
 
 

 

Ano Letivo 
2020 

Plano de Ações 
ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de realização das atividades: Carga Horária: 

 3º ano  12/05 2 horas 

Componente Curricular 
Central: 

Componente(s) Curricular(es) 
Participante(s): 

Professor: 

Geografia Geografia  Rosalba E C de Almeida ,Carol 
Musskopf,Ticiane Schaefer, 
Gisele Veiga, Elis Ângela 
Wegner, Cláudia Cappelletti , 
Marisa Salete Ribeiro Borges 
Zotto e  Andrielly Moraes . 

Tema da Aula: 

 Meio urbano e Rural 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular) 

Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a 
importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como os seres humanos fazem 
uso dos recursos da natureza ao longo da história. 
Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na 
análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, 
conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem.  

Objetos de Conhecimento 

A cidade e o campo : aproximações e diferenças 

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

(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de 
vivência seja na cidade, seja no campo. 
(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivência, marcas da contribuição cultural econômica 
de grupos de diferentes origens. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

Acesso à plataforma on-line de atividades através de notebook, computador ou smartfone com 
acesso à internet; caderno de registro; caneta; lápis e borracha, etc.; 

Avaliação: 

A avaliação desta atividade não presencial será realizada através da participação dos estudantes, 
da leitura e interpretação do texto e das respostas às questões que serão registradas no caderno, 
fotografadas e envidas às professoras nos grupos de WhatsApp das turmas de 3º ano. 

Referencial: 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - ALUNOS 

QUINTA-
FEIRA: 

Português/ Ciências 

SEXTA-
FEIRA: 

Matemática/ Geografia 



 
 

SEGUNDA-
FEIRA: 

Português/ Matemática 

TERÇA-
FEIRA:         

Português/ História 

QUARTA-
FEIRA: 

Português/ Matemática 
 
TERÇA-FEIRA 
 
 
Atividade de Geografia – Tema “ Meio urbano e rural” 
 

1) Leia o texto abaixo: 
 
Meio 

urbano e meio Rural 
 
 
Escreva a data em seu caderno, copie e responda as atividades a seguir: 
 

a) As pessoas que moram na cidade formam a 
população______________________________________. 

b) As pessoas que moram no campo formam a 
população______________________________________. 

c) Na comunidade urbana há muitas coisas em comum, 
como:__________________________________. 

d) A maioria das pessoas que vivem na comunidade rural trabalha cuidando da 
_____________________ 

e) As pessoas que cuidam da lavoura são chamadas de 
_________________ou ____________________. 



 
 

 
 

2) Recorte, cole ou desenhe em seu caderno: 
 
A) Uma paisagem urbana 
B) Uma paisagem rural 

 
 

3) Leia as palavras do quadro:  
     
 

 
 
Agora, em seu caderno, separe-as em : 
 
a) Meio 

urbano:___________________________________________________
_________________ 

b) Meio 
rural:_____________________________________________________
_________________ 

 
4) Observe as imagens: 

 

 
 

Agora, em seu caderno, faça uma lista do que pode ser observado na: 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paisagem rural 
 
 
 
 

Paisagem urbana 
 
 
 
 
 
 

 


