
Atividades de Geografia 

Quarta-feira- 25/03 

Fórum 

    Observe o trajeto entre a casa e a escola. Desperte a atenção para os principais pontos de 

referência (prédios comerciais e outros locais conhecidos. .Pergunte aos pais ou familiares se houve 

muitas mudanças nesse trajeto ao longo dos anos.          Escreva um texto descritivo com os nomes 

dos principais pontos de referência e suas relações entre a distância percorrida, da casa à escola, em 

termos perto e  longe e finalizando com as mudanças ocorridas ao longo do tempo. 

Abre 23/03 e fecha 07/04 

 

 

 

Quinta-feira -26/03 

 

Utilizando as informações que você anotou, desenhe o trajeto que você faz da sua casa até a escola 

com os principais pontos de referência. 

 

 

 

Quarta-feira -01/04 

 

Atividade: 

1-Leia o texto e responda: 

Texto: Espaço Geográfico e Paisagem 

Em seu sentido mais amplo, o espaço geográfico é o espaço habitável pela humanidade, isto é, todo e 

qualquer lugar onde as condições naturais possibilitem a vida humana deforma permanente. Ele 

costuma ser identificada como ecúmeno, palavra grega que significa o conjunto de áreas nas quais as 

condições naturais permitem uma ocupação permanente pelos seres humanos, o que quer dizer 

que neles estão incluídos os desertos e as áreas geladas. Hoje é necessária uma revisão desse 

conceito, pois o ser humano já pode ocupar áreas que eram consideradas fora do ecúmeno. O espaço 

geográfico atual abrange toda a superfície terrestre, incluindo os desertos, as áreas geladas (como a 

Antártida) e as altas cadeias de montanhas. (...) A aparência mais visível do espaço geográfico é a 

paisagem. Toda a paisagem reflete uma porção desse espaço, uma parte mais concreta (isto é, 

visível) dele. Podemos classificar a paisagem em três tipos principais: Paisagem Natural – representa 

um lugar onde predomina a natureza. 

É cada vez mais raro encontrar esse tipo de paisagem: são áreas onde não há ainda a agricultura e 

cidades, onde predominam florestas ou outro tipo de meio natural pouco modificada pela ação 

humana. Paisagem Modificada – são áreas com atividades agrícolas ou pastoris, onde há constantes 

deslocamentos de pessoas e atividades. São lugares ocupados por atividades tradicionais, por seres 

humanos que não dispõem de uma tecnologia 



moderna..Paisagem Organizada representa o resultado de uma intensa ação humana sobre a natureza, 

com grandes modificações. São lugares onde há cidades e uma agropecuária moderna. 

  

a- De acordo ao texto, o que significa a palavra ecúmeno? 

b- Defina  o que é paisagem:   

c- Quais são os três tipos principais de paisagem de acordo ao texto? Procure dar um exemplo de 

cada tipo: 

 

 

 

 

Quinta-feira: 02/04 

 

Atividade: produza uma história em quadrinhos abordando as diferenças existentes entre as 

paisagens (natural, modificada e organizada) abordadas no texto Espaço Geográfico e Paisagem 

 

Att, 

Cristiane e Cristina 

 


