
 
 

 

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: 

 4º ano 07 de maio  02 hrs 

Componente 
Curricular Central: 

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

Professor: 

  Geografia   Grupo 1 

Tema da Aula: 

Relações cidade e campo  

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

 

Objetos de Conhecimento 

Reconhecer a relação entre campo e cidade a partir das identificações da cadeia produtiva de 
produtos alimentícios e industriais que consumimos. 
 

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

>(EF04GE01) Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e da cidade, 
considerando fluxos econômicos de informações, de ideias e de pessoas. 
 

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 ou a atividade impressa. 

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. 

Referencial: 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - ALUNOS 

 Geografia  
Enunciado:.Leia o texto abaixo e copie em seu caderno 

 
RELAÇÃO CIDADE CAMPO 

        O campo e a cidade possuem funções diferentes, porém se complementam. Cabe ao 
campo a produção de alimentos que serão consumidos e diversos tipos de matérias primas que 
as indústrias transformam em bens de consumo como: tecidos, calçados, móveis, alimentos 
industrializados.  
         As cidades se urbanizam-se, em função principalmente da atividade industrial e do 



 
 

 

crescimento do setor de serviços.  

        O campo precisa se tornar mais produtivo para atender o crescente consumo nas cidades.    

        Com o desenvolvimento industrial o campo precisa das cidades para comprar máquinas e 

tecnologia para aumentar a produção. 

ATIVIDADES:  

Após realizar a cópia e a leitura do texto comente com seus familiares os pontos principais e 

realize em seu caderno as atividades a seguir:   

1) Classifique as respectivas palavras separando em uma coluna zona urbana e na outra zona 

rural. 

Caminhos de terra, gado, muitas escolas, pouco barulho, indústria, plantação, carros, área 

verdes, clubes, trator, carroça prédios.  

ZONA RURAL  ZONA URBANA  

  

 

2) Copie em seu caderno e complete com as opções cidade ou campo: 

a) Onde se produz a matéria prima para a transformação na indústria. 

(____________________) 

b) Onde se dá o desenvolvimento da tecnologia. (____________________). 

c) Utiliza a cidade como centro de compras (sementes, ração, máquinas, 

etc.(_______________) 

d) Utiliza o campo como área de produção. (________________) 

  

 


