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Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 
CG1: Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em 
uma sociedade plural e promover os direitos humanos.  
CG3: Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a 
curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo 
a participar efetivamente das dinâmicas da vida social.  

     CG4:Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes            
culturas, com base nos instrumentos de investigação das Ciências Humanas, promovendo o acolhimento e a 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 
CG4: Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias 
digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado à 
localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. 

 
 

Objetos de Conhecimento 

 Analisar o significado da palavra “Região” 
 Para que elas servem 

  

 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e 
territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas. 

 (EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a diversidade étnico-cultural 
(indígena, africana, europeia e asiática), assim como aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras. 

 (EF07GE08) Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação tecnológica com as 
transformações socioeconômicas do território brasileiro. 
 

 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Computador ou tablet com acesso à internet, caderno, folhas de sulfite, material para produção de mapas 
(canetas coloridas, lápis de cor, entre outros). Caso não tenha acesso à internet, é possível salvar os links 
sugeridos para acesso offline. 

Aplicação/Fixação 
 

 Aula 1: Leitura de texto e se for necessário pedir orientação de algum familiar 
 
Região 

O conceito de região é amplamente utilizado no senso comum, sendo geralmente empregado em referência a uma área 
do espaço mais ou menos delimitada. Na Geografia, a região é uma parte do espaço geográfico, contínua ou não, que 
apresente uma ou um conjunto de características comuns. Ou seja, é determinada área da superfície terrestre, com 
extensão variável, que apresenta características próprias e particulares que a diferenciam das demais. Podemos defini-la 

https://www.proenem.com.br/enem/geografia/


também como conjuntos ou parcelas do território que possuem alguma identidade (física, política, cultural, econômica). 

É possível utilizar vários critérios para estabelecer uma região. Assim, existem regiões naturais, regiões econômicas, 
regiões políticas, entre muitos outros tipos. Vale lembrar que a expressão regionalização, porém, pode se referir a duas 
coisas distintas: ao processo de formação de blocos econômicos (que será discutido noutro momento); ou ao ato de 
dividir um local em regiões diferentes (que nos interessa agora). Por exemplo, a regionalização do Brasil é a realização 
de uma divisão do país em áreas, de acordo com as características comuns existentes. Nesse sentido, a regionalização 
pode ser feita de formas diferentes, como visto nos exemplos abaixo. 

REGIÕES DO BRASIL 

As regiões do Brasil são, hoje, definidas pelo IBGE. O Brasil possui cinco regiões: Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e 

Nordeste, todas repletas de particularidades. 
As regiões do Brasil são recortes territoriais repletos de particularidades que levam em conta 
aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais e físicos. Muitas foram as divisões regionais feitas no Brasil pelo 
órgão responsável, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Atualmente, a regionalização vigente é a de 1970 (a qual sofreu alterações após a Constituição de 1988), que divide o 
Brasil em cinco regiões: 

1. Norte 
2. Nordeste 
3. Centro-Oeste 
4. Sudeste  

Características das regiões do Brasil 

1. Região Norte 

A região Norte é, em termos de extensão, a maior região do Brasil, com uma área de, aproximadamente, 3.853.676,948 
km², constituída por sete estados. 

 Aspectos sociais: Essa região possui uma população que ultrapassa os 18 milhões habitantes, segundo o 
IBGE. Apesar do grande número populacional, devido a sua extensão territorial, a região possui baixa 
densidade demográfica, 4,72 hab/km

2
. 

 Aspectos físicos: Predomina na região o clima equatorial e, em algumas localidades, o clima tropical. Em sua 
maior parte, a umidade do ar é elevada, devido à abundância de chuvas em algumas partes da região. Nessa 
região, encontra-se a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia do Rio Amazonas, e também o ponto mais alto 
do Brasil, o Pico da Neblina. Podemos encontrar, nessa região, as planícies amazônicas, o planalto das 
Guianas e o planalto central. No que tange à vegetação, nessa região encontra-se a maior floresta tropical do 
planeta: a Floresta Amazônica. 

 Aspectos econômicos: O Produto Interno Bruto da região representa cerca de 5,3% do PIB nacional, segundo 
levantamento do IBGE. A economia baseia-se nas indústrias de extrativismo mineral e vegetal, no 
setor agropecuário e também no turismo. 

3. Região Nordeste 

A região Nordeste é a terceira maior do Brasil, com uma área de, aproximadamente, 1.544.291 km
2
, constituída 

por nove estados, sendo, portanto, a região com maior número de unidades federativas. 

 Aspectos sociais: A região Nordeste é a segunda região com o maior número de habitantes. A população 
ultrapassa os 56 milhões de habitantes, segundo o IBGE. A densidade demográfica é de 36,39 hab/km

2
. Essa 

é a região com os menores indicadores sociais, portanto, a que mais enfrenta problemas de ordem social. 

 Aspectos físicos: O Nordeste possui a maior costa litorânea do país, e, por apresentar sub-regiões com 
características muitas distintas, nele podemos encontrar estes climas: semiárido, equatorial úmido, litorâneo 
úmido e tropical. Em muitas áreas, as temperaturas são elevadas durante todo o ano. Em contrapartida, as 
médias pluviométricas são baixas em diversas áreas, fazendo com que boa parte da população da região 
conviva com a seca extrema. A vegetação é representada pela Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado e outros tipos 
de vegetações. 

 Aspectos econômicos: O Nordeste detém o terceiro maior PIB do país e, portanto, a terceira maior 

https://www.proenem.com.br/enem/fisica/
https://escolakids.uol.com.br/geografia/bacia-amazonica.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/floresta-amazonica.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/caatinga.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/mata-atlantica.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/cerrado.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/pib-produto-interno-bruto.htm


economia, representando cerca de 13,4% do PIB nacional. O turismo é um dos principais impulsionadores da 
economia nordestina. A região atrai muitos turistas durante todo o ano, devido às suas paisagens belíssimas. 

3. Região Centro-Oeste 

A região Centro-Oeste é a segunda maior região do país quando o critério é extensão territorial. Sua área é de, 
aproximadamente, 1.606.403 km², e é constituída de três estados. 

 Aspectos sociais: A região Centro-Oeste é a menos populosa dentre as regiões. Conta com um pouco mais 
de 16 milhões de habitantes. É a segunda menor densidade demográfica do país, ficando atrás apenas da 
região Norte, com 10,01 hab/km

2
. 

 Aspectos físicos: Dentre as regiões, é a única que não possui litoral. O clima predominante na região é 
o tropical, marcado por duas estações bem definidas: o inverno seco e o verão chuvoso. Essa região é 
considerada o berço das águas no país, pois nela encontram-se nascentes de muitos e importantes rios 
brasileiros. Apresenta formações vegetais distintas, por ser a região com maior quantidade de contatos 
biogeográficos. Podemos encontrar, no Centro-Oeste, os biomas: Cerrado, Pantanal e Amazônia. 

 Aspectos econômicos: A economia da região é baseada, especialmente, nas atividades agropecuárias e 
no extrativismo. Destacam-se a produção de soja, milho, arroz, algodão, bem como a criação de gado 
(pecuária extensiva, predominantemente). O turismo em algumas partes da região também impulsiona a 
economia. Na região, há presença de exuberantes chapadas, com muitas cachoeiras, como a Chapada dos 
Veadeiros e a Chapada dos Guimarães. 

4. Região Sudeste 

A Região Sudeste, em extensão territorial, é a segunda menor do país, atrás apenas da região Sul. Abrange uma área 
de, aproximadamente, 924.620 km

2
, e é composta por quatro estados, dois deles considerados os mais representativos 

do Brasil, no que tange ao desenvolvimento, São Paulo e Rio de Janeiro. 

 Aspectos sociais: É a região mais populosa do Brasil, com uma população que ultrapassa 85 milhões de 
habitantes, correspondendo a, aproximadamente, 44% da população do país. Considerada uma das regiões 
que mais atraem migrantes, essa é região com maior densidade demográfica, 92,05 hab/km

2
. 

 Aspectos físicos: O Sudeste do Brasil abrange, predominantemente, os climas: tropical atlântico e tropical 
de altitude, além de subtropical e semiárido, em algumas partes. O relevo é composto 
por serras, planaltos e planícies costeiras. A vegetação também é bastante diversa e conta com formações 
como a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. No que tange à hidrografia, nessa região há predomínio 
dos rios de planalto. 

 Aspectos econômicos: É considerada a região mais desenvolvida do país, correspondendo a 55,2% do PIB 
nacional. É, portanto, a região de maior destaque industrial, comercial e financeiro do Brasil. Por representar 
oportunidades de trabalho, essa região enfrenta problemas como a favelização e superpopulação. Há 
destaque para indústrias de automóveis, petrolíferas e siderúrgicas. 

5. Região Sul 

A Região Sul é menor região em extensão territorial do país, com uma área de, aproximadamente, 576.774 km
2
. 

Difere-se das demais regiões, especialmente, pela colonização predominantemente europeia nela feita. Essa região é 
formada por três estados. 

 Aspectos sociais: É a terceira região mais populosa do país, contando com mais de 29 milhões de 
habitantes, cerca de 14,3% da população brasileira. A densidade demográfica é de 47,59 hab/km

2
. É a região 

com os melhores indicadores sociais de saúde e educação. 

 Aspectos físicos: A região localiza-se abaixo da zona tropical. O clima predominante é o subtropical. O sul do 
Brasil apresenta as estações do ano bem definidas, com invernos frios e verões quentes. Nessa região, ocorre 
geadas na estação fria, o que, normalmente, não é visto nas demais regiões do país. As chuvas são bem 
distribuídas ao longo do ano. A maioria dos rios da região são de planaltos que constituem a bacia do Rio 
Uruguai e a bacia do Rio Paraná. 

 Aspectos econômicos: A região é a segunda região do país, em termos de riqueza medidos pelo PIB, e a 
segunda mais industrializada. A economia baseia-se em atividades, como: o extrativismo vegetal, 
especialmente praticado na Mata das Araucárias; a agricultura, com destaque para a uva, o feijão e o milho; e 
a pecuária, voltada à indústria de laticínios e à criação de suínos. Um dos maiores atrativos turísticos da região 
é o Parque Nacional do Iguaçu, no estado do Paraná.  

 
 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/clima-tropical.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/cerrado.htm
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Síntese/Avaliação: 
 Aula nº 2 

 Responda as questões a seguir no caderno tomando como referência o texto acima: 
 1- Explique o que quer dizer a palavra região: 
 2- Quais são os critérios utilizados na hora da formação de uma região? 
 3- Quantas e quais são as regiões que formam o Brasil? 
 4- Qual é a maior delas? Indique uma característica natural que é símbolo dela: 
 5- Qual delas possui mais Estados e quais são? 
 6- Qual delas não é banhada pelo Atlântico e qual é o seu maior Estado? 
 7- Economicamente qual é a mais desenvolvida? Indique dois graves problemas sociais que a atingem 

gravemente: 
 8- Qual delas possui os melhores indicadores sociais de saúde e educação? 

 
 

 Aula nº3 
 Pinte o mapa. As cores podem variar: 

 

Registro de Frequência 

 Todos os alunos que tiverem contato com o material terão presença 

Referencial  

 
escolakids.uol.com.br › Geografia 
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