
 

7º Ano- GEOGRAFIA 

 

27/04- Segunda-feira 

1ª aula:Vídeo-aula sobre Diversidade da População Brasileira (Unidade 2 –

Tema 3) 

Assistir a vídeo aula e fazer a leitura do conteúdo no livro didático (Unidade 2 –

Tema 3- pags.:56 a 61) 

 

29/04- Quarta-feira:  

1ª aula:Atividade –Importância das Migrações ao longo do tempo no Brasil. 

Fórum no site da Moderna Compartilha. 

2ª aula:Leitura do texto complementar  sobre tipos de migrações e atividades 

sobre o assunto. (abaixo) 

 

TEXTO COMPLEMENTAR- GEOGRAFIA  

MIGRAÇÕES POPULACIONAIS 
 
 As  migrações populacionais remontam aos tempos pré – históricos. O homem parece estar 
constantemente à procura de novos horizontes. As razões que explicam as migrações são inúmeras 
(político – ideológicas étnicas – raciais, profissionais, econômicos, catástrofes naturais etc.), embora 
razões econômicas sejam predominantes. A grande maioria das pessoas migra em busca de melhores 
condições de vida. Todo ato migratório apresenta causas repulsivas(o indivíduo é forçado a migrar) e/ou 
atrativas ( o indivíduo é atraído por determinado lugar ou país). 
              Existem variáveis para se classificar os tipos de migrações: o espaço de deslocamento, 
o tempo de permanência do migrante, e como se deu a forma de migração. 
 

I- Quanto ao espaço: 
- Externas ou internacionais (realiza-se entra países diferentes) 
a) Intercontinentais (migrações que se realizam entre continentes diferentes)  
b) Intracontinentais (migrações que se realizam dentro do mesmo continente) 
 
- Internas (realizam-se dentro do mesmo país) 
a) Êxodo Rural (saída da população das áreas rurais para as áreas urbanas) 
b) Êxodo Urbano (saída da população das áreas urbanas para as áreas rurais ou periferias das áreas 
urbanas) 
c) Movimentos Pendulares (deslocações diárias entre o local de residência e o local de trabalho) 

 

 



II-Quanto ao tempo: 
- Definitivas ou permanentes (realizam-se por tempo indeterminado) 
- Temporárias (realizam-se por determinado período de tempo) 
a) Sazonais (realizam-se durante um determinado período do ano) 
 Ex: Estâncias Balneares no Verão 

b) Laborais (realizam-se quando a população procura empregopor um determinado período de tempo) 
Ex: Apanha de fruta 

c) Turísticas (realizam-se quando a população procura áreas de turismo/lazer para passar as suas 
férias) 

 

III-Quanto à tomada de decisão: 
- Voluntárias (realizam-se quando a decisão da deslocação é feita por vontade própria) 
- Forçadas (realizam-se quando as pessoas são obrigadas a sair da sua área de residência, por razões 
que ultrapassam a vontade individual) 
Ex: Refugiados 
 

Atividades: 

1- Qual o principal fator responsável pela migração atualmente? 

 

2- Escreva nos parênteses abaixo a que tipo de migração corresponde conforme as 

características apresentadas. 

a-(____________________) Realizam-se quando as pessoas são obrigadas a sair da sua área de 

residência. 

b-(____________________) Saída da população das áreas urbanas para as áreas rurais. 

c-(_____________________) Realizam-se quando  a decisão da deslocação é feita por vontade própria. 

d-(_____________________) Realizam-se em um determinado período do ano. 

e-(_____________________) Migrações que se realiza de um pais para outro. 

 

Bom Estudo !! Professora Cristiane Lyrio 

 


