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Colégio Pedro II Realengo II 

Geografia – Atividade 2 - 1º Trimestre  

Turma 602 - Ensino Fundamental 

  Data: 24.03.2020 - Aluno: ________________________________ 

 

1. Assista ao documentário “Disque Quilombola”, online gratuitamente na 

página youtube (https://www.youtube.com/watch?v=GStv-f_bcfU). Preste 

bastante atenção: às formas das paisagens retratadas (naturais e construídas); 

às ações que ali se dão; aos significados (valores e sentimentos) que os 

moradores dão a estas paisagens.  Em seguida resolva as questões.  

a) Preencha o quadro abaixo com um elemento natural da paisagem dos 

dois lugares retratados no filme. 

Nome do Lugar: ___________ Nome do Lugar: ___________ 

•  •  

 

b) Preencha o quadro abaixo com um elemento cultural da paisagem dos 

dois lugares retratados no filme. 

Nome do Lugar: ___________ Nome do Lugar: ___________ 

•  •  

 

c) Na tabela abaixo, apresente as 3 características que, na sua opinião 

melhor definem e diferenciam os dois lugares retratados. 

 

Nome do Lugar: ___________ Nome do Lugar: ___________ 

•  •  

•  •  

•  •  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GStv-f_bcfU
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2. Leia o texto abaixo e resolva a questão. 

O ‘Lugar’ 

“Para a Geografia, lugar é uma parte ou porção da superfície terrestre que 

assume grande significado para grupos que ali vivem seu cotidiano. É no 

nosso lugar que tecemos as relações sociais do dia a dia. Ali a paisagem nos é 

conhecida, vivida e familiar. Interagimos com suas paisagens diariamente, 

sendo por ela influenciados e podendo também influenciá-las (por exemplo, 

preservando-as com hortas comunitárias, degradando-as com poluição e 

transformando-as com construções). 

Diferentes lugares do mundo podem possuir muitas semelhanças entre si. 

A exemplo de shopping centers e arranha-céus de grandes cidades que se 

assemelham no mundo todo. Porém, cada lugar é único - reúne um conjunto 

singular de características culturais, sociais, históricas, econômicas e políticas.  

Por último, é importante observar que cada lugar está sempre conectado a 

outros lugares. Estes podem ser às vezes muito distantes. Por exemplo, a 

economia de um lugar que é ponto de turismo internacional pode estar mais 

dependente de lugares distantes do que de lugares ao seu redor.  

Um lugar tampouco é capaz de produzir e oferecer todos os produtos e 

serviços que seus habitantes demandam. Assim, no geral os lugares estão 

sempre recebendo produtos, informações, propagandas e recursos de lugares 

centrais que concentram empresas e bancos de grande porte, por exemplo. 

Por isso, avanços tecnológicos nos setores de transporte e comunicação 

favoreceram a relação entre lugares distantes, ainda que nem todos os lugares 

se beneficiem desses avanços. Em um mesmo lugar grupos diferentes também 

podem viver realidades sociais e econômicas muito diferentes (no acesso a 

direitos básicos como saúde, moradia, lazer e segurança de qualidade, etc.)”. 

Adaptado de: ADAS, Melhem (2018) Expedições Geográficas. 6º Ano. São Paulo, Editora 

Moderna. 

 

Descreva as principais características que ajudam a identificar e descrever o 

“seu lugar”. 

 

3. Escute a música “O meu lugar” do artista Arlindo Cruz. Em seguida, reflita 

sobre semelhanças e diferenças do lugar descrito na música com o seu lugar.  



3 
 

 

 

4.  No quadro abaixo desenhe o trajeto do colégio até a sua casa (caso seja 

feito a pé). O mapa com o trajeto será apenas um croqui, ou seja, não precisa 

ser exato nem respeitar com precisão distâncias e proporções da ruas, casas, 

etc.  

Instruções: 

i) Caso o caminho seja feito de trem ou ônibus, apresente o caminho do 

ponto onde você desce do transporte coletivo até sua casa. Caso seja 

feito de carro, apresente o trajeto feito de carro.  

ii) Marque os seguintes pontos: ponto de partida (CPII Realengo); ponto 

de chegada (sua casa), ao menos dois pontos de referência presentes 

no trajeto. 

 

 

 

 

 


