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Nesse trimestre, temos como principal objeto de estudo geográfico a 

dinâmica de transformação das paisagens a partir da relação entre as 

atividades humanas e a construção do espaço geográfico. Para isso, 

investigaremos os seguintes tópicos: 

 A organização da paisagem na cidade e no campo; 

 As relações produtivas envolvendo a agricultura, pecuária, indústria, 

comércio e serviços; 

 Trabalho e técnica: as condições de vida na cidade e no campo; 

 O espaço geográfico como construção humana. 

Para criar uma oportunidade para materializar alguns dos aspectos 

observados, nas aulas de geografia e artes visuais os alunos e alunas 

organizados em grupos construirão uma maquete que representará 4 

dinâmicas espaciais. São elas: 

1. Paisagem urbana 

 Elementos visuais de uma cidade com atividades industriais, 

comércio e/ou serviços urbanos. 

2. Paisagem rural 

 Elementos visuais do campo com produção agrícola. 

3. Paisagem natural 

 Elementos visuais de uma floresta tropical com vegetação 

original. 

4. Paisagem degradada 

 Elementos visuais de uma floresta com vegetação degradada a 

partir de desmatamento, queimadas e/ou algum tipo de poluição. 

Sua estrutura básica contará com algumas das técnicas 

das artes visuais trabalhadas esse ano e será montada a 

partir de 4 bases retangulares que serão unidas no dia da 

apresentação da seguinte forma: 

Para que a atividade seja possível, serão disponibilizadas as aulas de geografia 

com dois tempos na semana de 21 a 25 de outubro. Nesse dia os grupos 

deverão reunir os materiais previamente pesquisados e finalizar cada uma das 

4 partes da maquete. É importante preservar a proporção dos elementos 

representados em cada uma das partes. O mesmo deve ser observado em 



relação identidade dos materiais da maquete como um todo. É importante que 

a base de cada uma das partes da maquete não seja muito grande para 

permitir ser transporte para a escola nos dois dias programados. 

Essa maquete será apresentada em evento organizado para as famílias dos 

alunos em 23 de novembro na 2ª edição da EXPO 6 ANO, evento onde as 

famílias poderão conhecer um pouco mais do trabalho realizado por alunos e 

professores das disciplinas envolvidas. 

Pensando na necessária educação ambiental e em estimular a criatividade dos 

alunos sugerimos que se evite ao máximo a utilização de materiais caros e que 

aumentem a produção de lixo. Esperamos que os alunos utilizem sempre que 

possível elementos reciclados como papelão, caixas de remédio, brinquedos 

próprios etc. Entendemos que alguns desses objetos, pelo seu valor afetivo 

e/ou monetário, só devem ser levados no dia da aula agendada para a maquete 

e no dia da apresentação, para a preparação da exposição. A escola não se 

responsabiliza pelo desaparecimento dessas peças. 

Ao final do evento, todo o material deve ser retirado pelos alunos. 

Estrutura organizacional da atividade: 

 Disciplinas envolvidas: Artes visuais e geografia; 

 Atividade: construção de maquete; 

 Número de integrantes por grupo: 8 ou 9 (sugerimos 2 ou 3 alunos 

para cada parte da maquete desde que esses subgrupos dialoguem 

entre si); 

 Critérios de avaliação: criatividade e comprometimento 

demonstrados no processo de construção; proporção e identidade 

entre os materiais utilizados; 

 Trabalho em sala: semana de 21 a 25 de outubro; 

 Apresentação: 23 de novembro. 

 

 


