
 

Ano Letivo 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 3ºs anos Data: 04 a 12/06 Carga Horária: 8 horas 

Componente Curricular 
Central: Geografia 

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

Professor: Daniela Kovalski, Jussara Fonseca, Leila Lucimar 
Gonçalves, Ivanice Niendicher, Marilde Scapin, Marli Bortoli 
Wojieicchowski 

Tema da Aula: A cidade e o campo 

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. 

 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. 

 Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, 
posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e 
ambientais. 

 Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/natureza e exercitar o interesse e o 
espírito de investigação e de resolução de problemas. 

Objetos de Conhecimento:  
 A cidade e o campo: aproximações e diferenças; 
 Impactos das atividades humanas; Natureza, ambientes e qualidade de vida; produção, circulação e consumo/ 

Impactos das atividades humanas. 

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  
(EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas causados pelo consumo excessivo e 
construir propostas para o consumo consciente, considerando a ampliação de hábitos de redução, reuso e reciclagem/ 
descarte de materiais consumidos em casa, na escola e/ou no entorno. 
(EF03GE09) Investigar os usos dos recursos naturais, com destaque para os usos da água em atividades cotidianas 
(alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.), e discutir os problemas ambientais provocados por esses usos.  

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: LINK NOVA ESCOLA - BNCC 

 

ATIVIDADES PARA OS ALUNOS (NÃO PRESENCIAIS) 
 

GEOGRAFIA 
 

1. Desenhe no seu caderno uma paisagem com elementos naturais (paisagem que não foi 
modificada pelo homem) 
 
 

2. Desenho no seu caderno uma paisagem com elementos cultural (paisagem modificada pelo 
homem): 

 
 
 
 



 

 
3. Os animais do campo e da cidade: Observe as imagens a seguir e escreva o nome de 

cada animal e em qual local costumam habitar: no campo ou na cidade. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

4. Procure no dicionário o significado da palavra sustentabilidade: 
R: 
 
 

5. Vamos ajudar a reutilizar materiais que 
temos em casa? 
Link:https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-04-08/como-
fazer-sua-mascara-de-protecao-em-casa.html  
 

 Primeiro passo: Corte a parte inferior da 
camiseta, com uma largura de 17 a 20 cm. 

 Segundo passo: Desse pedaço de camiseta, 
recorte um retângulo de 15 a 17 cm. 

 Terceiro passo: Faça um corte na metade das 
extremidades que restaram após a remoção do 
retângulo. 

 Quarto passo: Amarre as extremidades 
inferiores no pescoço e as superiores na cabeça, 
de modo que a máscara se ajuste ao seu rosto. 
 
 
 
 
 

https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-04-08/como-fazer-sua-mascara-de-protecao-em-casa.html
https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-04-08/como-fazer-sua-mascara-de-protecao-em-casa.html


 

6. Na tabela a seguir, complete a coluna da direita com as consequências causadas pelo tipo de 

poluição ambiental apresentado nas imagens. 

PROBLEMAS AMBIENTAIS 
 

CONSEQUÊNCIAS PARA A NOSSA QUALIDADE DE VIDA 

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


