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A Floresta Amazônica é a maior Floresta Equatorial do mundo e parte de sua área está localizada no 
território brasileiro. Observe a imagem abaixo e em seguida responda às questões 1 e 2. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Vista aérea do rio Solimões, no Amazonas, 2009. 

1. Relacione esse tipo de formação vegetal com as características do Clima Equatorial, considerando 
o tipo de solo e o relevo da região, como exemplifica a imagem. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Relações entre os componentes físico-naturais 

Habilidade (EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C10/U4 

Grade de correção 

100% 

O aluno relacionou a formação vegetal (Floresta Equatorial) com o clima quente e 
chuvoso (Clima Equatorial), o que propicia a existência de uma grande variedade de 
espécies vegetais. Trata-se de uma floresta densa, as árvores crescem próximas 
umas das outras e há grande quantidade de cipós e trepadeiras. 

50% 
O aluno conseguiu definir o tipo de vegetação ou o tipo de clima, mas não conseguiu 
estabelecer a relação entre eles. 

0% 
O aluno não conseguiu caracterizar o clima, a vegetação e estabelecer a relação 
entre eles. 

 

2. O rio Solimões é um rio de planície, que favorece o desenvolvimento de algumas atividades 
econômicas. 

a) Descreva quais mudanças ocorreriam na paisagem da foto se acontecesse a estruturação de 

uma cidade e, posteriormente, um acentuado crescimento urbano às margens do rio.  

b) Descreva quais mudanças ocorreriam se essa paisagem fosse transformada em uma área 

para a produção agrícola e explique como ela ficaria na época de cheias do rio. 
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Objeto de 
conhecimento 

Relações entre os componentes físico-naturais 

Habilidade 
(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na 
distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações da biodiversidade 
local e do mundo. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C13/ U5 

Grade de correção 

100% 

O aluno analisou a transformação da paisagem em duas circunstâncias. No item a, 
caso houvesse um acentuado crescimento urbano, as áreas verdes seriam 
suprimidas para dar lugar às construções, surgiriam, por exemplo, pontes, ruas, 
avenidas e muitas outras construções, modificando a paisagem, para torná-la 
adequada ao desenvolvimento urbano. No item b, caso a paisagem fosse 
transformada em uma área agrícola, o aluno precisa reconhecer que a paisagem 
natural seria substituída por cultivos. Nas épocas de cheias do rio, essas paisagens 
estariam sujeitas a inundações. 

50% 
O aluno conseguiu prever as mudanças que ocorreriam em apenas um dos casos 
apresentados, reconhecendo a transformação da paisagem natural para atender aos 
propósitos da sociedade. 

0% 
O aluno não conseguiu descrever as mudanças que ocorrem em uma paisagem 
natural ao se tornar urbana ou agropecuária. 

 

Observe as imagens abaixo, que mostram o rio Tietê em épocas diferentes. Em seguida, responda às 
questões 3 e 4: 

 

I.  II.  

Domínio público/Acervo do Museu Paulista da USP 

 

Danilo Bertelli/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Fotografia do rio Tietê, no município de São Paulo 

(SP), em 1907, quando ainda havia nele muitas 

espécies de peixes e formas de vida vegetal. 

Espuma formada por poluentes despejados 

no rio Tietê. Foto de 2011. 
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3. Analise como a intervenção humana influencia na qualidade da água e na diversidade de espécies 
vegetais e animais em cada uma das imagens.  

 

Objeto de 
conhecimento 

Biodiversidade e ciclo hidrológico 

Habilidade 
(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na 
distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações da biodiversidade 
local e do mundo. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C13/U5 

Grade de correção 

100% 

O aluno analisou que, na foto de 1907, o rio não apresentava altos níveis de 
poluição, o que permitia o equilíbrio do ecossistema aquático e a sobrevivência das 
espécies vegetais. Já em 2011, os altos níveis de poluição, evidenciados pela espuma 
presente no rio, desequilibram o ecossistema, causam a morte e o desaparecimento 
de espécies aquáticas, e podem até mesmo, afetar a vegetação.  

50% 
O aluno relacionou a biodiversidade com a qualidade da água em apenas uma das 
fotos.   

0% 
O aluno não conseguiu relacionar a qualidade da água à manutenção da 
biodiversidade em nenhum dos casos.   

 

4. Descreva as imagens e explique como o crescimento urbano, no decorrer do tempo, alterou a 
forma como a sociedade se relaciona com o rio.  

 

Objeto de 
conhecimento 

Biodiversidade e ciclo hidrológico 

Habilidade 
(EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias 
hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as transformações nos ambientes urbanos. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C11/U5 

Grade de correção 

100% 

O aluno identificou quais foram as mudanças na relação da sociedade com o rio a 
partir do processo de urbanização. Na foto de 1907, era possível pescar, navegar, 
praticar atividades esportivas e de lazer no rio Tietê, que ainda não era tão afetado 
pelas consequências negativas da expansão urbana. Já na foto de 2011, o rio 
aparece coberto por uma espuma de poluentes, causada pelos dejetos industriais e 
domésticos que são lançados nele. A comparação entre as duas imagens permite ao 
aluno compreender que a utilização do rio pela sociedade, bem como a relação 
desta com o curso de água, foram modificadas no decorrer do tempo.  

50% 
O aluno descreveu as duas imagens, mas não conseguiu relacioná-las e explicar que 
a forma como a sociedade se relaciona com o rio foi alterada, provocando a 
degradação do curso de água.  

0% 
O aluno não conseguiu relacionar o crescimento urbano e a transformação no modo 
de apropriação do rio.  
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5. O deserto de Atacama, no Chile, é o deserto mais seco e de maior altitude do planeta. Está 
localizado no Norte do Chile e, em parte, no Peru.  

 

Deserto de Atacama 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Fonte: Elaborado com base em GIRARD, G. ROSA, J.V.  
Atlas geográfico do estudante. São Paulo: FTD, 2015. 

Cite e explique quais tipos de formação vegetal podem ser encontrados no Clima Desértico.  
 

Objeto de 
conhecimento 

Relações entre os componentes físico-naturais 

Habilidade (EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C10/U4 

Grade de correção 

100% 
O aluno relacionou o Clima Desértico a formações vegetais que se adaptam à 
umidade extremamente baixa, como as espécies de cactos.  

50% 
O aluno relacionou corretamente a presença de formações vegetais que se adaptam 
à umidade extremamente baixa, ao Clima Desértico, mas não citou a presença de 
diversas espécies de cactos.  

0% 
O aluno não relacionou a presença de formações vegetais que se adaptam à 
umidade extremamente baixa ao deserto do Atacama nem exemplificou o tipo de 
vegetação que ocorre nesse clima. 
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6. O assoreamento fluvial é o acúmulo de sedimentos de terra, areia, argila e detritos no percurso de 
um rio ou em sua foz.  

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Assoreamento do rio Pindaré, no Maranhão, 2011. 

a) Relacione o assoreamento do rio com a cobertura vegetal de suas margens.  

b) Explique como o assoreamento pode prejudicar a navegação. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Relações entre os componentes físico-naturais 

Habilidade 

(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente 
urbano e rural, reconhecendo os principais componentes da morfologia das bacias e das 
redes hidrográficas e a sua localização no modelado da superfície terrestre e da cobertura 
vegetal. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C13/U5 

Grade de correção 

100% 

O aluno relacionou, no item a, a retirada da cobertura vegetal com o processo de 
assoreamento do rio, reconhecendo que, ao perder a proteção das matas o solo fica 
exposto, permitindo que no período de chuvas abundantes os processos erosivos se 
intensifiquem e carreguem os sedimentos para as áreas mais baixas, para o leito do 
rio. No item b, o aluno reconheceu que, com o assoreamento, o rio perde 
profundidade, o que vai impedir ou dificultar a navegação. 

50% O aluno respondeu apenas um dos itens corretamente. 

0% 
O aluno não descreveu o processo de assoreamento nem reconheceu suas 
consequências para a navegação. 
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7. Observe a imagem abaixo e, depois, leia o texto. 

 

Um dos principais problemas socioambientais relacionados à urbanização é a 

formação de núcleos de ocupação irregular por famílias de baixa renda. Essas famílias 

acabam estabelecendo-se em áreas que, de maneira geral, são inadequadas para a 

ocupação humana e não interessam ao mercado imobiliário — encostas íngremes, 

topos de morros, beiras de cursos e corpos de água, áreas alagadiças, dentre outras. 

Tais áreas, além de apresentarem grande fragilidade ambiental, oferecem riscos à 

população, como deslizamentos de encostas. 

PESSOA, Mariana Lisboa.  A ocupação irregular em Áreas de Preservação Permanente, em Porto Alegre. Governo do Rio Grande do 

Sul: Carta de conjuntura FEE, ano 22 nº 05, 2013. Disponível em: <https://bit.ly/2La2isM>. Acesso em: 9 ago. 2018. 

Explique os fatores que influenciam no deslizamento de encostas e nas consequências 
socioambientais de desastres como esses. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Biodiversidade e ciclo hidrológico 

Habilidade 
(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na 
distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações da biodiversidade 
local e do mundo. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C10/U4 – C11, C12 e C13/U5 

Grade de correção 

100% 

O aluno tem o auxílio do texto fornecido para embasar sua resposta. Assim, deve 
responder que o desastre retratado no foto, como ocorre em outros casos de 
deslizamento, foi ocasioando por fatores humanos (falta de planejamento urbano, 
remoção da vegetação, ocupação de áreas de risco, ausência de fiscalização e 
controle do poder público), mas está relacionado a fatores naturais (chuvas e 
inclinação do relevo).Entre as consequências desse tipo de desastre, pode citar, por 
exemplo: ferimentos ou mesmo a morte de pessoas, perdas da biodiversidade local, 
degradação do solo, assoreamento dos cursos de água, além de prejuízos 
econômicos.  

50% 
O aluno respondeu apenas os fatores que causam deslizamentos de encostas ou 
suas consequências. 

0% 
O aluno não relacionou os deslizamentos a fatores naturais e antrópicos e não 
apontou suas consequências. 

 

  

https://bit.ly/2La2isM
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento_urbano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vegeta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_de_risco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_P%C3%BAblico


 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

3º bimestre – Gabarito 

8. Os rios de planícies podem apresentar uma extensa área de inundação nos períodos das cheias. 
No entanto, desde a Antiguidade, os seres humanos ocuparam planícies fluviais, inclusive com a 
construção de cidades. 

Identifique qual alternativa explica de forma incorreta o motivo de ocupação dessas áreas.  

a) As planícies fluviais apresentam solos férteis em virtude da deposição de nutrientes nos 

períodos das cheias. 

b) As planícies fluviais possibilitam a geração de energia elétrica pela instalação de barragens e 

a construção de usinas. 

c) Os rios de planície favorecem a navegação. 

d) Os rios fornecem alimentos, possibilitam atividades de lazer e o abastecimento de água para 

a irrigação agrícola e a produção pecuária. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Biodiversidade e ciclo hidrológico 

Habilidade 
(EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias 
hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as transformações nos ambientes urbanos. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C13/U5 

Justificativas 

a 
O aluno deve ser capaz de compreender que, nos períodos de cheia, o rio traz matéria 
orgânica das áreas de maior altitude e deposita nas planícies fluviais, ocasionando uma 
maior fertilização desses solos. 

b 
O aluno precisa reconhecer que a instalação de usinas elétricas é realizada em rios que 
apresentam quedas-d’água, com declives, ou seja, nos rios de cadeias de montanha ou 
de planaltos, por exemplo. 

c 
Os rios de planície são navegáveis e, dependendo de sua profundidade, até mesmo por 
grandes embarcações, em longos trechos de seu curso.  

d 

Desde as civilizações antigas, as sociedades humanas ocuparam as planícies fluviais 
para se aproveitar não apenas do fácil acesso à água, mas também para se beneficiar 
dos alimentos fornecidos pelo rio, das facilidades para o desenvolvimento de atividades 
agropecuárias e até mesmo para o lazer.  
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9. Os rios são importantes modeladores do relevo e vão, ao longo dos anos, modificando os trechos 
que percorrem. Há, por exemplo, os que passam por áreas de planície e de planalto. Sobre isso, é 
correto afirmar que: 

a) um rio de planície carrega sedimentos com maior velocidade em suas águas do que um rio de 

planalto. 

b) nos trechos percorridos por um rio de planície, predomina o processo de deposição de 

sedimentos. 

c) no período de cheias, as margens de um rio de planície nunca ficam inundadas. 

d) no período de cheias não ocorre o processo de erosão nos rios de planalto.  

 

Objeto de 
conhecimento 

Relações entre os componentes físico-naturais 

Habilidade 

(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente 
urbano e rural, reconhecendo os principais componentes da morfologia das bacias e das 
redes hidrográficas e a sua localização no modelado da superfície terrestre e da cobertura 
vegetal. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C13/U5 

Justificativas 

a 
Ao passar por relevos mais inclinados, um rio de planalto corre com maior velocidade e 
carrega maior volume de sedimentos. 

b 
O aluno reconheceu os processos de erosão e sedimentação para responder a essa 
questão. Nas planícies, os processos de sedimentação são maiores. 

c As inundações são frequentes nas margens dos rios de planície. 

d Os processos erosivos aumentam no período de cheias. 
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10. Observe a imagem abaixo. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Rio Ribeirão Arrudas, Belo Horizonte (MG), 2009. 

Ao percorrerem áreas urbanas, muitos cursos de água sofreram intensas transformações. 
Observando a imagem, pode-se concluir que: 

a) o rio Ribeirão Arrudas foi canalizado e, caso não existam estações de tratamento de esgoto, 

ele recebe dejetos que poluem suas águas. 

b) o rio Ribeirão Arrudas passou por modificações insignificantes ao atravessar uma área 

urbana. 

c) no rio Ribeirão Arrudas a atividade pesqueira ainda predomina em suas margens e em seu 

curso. 

d) no rio Ribeirão Arrudas ainda é possível praticar atividades esportivas e de lazer. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Biodiversidade e ciclo hidrológico 

Habilidade 
(EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias 
hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as transformações nos ambientes urbanos. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C11/U5 

Justificativas 

a 
A foto apresenta parte do rio Ribeirão Arrudas que atravessa o município de Belo 
Horizonte. Nessa área, o curso de água encontra-se canalizado e, como não existem 
estações de tratamento de esgoto, está poluído. 

b 
Com a observação da imagem o aluno pode concluir que o Ribeirão Arrudas sofreu 
grandes modificações, como a canalização do seu leito. 

c 
A imagem não apresenta atividades pesqueiras, pois as condições do Ribeirão Arrudas 
não permitem mais a realização dessas atividades.  

d Na imagem não encontramos atividades ligadas ao esporte e ao lazer. 
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Sugestões para retomada da aprendizagem 

 

Verificar o rendimento escolar do aluno, ou seja, avaliar os conhecimentos e habilidades 

adquiridos por ele, é um processo que não se limita à aplicação de provas formais escritas. Diversas 

atividades, como experimentos, produções de texto, pesquisas, apresentações, rodas de conversa, 

entre outros, tornam o ensino-aprendizagem mais eficiente e mostram-se, ao mesmo tempo, 

excelentes instrumentos para aferir a progressão individual. Nesse sentido, o processo de avaliação 

deve considerar que os conhecimentos e habilidades são adquiridos pelos alunos de maneira contínua 

e acumulativa.  

A avaliação é a principal ferramenta de que o docente dispõe para verificar a qualidade do 

aprendizado. Além disso, oferece subsídios para reorientar sua proposta de ensino e repensar seu 

plano de trabalho. A avaliação é interessante também para o aluno, que passa a conhecer suas próprias 

necessidades e pode desenvolver uma postura ativa no desenvolvimento de seus conhecimentos. 

Ainda, é de interesse dos pais/responsáveis, que zelam pela educação do aluno, e de toda a equipe 

docente da escola, que deve assegurar o desenvolvimento do aluno e acompanhá-lo em seu percurso 

acadêmico.  

Por fim, a avaliação pode indicar a necessidade de retomar a aprendizagem de algum 

conteúdo. Com o objetivo de que todos os alunos consigam desenvolver as habilidades previstas para 

este bimestre antes de prosseguir com os estudos, apresentamos, a seguir, algumas propostas para 

reorientar o planejamento em sala de aula:  

 

• EF06GE04 – Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente 
urbano e rural, reconhecendo os principais componentes da morfologia das bacias e das 
redes. 

O processo de industrialização e modernização das sociedades atuais trouxe avanços, mas 

também problemas ambientais que comprometem os recursos hídricos e os ciclos de água do planeta. 

Em muitas cidades foram desenvolvidas ações na tentativa de reverter os danos causados nos 

ecossistemas aquáticos, mas também há cidades em que essas soluções ainda não foram aplicadas. 

Sendo assim, espera-se que, com o desenvolvimento da habilidade, o aluno se torne capaz de 

compreender o ciclo da água em diferentes contextos, reconhecendo a capacidade da água de moldar 

superfícies. Além disso, ele deve localizar e caracterizar as principais bacias hidrográficas do Brasil. 

O desenvolvimento da habilidade está intimamente relacionado a uma postura de valorização 

dos recursos hídricos, assim como da ampliação da compreensão de como a água está diretamente 

relacionada à vida e à paisagem em que se vive. É importante ressaltar que, a partir do 

desenvolvimento da habilidade, é possível compreender que diversos outros elementos 

morfoclimáticos também se associam à disponibilidade de água no local. 
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Atividades 

Discuta com os alunos em sala de aula, por meio da demonstração de gráficos e informações 

estatísticas, como o ciclo da água acontece e quais são suas especificidades no meio urbano e no meio 

rural. Depois, selecione imagens das principais bacias e redes hidrográficas brasileiras, discutindo e 

compartilhando, de forma coletiva e colaborativa, quais são as suas principais características e quais 

elementos geológicos, climáticos, espaciais e morfológicos compuseram tais bacias e redes. Por fim, 

para aprofundar o conteúdo, peça que os alunos pesquisem, em casa, algumas das bacias e redes 

hidrográficas apresentadas, selecionando informações relevantes, como a localização deles, os rios 

mais importantes, suas características e o modo como a sociedade se relaciona com eles. 

Dessa forma, espera-se que os alunos compreendam a importância da conservação dos 

recursos hídricos e da manutenção do ciclo da água para a vida humana e dos diversos ecossistemas, 

conseguindo identificar características e elementos específicos desse ciclo. 

 

• EF06GE05 – Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais. 

Na dinâmica da Terra, por meio de processos naturais, agentes endógenos e exógenos 

modelam as paisagens ao longo dos tempos. Tais paisagens são compostas e resultam de elementos 

como padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais, e cada elemento deve ser 

corretamente compreendido pelos alunos para que possam analisar e avaliar a paisagem do lugar de 

vivência e de outros locais com os quais possam ter contato. 

Dessa forma, é necessário mais do que apenas conceituar os termos, é indispensável que eles 

sejam pensados, em primeiro lugar, a partir da realidade do aluno, para que, posteriormente, lhe 

sejam apresentadas possibilidades em outras escalas espaciais. Ademais, é importante que o aluno 

pense em padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais como elementos imbricados 

e indissociáveis, causando e sendo causados uns pelos outros.  

Atividades 

Proponha a elaboração de uma pesquisa individual sobre o lugar de vivência dos alunos, em 

que devem analisar, de forma escrita, a relação entre os padrões climáticos, os tipos de solo, de relevo 

e as formações vegetais de sua comunidade. Peça que incluam no trabalho gráficos e tabelas 

ilustrativos, assim como, se possível, imagens que exemplifiquem as informações escritas. Forneça 

explicações prévias, indicando fontes de pesquisa e auxiliando em sua realização, quando necessário. 

Na apresentação, organize a sala de aula em roda e discuta os resultados em grupo. Chame a atenção 

dos alunos, durante a discussão, para os lugares onde ações humanas empreenderam grandes 

transformações na paisagem e como essas transformações possivelmente afetaram os padrões 

climáticos, os tipos de solo, de relevo e as formações vegetais de sua comunidade. Outra alternativa é 

organizar uma saída de observação anterior a esta pesquisa individual. Assim, os alunos, sob a sua 
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orientação, vão identificar características da paisagem do local de vivência que representam padrões 

climáticos, de relevo, entre outros.  

Dessa forma, espera-se que os alunos compreendam, em termos geográficos e, 

particularmente, morfoclimáticos, o local onde vivem, possibilitando que compreendam ainda, por 

analogia, locais diferentes de sua comunidade. A atividade também proporciona um momento de 

síntese importante, em que os elementos conceituais podem ser trabalhados de maneira 

aprofundada. 

 

• EF06GE11 – Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na 
distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações da 
biodiversidade local e do mundo. 

As ações humanas podem ser tanto desastrosas para o meio ambiente como também podem 

trazer soluções para a sobrevivência em lugares inóspitos, como os desertos e as áreas de clima 

semiárido. É importante que o aluno compreenda, pelo desenvolvimento da habilidade, que suas 

ações também causam impactos na transformação da biodiversidade local e mundial, e que essas 

ações podem, portanto, ter reflexos positivos ou negativos no local onde se vive. Esse entendimento 

deve partir da análise da distribuição dos componentes físico-naturais e de como o ser humano 

desenvolveu relações de exploração ou parceria com o meio ambiente. 

A partir dessa compreensão, é possível estabelecer relações mais saudáveis com o meio 

ambiente, compreendendo as limitações e as potencialidades do local de vivência, e buscando 

alternativas sustentáveis para lidar com barreiras naturais que se imponham.  

Atividades 

Aponte, em sala de aula, quais são os tipos de relações antrópicas que podem ser estabelecidas 

com a natureza em níveis pessoais, coletivos, nacionais e globais. Faça uma análise crítica de cada uma 

dessas relações, anotando os principais pontos na lousa para que sejam copiados nos cadernos dos 

alunos. Em seguida, organize a sala de aula em “meia-lua” ou em roda e discuta quais são as soluções 

para o estabelecimento de relações mais saudáveis com o ambiente em cada um dos níveis 

inicialmente apresentados. Peça que os alunos anotem essas soluções no caderno e, após a discussão, 

elaborem uma carta destinada a gestores de empresas, políticos, associações de moradores ou até 

mesmo aos próprios alunos, propondo medidas que possam ser postas em prática (em nível 

empresarial, governamental, da sociedade civil ou particular) para reduzir o impacto ambiental que 

cada esfera da sociedade pode causar. Permita que cada aluno escolha o destinatário hipotético dessa 

carta.  

Com a atividade, espera-se que os alunos desenvolvam uma visão abrangente dos impactos 

ambientais causados por ações antrópicas em diversas escalas e compreendam que podem ter a 

iniciativa de ações de conservação ambiental.  
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• EF06GE12 – Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias 
hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as transformações nos ambientes 
urbanos. 

A relação ser humano-natureza tem transformado a superfície do planeta e causado efeitos 

catastróficos para os ecossistemas terrestres e aquáticos em várias partes do mundo. Ao considerar 

os recursos hídricos das bacias hidrográficas brasileiras, essa é uma questão muito urgente.  

Sendo assim, é necessário estimular a reflexão dos alunos sobre como o consumo dos recursos 

hídricos brasileiros e mundiais tem sido praticado, tendo em vista, especialmente, a inevitabilidade do 

contato das bacias hidrográficas com os centros urbanos. Nesse contexto, avalia-se também como as 

cidades têm incluído o cuidado desses recursos no planejamento de sua expansão. 

Atividades 

Para que o aluno possa compreender as consequências do uso abusivo dos recursos naturais 

pelos setores produtivos, elabore um trabalho de pesquisa no qual o aluno possa acompanhar os 

problemas ambientais causados pela produção de determinado produto, desde a aquisição de 

matéria-prima para a sua produção até o descarte/reciclagem dele. Divida a sala em grupos de no 

mínimo quatro alunos, para que cada um tenha uma função bem definida no grupo. Peça que 

selecionem um produto que consomem frequentemente, como garrafas plásticas, folhas de papel, 

canetas, aparelhos digitais, utensílios domésticos, entre outros. Depois da escolha específica de cada 

grupo, peça que pesquisem como a água é utilizada em sua fabricação, considerando o volume de água 

usado e em quais processos. Peça, também, que pesquisem se o produto escolhido é frequentemente 

descartado de forma correta, se é biodegradável, reciclável, e se seu descarte tem impacto na poluição 

das bacias hidrográficas. 

Dessa forma, espera-se que os alunos compreendam de forma mais aprofundada e 

contextualizada a importância do cuidado e da preservação das bacias hidrográficas do Brasil, 

considerando o consumo consciente e a relação do lixo com a hidrografia do país. 

 


