitos. 

Nesta atividade, proposta na seção Pesquisa em 

grupo, sugerimos que os alunos façam uma 

análise crítica das mensagens e dos recursos uti-

lizados pela publicidade para dotar as marcas 

de certos atributos. 

1. Em grupos, eles deverão ser orientados a 

pesquisar campanhas publicitárias que as-

sociem uma marca determinada a um dos 

conceitos listados a seguir:

Cada grupo deve produzir um relatório, 

explicando as relações entre a marca e o con-

ceito selecionado, identificando os elementos 

utilizados para estabelecer essas relações. 

Você pode sugerir que sejam analisados os 

roteiros, as trilhas sonoras, as características 

das pessoas contratadas (anônimas ou famo-

sas), o uso de sequências de figuras relacio-

nadas ao esporte, ao lazer e a viagens, por 

exemplo.

2. Na aula seguinte, quando os relatórios dos 

grupos estiverem concluídos, você pode 

promover uma apresentação do resultado 

do trabalho de cada grupo para a classe. 

Ao mesmo tempo, solicite aos alunos que 

registrem individualmente os exemplos se-

lecionados para cada um dos conceitos lis-

tados, conforme proposta de finalização da 

atividade de Pesquisa em grupo. 
A maior parte das estratégias publicitárias busca associar mar-

cas e produtos a um determinado estilo de vida e a um con-

ceito. Nos comerciais de margarina, as famílias são sempre 

harmoniosas e felizes; a publicidade de carros muitas vezes 

recorre à ideia de liberdade, e, outras vezes, à ideia de status 

social. Muitas das estratégias publicitárias procuram asso-

ciar um produto a uma ideia. Assim, tal produto “conecta as 

pessoas”, enquanto outro “torna a vida mais leve”. Uma rede 

de supermercado se anuncia como “lugar de gente feliz”, 

associando diretamente consumo e felicidade. No caso da 

 f liberdade
 f bem-estar físico e vida saudável
 f harmonia familiar
 f status e reconhecimento social
 f segurança financeira
 f elegância
 f felicidade
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Etapa 2 – Consumo, descarte e riqueza

Leitura e análise de texto

Consumo, descarte e riqueza

Mais da metade da produção mundial de lixo urbano pertence aos cidadãos dos países desenvolvidos. 
A cada ano, 2,5 bilhões de fraldas são descartadas pelos britânicos, 30 milhões de câmeras fotográficas 
descartáveis vão para os lixos japoneses e 183 milhões de lâminas de barbear, 350 milhões de latas de spray 
e 2,7 bilhões de pilhas e baterias são destinadas aos lixões norte-americanos. Até as indústrias da fatia 
mais rica do planeta são campeãs na geração de rejeitos. Estima-se que, para cada cem quilos de produtos 
manufaturados nos Estados unidos, são criados 3 200 quilos de lixo. A organização indiana Centre for 
Science and Environment (CSE), que levantou esses dados, chegou à conclusão de que os países ricos são 
melhores produtores de lixo do que propriamente de bens de consumo. Os números também revelam uma 
faceta do sistema produtivo moderno: a quantidade de lixo produzida está diretamente associada ao grau 
de desenvolvimento econômico de um país. Quanto mais abastada, mais lixo a nação produz. Não é por 
acaso que o país mais rico do mundo, os Estados unidos, lidera o ranking dos maiores geradores de lixo 
per capita do mundo, ostentando a média de quase meia tonelada de rejeitos por habitante a cada ano. [...]

O ambientalista Alan Thein Durning, diretor-executivo da Northwest Environment Watch1, uma ONG 
norte-americana, associou o consumo crescente das nações ricas aos principais problemas ambientais do 
planeta. Em seu livro How much is enough? The consumer society and the future of the Earth2 (Quanto é o 
bastante? A sociedade de consumo e o futuro da Terra), Durning dividiu o mundo em três grupos de consu-
mo, de acordo com o impacto ambiental que cada um produziu. No topo da pirâmide, segundo o autor, 
está 1,1 bilhão de pessoas que andam de carro e avião, abusam dos produtos descartáveis e consomem 
muita comida embalada e processada. No meio, situa-se a maior parcela da população, com 3,3 bilhões de 
pessoas que andam de ônibus ou bicicleta, mantêm um consumo frugal e se alimentam de produtos e grãos 
produzidos localmente. Por fim, 1,1 bilhão de indivíduos, que andam a pé e não têm acesso às condições 
mínimas para manter a própria saúde, vivem com uma dieta irrisória de grãos e água não potável. O estu-
do de Durning conclui que a fatia mais rica do globo é, de longe, a mais poluidora. [...]

REYNOL, Fábio. Consumo, descarte e riqueza. ComCiência, n. 95, 10 fev. 2008, Dossiê lixo. 
Disponível em: <http://www.comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=32&id=378>. Acesso em: 25 nov. 2013.

Notas da edição 
1 Em março de 2006, a Northwest Environment Watch mudou seu nome para Sightline Institute.
2 O estudo citado foi feito em meados da década de 1990, quando a população mundial somava 5,5 bilhões. 

De acordo com estimativas recentes, a população mundial é de aproximadamente 7,2 bilhões de pessoas, 
segundo dados da Organização das Nações unidas (disponível em: <http://www.onu.org.br/populacao-
mundial-deve-atingir-96-bilhoes-em-2050-diz-novo-relatorio-da-onu/>, acesso em: 16 dez. 2013).

publicidade destinada a crianças, as mensagens também são 

explícitas. Por exemplo, o consumo de determinados produ-

tos alimentares é associado ao aumento da força física e da 

vitalidade, ou ainda ao sucesso no ambiente escolar. Espera-

-se que essas formas de associação estejam presentes nos 

relatórios dos grupos e sejam debatidas pela classe.

Para finalizar esta Situação de Aprendizagem, sugerimos o texto a seguir, disponível no Ca-

derno do Aluno.
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Depois da leitura, você poderá sintetizar as 

ideias principais na lousa e esclarecer as possí-

veis dúvidas dos alunos acerca do vocabulário. 

Neste caso, é de fundamental importância que 

a classe seja orientada a acompanhar atenta-

mente a leitura dos colegas, pois as questões 

de interpretação de texto serão respondidas 

individualmente no Caderno do Aluno.

1. De acordo com o texto, “quanto mais abas-

tada, mais lixo a nação produz”. Procure 

explicar por quê.

Nos países ricos, a população consome mais e, conse-

quentemente, descarta mais, produzindo um volume 

maior de lixo.

2. De acordo com Alan Thein Durning, exis-

tem no mundo três grupos de consumo.

a) Grife o trecho do texto que apresenta 

esses grupos.

Espera-se que os alunos grifem o seguinte trecho: “No topo 

da pirâmide, segundo o autor, está 1,1 bilhão de pessoas 

que andam de carro e avião, abusam dos produtos descar-

táveis e consomem muita comida embalada e processa-

da. No meio, situa-se a maior parcela da população, com 

3,3 bilhões de pessoas que andam de ônibus ou bicicleta, 

mantêm um consumo frugal e se alimentam de produtos 

e grãos produzidos localmente. Por fim, 1,1 bilhão de in-

divíduos, que andam a pé e não têm acesso às condições 

mínimas para manter a própria saúde, vivem com uma dieta 

irrisória de grãos e água não potável.”

b) Com o auxílio de seu professor, faça um 

gráfico de setores com a distribuição 

desses grupos de consumo.

Grupo 3 
(mais pobres) 

20%

Grupo 1 
(mais ricos) 

20%

Grupo 2 
60%

Figura 26.

c) Qual grupo adota uma atitude que po-

deria ser classificada como consumista? 

Por quê?

O grupo dos mais ricos, porque é também o grupo dos 

maiores poluidores.

d) Qual grupo não consome o suficiente 

para atender às suas necessidades bási-

cas? Por quê?

O grupo dos mais pobres, que não tem acesso à água po-

tável e a alimentos suficientes. 

Para finalizar esta Situação de 

Aprendizagem, na seção Você 

Aprendeu?, há a proposta de 

atividade a seguir.

Segundo a jornalista canadense Naomi 

Klein, “as marcas não vendem mercadorias, 

mas uma ideia, um estilo, um conceito, um 

sonho”. Dê exemplos que comprovem essa 

afirmação.

Resposta aberta, mas os exemplos podem ser retirados 

dos trabalhos em grupo realizados na etapa 1 desta Situa-

ção de Aprendizagem.
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Na recuperação, o que se espera é que sejam 

retomados os conceitos e as noções fundamentais 

trabalhados ao longo das atividades, para que o 

aluno recupere o conteúdo essencial abordado e 

seja capaz de refazer os procedimentos de leitura 

e interpretação desenvolvidos. Desse modo, suge-

rimos os procedimentos apresentados a seguir.

 f De posse do mapa físico do Brasil de um 

atlas geográfico escolar, localizar o Rio 

São Francisco para descrever o seu percur-

so da nascente até a foz.

Espera-se que o aluno consiga ler o mapa, identificando as co-

tas mais altas, nas proximidades da Serra da Canastra, percor-

rendo imaginariamente o curso do rio para o norte e nordeste.

 f Após comparar os mapas físico e político 

do Brasil, explicar a importância do Rio 

São Francisco para o país, assim como for-

mas de uso de suas águas.

Ao percorrer o curso do rio pelo mapa, os alunos devem iden-

tificar a represa de Sobradinho, construída para a produção de 

energia elétrica. Com o mapa político, o aluno deve perceber 

que o rio faz a ligação entre Minas Gerais e o Nordeste, corta 

a Bahia, é o limite desse Estado com Pernambuco e, antes de 

desaguar no mar, é o limite entre Alagoas e Sergipe.

 f De posse dos trabalhos feitos pelos alunos a 

respeito da modelagem do relevo pelas forças 

da natureza, solicite a explicação dos proces-

sos de erosão, transporte e sedimentação.

 f Elaboração de um texto explicativo das 

gravuras.

 f Oriente os alunos para acessar o site do 

CPTEC, disponível em: <http://www.cptec.

inpe.br>. Acesso em: 25 nov. 2013.

 f Peça que coletem informações meteorológi-

cas da região da escola (Estado, município, 

se possível), como imagens de satélite, previ-

são de chuvas, variação de temperatura etc.

 f Peça que os alunos relacionem as condi-

ções atmosféricas verificadas com os pa-

drões gerais de circulação das massas de ar.

já com relação ao temas relacionados aos 

setores produtivos, sugerimos que os alunos 

representem os seguintes termos e expressões, 

por meio de desenhos e ilustrações: setor pri-

mário; setor secundário; setor terciário; ca-

deias produtivas.

Após essa etapa, sugerimos que seja 

apresentado ao aluno o esquema da estru-

tura da cadeia produtiva de frutas no Brasil 

(Figura 27).

Os alunos deverão:

1. Representar a cadeia produtiva de frutas 

por meio de desenhos que identifiquem 

cada uma de suas etapas.

2. Identificar os setores da economia que 

estão presentes na cadeia produtiva de 

frutas.

PROPOSTAS DE SITuAçõES DE RECuPERAçãO
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Figura 27 – Brasil: estrutura da cadeia produtiva de frutas. Fonte: MARINO, L. K.; MENDES, M. Agrianual, 2002. Adaptado. 

Brasil: estrutura da cadeia produtiva de frutas

ConsumoComercializaçãoProdução e  
beneficiamento agrícola

Fornecedores de 
insumos

Indústrias de  
máquinas e  

implementos

Produtores 
de mudas

Indústrias de 
defensivos e 
fertilizantes

Produtores

Beneficiadores  
primários

Beneficiadores  
secundários

Ceasas

Intermediários

Exportadores

Consumidor

No Brasil, as crianças e os jovens são respon-
sáveis pelo consumo de boa parte dos produtos, 
como refrigerantes, achocolatados, cereais mati-
nais, balas, chocolates e iogurtes. O consumo em 
excesso desses produtos, estimulado pela publi-
cidade, pode ser altamente prejudicial à saúde.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

1. Você concorda que a publicidade estimula 

o consumo desses produtos? Dê exemplos.

Resposta aberta. No entanto, espera-se que os alunos con-

cordem com a afirmação e citem slogans usados pela publi-

cidade para induzir os jovens ao consumo desses produtos.

2. Você concorda que o excesso de consumo 

desses produtos pode afetar a saúde? De 

que maneira?

A maior parte desses produtos é rica em açúcares e gor-

duras, e o excesso de consumo pode levar à obesidade e 

a outras doenças.

Para encerrar a Situação de Recuperação, 

propomos a leitura do texto para que os alu-

nos respondam às questões a seguir.
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RECuRSOS PARA AMPLIAR A PERSPECTIVA DO PROFESSOR  
E DO ALuNO PARA A COMPREENSãO DO TEMA

Sugestão de material de apoio para 
os alunos

INSTITuTO 5 ELEMENTOS. A árvore do 

consumo consciente. Disponível em: <http:// 

5elementos.org.br/site/wp-content/uploads/ 

2013 /02 /PuBLICACAO_2005Arvore 

ConsumoConsciente.pdf>. Acesso em: 25 

nov. 2013. As atividades propostas nesse 

guia, publicado em parceria do Instituto 

Akatu com a Fundação Itaú Social, são 

bastante úteis na difusão de práticas de con-

sumo consciente.

Sugestão de material de apoio para 
professores e alunos

INMETRO/IDEC. Publicidade e Consumo. 

Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/

infotec/publicacoes/cartilhas/ColEducativa/

publicidade.pdf>. Acesso em: 16 dez. 2013. 

Essa publicação, destinada aos professores 

e alunos do Ensino Fundamental – Anos 

Finais, retoma a história da publicidade no 

Brasil, aborda o papel e as estratégias da pu-

blicidade no mundo e no Brasil e apresenta os 

direitos do consumidor. Ao final, sugere uma 

série de atividades didáticas que podem ser 

aproveitadas em projetos interdisciplinares.

Sugestões de material de apoio para 
o professor

ARROYO, Mônica. Território brasileiro e mer-

cado externo: uma leitura dessa relação na vi-

rada do século XX. In: SOuzA, Maria Adélia 

Aparecida de (Org.). Território brasileiro: usos 

e abusos. Campinas: Edições Territorial, 2003. 

p. 428-457. Esse artigo discute a internacionali-

zação dos circuitos espaciais da produção que 

operam no território brasileiro, usando como 

exemplos os circuitos do ferro, do aço, dos 

calçados e da soja. Leitura indispensável para 

quem busca desvendar os processos contempo-

râneos de territorialização do capital.

COMCIÊNCIA 99, 10 jun. 2008. Dossiê  

Consumo. Disponível em: <http://www. 

comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao 

=36&tipo=dossie>. Acesso em: 25 nov. 2013. 

Os artigos dessa edição analisam o fenômeno 

do consumo com base em diferentes pontos 

de vista, desde a abordagem psicanalítica até 

o pragmatismo do Instituto Brasileiro de De-

fesa do Consumidor (Idec), resultando em um 

panorama bastante esclarecedor.

GREGORY, Kenneth j. A natureza da geo-

grafia física. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 

1992. Trata-se de uma revisão da evolução do 
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pensamento científico no campo da Geogra-

fia Física. A partir de sua leitura, é possível 

realizar um balanço das principais contribui-

ções da Geografia para o estudo da natureza, 

bem como identificar os primeiros desafios, 

tendo em vista as inovações tecnológicas no 

levantamento e no processamento das infor-

mações das ciências da Terra.

KLEIN, Naomi. Sem logo: a tirania das marcas 

em um planeta vendido. 4. ed. Rio de janeiro: 

Record, 2004. Obra que desvenda as estratégias 

das grandes corporações, cujo foco de produção 

passou do mundo material dos objetos para o 

mundo simbólico das marcas. Além disso, traz 

relatos bastante interessantes acerca dos movi-

mentos de resistência ao poder corporativo que 

promovem a subversão desse mundo simbólico.

LOVELOCK, james. Gaia: cura para um pla-

neta doente. São Paulo: Cultrix, 2006. Nesta 

reedição da obra de Lovelock, já considerada 

um clássico, além de tomar contato com a teoria  

que considera a Terra um planeta vivo, o lei-

tor tem em mãos uma edição primorosa. Por 

meio de rico acervo fotográfico, ilustrações e 

gráficos, esta edição apresenta com clareza a 

visão integrada e dinâmica dos ciclos da na-

tureza.

TEIXEIRA, Wilson et al. (Org.). Decifrando 

a Terra. São Paulo: Ibep, 2007. A obra é 

uma referência importante para os estudos 

da dinâmica natural do planeta Terra numa 

perspectiva interdisciplinar. Ao considerar o 

impacto humano nos processos naturais, per-

mite a análise da relação sociedade-natureza.
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Geografia – 5a série/6o ano – Volume 2

CONSIDErAçõES FINAIS

Gostaríamos de reforçar mais uma vez que 

esta proposta pode ser aceita integralmente ou 

de forma parcial, e, neste sentido, convidamos 

você para adaptá-la à sua realidade local. Você 

conhece seus alunos, sua realidade, sua escola, 

o material disponível e, mais que tudo, tem o 

domínio intelectual e prático do seu fazer pe-

dagógico. Apresentamos-lhe um conjunto de 

ideias e propostas. Temos certeza de que, ao re-

torná-las por meio de sugestões e críticas, você 

pode contribuir enormemente com a educa-

ção de nossos jovens. Aproveite este material e 

compare nossas sugestões didáticas com as que 

já utiliza em seu cotidiano escolar. Faça adap-

tações, releituras e, se for o caso, redirecione-as 

para que atendam à sua realidade.

Caro(a) colega professor(a),

Ao chegarmos ao final deste volume, espe-

ramos que os alunos estejam mais confiantes 

em exercitar suas capacidades de leitura e inter-

pretação das informações geográficas. A nossa 

proposta, por um lado, foi a de sugerir algumas 

atividades desafiadoras, que certamente geraram 

alguma dificuldade para uma parte da turma. 

Por outro, a proposta desenvolvida representou 

uma oportunidade de aprofundamento e conhe-

cimento sobre o mundo que os cerca, sem deixar 

de oferecer, obviamente, o apoio para você tra-

balhar as dificuldades encontradas pelos alunos, 

promovendo o desenvolvimento de habilidades 

fundamentais para o aprendizado da Geografia. 
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