
 ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – PROFESSORA INAIDI 

      Região Sul – A região Sul foi ocupada tardiamente em relação a outras áreas do país. Seu 

desenvolvimento inicial ocorreu em razão da criação de gado para o fornecimento de carne, 

couro e transporte para as áreas de mineração. Com o fim da escravidão no país, em 1888, 

houve a necessidade de substituir essa mão de obra nas lavouras, motivando assim a vinda de 

muitos imigrantes europeus. Os imigrantes foram incentivados a ir para o Sul do Brasil para 

estimular a maior ocupação dessa região, protegendo assim as fronteiras brasileiras. A região 

Sul recebeu muitos imigrantes, entre alemães, italianos, poloneses, ucranianos, japoneses e 

açorianos. 

     Os imigrantes influenciaram muito a agricultura familiar, que se caracteriza pelo cultivo de 

várias culturas (policultura). Além disso, contribuíram muito para o desenvolvimento das 

cidades e das indústrias da região. As primeiras indústrias de tecidos, calçados e vinhos 

instalaram-se nessa região pelas mãos, principalmente, de alemães e italianos. 

     A agricultura e a pecuária são duas atividades muito importantes no Sul. A grande 

produtividade deve-se ao uso de técnicas modernas. Os estados do Sul estão entre os maiores 

produtores brasileiros de fumo, arroz, soja, mel, alho, maçã, uva e cebola. 

     Há uma vegetação rasteira típica da região (campos) que possibilita a criação de rebanhos 

bovinos e ovinos. É muito desenvolvida também a criação de aves e suínos. 

           Região Sudeste – A ocupação do Sudeste está ligada à descoberta do ouro em Minas 

Gerais, o que  atraiu muitos exploradores para a região. No entanto, com a decadência da 

mineração, no fim do século XVIII, outra atividade econômica se destacou: a cafeicultura. Essa 

atividade teve grande desenvolvimento na região em virtude da fertilidade do solo de terra 

roxa e do clima tropical. A atividade cafeeira foi responsável pela estruturação da rede 

ferroviária e pelo surgimento de muitas cidades, entre muitos outros acontecimentos. 

      Por volta de 1930, porém, com a queda do preço do café no comércio exterior – mercado 

para onde era destinada grande parte da produção -,  os cafeicultores começaram a destinar 

seus recursos financeiros para as indústrias. Muitos imigrantes vindos inicialmente para 

trabalhar na lavoura de café também passaram a buscar vagas nas indústrias. As primeiras 

fábricas produziam sabão, tecidos, alimentos e velas. Exemplo dessas fábricas foram as 

indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. 

    Com a crescente industrialização da região Sudeste, trabalhadores de outras regiões 

começaram a migrar para ela, atraídos pela expectativa de uma vida melhor. Isso aconteceu 

com muitos trabalhadores da região Nordeste que, por causa da seca e da dificuldade em 

encontrar trabalho em seus estados de origem, começaram a se dirigir para o Sudeste. Eles 

vinham em busca de trabalho nas indústrias, na construção civil, no comércio e na prestação 

de serviços. Essa movimentação ocorreu com mais intensidade após a década de 1950. São 

essas pessoas vindas de lugares tão diferentes que contribuíram para o desenvolvimento da 

região Sudeste. 

Escreve o nome dos estados e suas capitais, no mapa de cada região. Pintar. 



                                                 Atividades      

                    Grife, no texto, de: 

 Verde as causas de os cafeicultores começarem a investir na indústria; 

 Laranja o tipo de atividade realizada inicialmente pelos imigrantes; 

Vermelho os motivos que fizeram pessoas de outras regiões virem trabalhar no Sudeste. 

                  Pesquise no mapa da região Sudeste e coloque V para as afirmações verdadeiras e F 

para as afirmações falsas. Depois reescreva as afirmações falsas, corrigindo-as:  

(    ) São Paulo é o estado com maior população da região Sudeste. 

(    ) O estado que faz divisa com Goiás e Bahia e não é banhado pelo Oceano é o Espirito 

Santo. 

(    ) O estado que faz divisa apenas com estados da mesma região é o Rio de Janeiro. 

(    ) Minas Gerais faz divisa com a Bahia e apresenta a menor população da região. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                             Responde 

Pesquisar:  1) Qual é o estado com maior população da região Sul? 

                      2) Qual é o estado com menor população? 

                      3) O Paraná faz divisa com Santa Catarina e com dois estados que são de outra 

região. Que estados são esses? 

                       4) Que atividade estimulou a ocupação inicial do Sul? 

                        5) Quais as nacionalidades dos imigrantes que influenciaram a economia e a 

cultura da região? 

                        6) Em que atividades agropecuárias os estados do Sul se destacam? 

                      Com sua família pesquise algumas contribuições dos imigrantes em aspectos      

como, por exemplo, culinária, música, dança, arquitetura e artesanato. Obs: Arquivar no 

caderno e também se possível postar no grupo. ( fotos, desenhos, gravuras, receitas, vídeos - 

cantando, dançando, fazendo uma receita, etc.)             



 

            

 

 



             



 

 



 

 

  



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 

 



ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Faça o alongamento de praxe (que fizemos sempre). 

 Condução de bola: Conduzir a bola livremente por um 

espaço externo, durante uns 10 min, primeiramente com a 

perna direita depois com a perna esquerda. 

 Fazer um zigue zague em posse da bola sem que a mesma 

fuja de seu domínio. 

 Determine em um espaço externo, uma largada e uma 

chegada. Na largada, o aluno deverá chutar a bola e em 

seguida correr até chegar nela e dominá-la antes que a 

mesma ultrapasse a linha de chegada. 

 Faça um zigue zague com a bola e em seguida chute a gol. 

 Jogue a bola para cima e tente domina lá com o pé direito, 

logo após com o pé esquerdo. 

 Jogue a bola para cima tente dominar com o peito. 

 Jogue a bola para cima domine com o joelho direito e com 

o joelho esquerdo. 

 Jogue a bola para cima e tente domina lá com a cabeça. 

 

OBS: Pessoal passamos agora para o futsal como previsto 

no calendário, mas não deixem de treinar punhobol junto, 

pois quando retornarmos a ativa terá campeonatos.... 

 

 

Até breve. 

 

Prof.:   Taís 

 

 

 

 



Atividade de Artes 5º ano 
 

Prof.ª Bruna Rocha 
 

Vamos brincar. 

Que tal construirmos um jogo para nos divertimos em família. 

Use material reciclado e muita criatividade. 

exemplos 

 

      

 

 

 




