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APRESENTAÇÃO

1

O Centro-Sul do Brasil estende-se por cerca de 2 milhões de quilômetros qua-
drados, abrangendo Goiás, o Sul de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, quase 
todo o estado de Minas Gerais e ainda Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nesse complexo regional, 
ou região geoeconômica, vivem cerca de dois terços dos habitantes do Brasil, 
e estão também as maiores densidades demográficas e as duas principais 
metrópoles brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro. É ainda nessa região que 
se encontra a maior parte dos recursos econômicos e culturais do país: a 
grande maioria das indústrias, das atividades agropecuárias mais modernas, 
do movimento bancário e comercial, das principais universidades e centros de 
pesquisas científicas.

Centro-Sul
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Aspectos de São Paulo (SP), em 2013, e do Rio de Janeiro (RJ), em 2014, as duas principais me-
trópoles do Brasil.
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PREPARAÇÃO

Procure iniciar as aulas com questionamentos sobre a temática abordada; 
essa conversa servirá para verificar o conhecimento prévio dos alunos.

Peça aos alunos que pesquisem as atividades econômicas do Centro-Sul.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série  do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Regionalização de um país.

 • Formas de regionalização feitas no Brasil.

 • Critérios utilizados para essas regionalizações.

 • Diferentes objetivos de cada regionalização.

 • Características das regiões brasileiras.

 • Como caracterizar a região Centro-Sul.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
A cidade como espaço de transformação industrial. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.
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AULA 1

Inicie a aula propondo a resolução da atividade (página 252).

Caracterize a região geoeconômica Centro-Sul e suas áreas de abrangência. 
Mostre a importância das metrópoles do Rio de Janeiro e São Paulo para a 
economia nacional.

Utilize o mapa (página 254) para ilustrar as características físicas dessa re-
gião.

Caracterize o clima e o relevo.

AULA 2

Inicie a aula caracterizando a diversidade na ocupação humana e a variedade 
da população que compõe o povo do Centro-Sul. Peça aos alunos que des-
taquem a identidade regional do povo do Centro-Sul. Mostre que essa é uma 
região que não tem uma característica de identificação da própria população.  
Explique que isso ocorre pela variedade de povos de todos os cantos do Brasil 
que se estabelecem na região em busca de uma situação econômica melhor. 

Explore o mapa (página 255).

AULA 3

Inicie a aula mostrando a área de formação da megalópole brasileira, entre 
Rio de Janeiro e São Paulo. Explique o crescimento da Grande São Paulo, Vale 
do Paraíba e Grande Rio de Janeiro. Utilize o mapa (página 256) para mostrar 
a expansão dessas áreas metropolitanas. Destaque também o crescimento 
econômico de Campinas e da Baixada Santista.

Peça aos alunos que discutam sobre as características de uma megalópole e 
quais fatores contribuíram para esse processo.

AULA 4

Inicie a aula caracterizando o Sul do país: o desenvolvimento urbano e indus-
trial de Porto Alegre e Curitiba. Destaque as áreas de Santa Catarina, que pos-
suem um desenvolvimento econômico mais expressivo. Mostre também as 
áreas do Paraná, do Rio Grande do Sul e de São Paulo. 
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O professor poderá verificar se os alunos atingiram as expectativas de apren-
dizagem analisando a participação durante as aulas, avaliando o produto ge-
rado a partir da atividade em grupo (discussão e argumentação nas conver-
sas) e da produção textual baseada nas discussões. Verifique a compreensão 
dos conceitos apresentados a partir da pesquisa e dos exercícios do livro.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

Especifique as atividades econômicas da porção norte do Centro-Sul. Desta-
que a exploração de minérios em Minas Gerais e a expansão das fronteiras 
agrícolas no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Finalize a aula com os exercícios do livro.


