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Ano Letivo: 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 5º ano Data: 14/05/2020 a 20/05/2020 Carga Horária: 13h 

Componente 
Curricular Central: 
Geografia 

Componente(s) 
Curricular(es) 
Participante(s): História / 
Ensino religioso 

Professor(es): 
Edilene Kutcher da Silva 
Elaine Neves Lopes; 
Meriluci Trento; 
Marcio Rocha; 
Layde Sebastiana de Souza 
Ferreira; 
Gisele Galvão Pereira; 
Samara Todeschini; 
Bernadete Maria Ribeiro dos 
Santos. 
 

Tema Genérico do Plano de Aula: Diferenças Étnico-Raciais e Culturais No Brasil 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou 

Componente Curricular): 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. 

Objetos de Conhecimento: Diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e 

desigualdades sociais. 

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

de Caçador) 

➢ (F05GE02) - Identificar diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades 

sociais entre grupos em diferentes territórios, principalmente Estado e Região. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

➢ Lápis, borracha, caderno e impressões/cópias. 

Aplicação/Fixação 

➢ Quinta-feira: 1ª aula / 1º momento: Ao iniciar a atividade, a professora solicita aos 

alunos que sempre façam o cabeçalho. No dia 14/05, em Geografia a proposta de 

ensino na atividade 1, os alunos deverão ler e copiar no caderno o pequeno texto 

que fala sobre a população brasileira: “As etnias no Brasil”, após os alunos farão a 

interpretação e compreensão do texto na atividade 2, onde os alunos irão assinalar 

a resposta correta da questão da letra A, após, ainda na atividade 2, os alunos irão 

ler e responder no caderno as questões das letras B, C e D.  

➢ 2ª aula / 2º momento: Depois na atividade 3, será solicitado para que os alunos 

observem e analisem a imagem e respondam as questões das letras A e B. Para 
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finalizar na atividade 4, os alunos irão ler e copiar no caderno um pequeno texto 

sobre o crescimento da população no Brasil e em seguida realizar uma pesquisa 

na internet sobre a estimativa (quantidade) da população no Brasil atualmente e 

escrever no caderno os dados obtidos da pesquisa sobre a estimativa (quantidade) 

da população no Brasil atualmente. ATENÇÃO: A pesquisa pode ser feita 

diretamente no site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

 

Atividades 

➢ 01) Leia o texto sobre a população brasileira “Etnias do Brasil” e copie em seu 

caderno:  

 

Fonte: https://www.estudokids.com.br/o-que-e-etnia/ 

 

➢ 02) Após a leitura e análise do texto acima, assinale a opção correta na questão 

abaixo: 

a) O Brasil é uma nação composta por: 

(    ) Uma pequena diversidade étnica. 

(    ) Por povos indígenas apenas. 

(   ) Uma grande diversidade étnica. 

(   ) Por povos vindo de Portugal apenas. 

b) Quais são as cinco diferentes fontes migratórias que basicamente formam a 

diversidade étnica no Brasil? 

c) De acordo com o texto, como a população brasileira é comumente classificada 

em sua composição étnica? 
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A diversidade étnico-racial brasileira pode ser verificada no seu lugar de viver? 

Justifique a sua resposta. 

➢ 03) Observe a imagem abaixo: 

 

Fonte: https://geografianewtonalmeida.blogspot.com/?view=snapshot 

 

O que vocês veem na imagem? Esta imagem representa algum mapa? 

Você consegue observar que na imagem as pessoas são iguais ou diferentes? O 

que significa isso? 

➢ 04) Leia e copie em seu caderno o texto abaixo: 

Crescimento da população do Brasil 

Em 1872 a população do Brasil era de 10 milhões de habitantes; em 1900 era de 

17 milhões; no ano de 1960 a população brasileira alcançou a marca de 70 

milhões; no ano de 2000 atingiu 170 milhões, até chegar a um pouco mais de 190 

milhões de habitantes em 2010.  Nos últimos anos a população brasileira vem 

crescendo num ritmo mais lento. 

Fonte: https://geografianewtonalmeida.blogspot.com/2011/06/brasil-populacao-demografia-

densidade.html?view=snapshot 

Agora pesquise na internet a estimativa da população no Brasil atualmente. Anote 

sua pesquisa no seu caderno. 

Síntese/Avaliação 

➢ Ocorrerá a partir da participação e produções dos alunos. No retorno as aulas, 

além de apresentar o caderno com as atividades propostas, poderá ser 

selecionado alunos para falarem sobre o tema aprendido. 

Registro de Frequência 

➢  

Referencial 
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➢ ALMEIDA, Newton. Geografia. Disponível em: 

<https://geografianewtonalmeida.blogspot.com/?view=snapshot> Acesso em: 

29/abr de 2020. 

➢ BNCC. Base Nacional Comum Curricular. Disponível em: 
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