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APRESENTAÇÃO

1

A Amazônia brasileira abrange mais de metade do território nacional, com cer-
ca de 4,8 milhões de quilômetros quadrados. Ela se distribui por nove estados: 
Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins, norte do Mato 
Grosso e oeste do Maranhão. Segundo alguns, ela é definida pelo domínio da 
floresta latifoliada equatorial – a floresta Amazônica – com o clima equato-
rial; segundo outros, pelo domínio da mais densa bacia hidrográfica do globo, 
a bacia Amazônica. Trata-se de uma parte da Amazônia sul-americana, que 
ocupa cerca de 6,5 milhões de quilômetros quadrados e abrange enormes 
áreas de Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e Guianas.

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

 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 Amazônica.

 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 (páginas 262 e 263).

Caracterize a região geoeconômica Amazônia e suas áreas de abrangência. Utilize 
os mapas (página 264) que ilustram a Amazônia Internacional e Amazônia Legal.

Fale da extensão e da importância da vegetação da Amazônia. Destaque a 
variedade de espécies de animais e vegetais, a economia extrativista e a utili-
zação de frutos e folhas na fabricação de remédios.

AULA 2

Inicie a aula destacando a importância da umidade na Amazônia e como ela 
ajuda a regular o clima do Brasil e os regimes de chuva.

Destaque as questões de conflitos por terras, protagonizadas pelos possei-
ros, grileiros e empresários, e a atuação de madeireiras clandestinas que pro-
movem o desmatamento. 

Destaque a presença dos grupos indígenas, da população ribeirinha, do se-
ringalista e do seringueiro, descrevendo a função de cada um na sociedade 
amazonense.

AULA 3

Inicie a aula mostrando como se caracteriza a economia regional. Fale da 
atividade agropecuária que tem expandido muito e do extrativismo vegetal, 
uma alternativa ao desmatamentos e à mineração. Descreva cada uma delas 
e peça aos alunos que, no caderno, façam uma relação dos produtos que po-
dem ser extraídos da Amazônia e sua aplicação no dia a dia.

Utilize o mapa (página 270) para ilustrar as áreas onde há maior exploração 
de minérios.

AULA 4

Inicie a aula mostrando como ocorrem as políticas de crescimento econô-
mico e industrial da região Amazônica. Destaque a criação da Zona Franca 
de Manaus, cite os objetivos dessa zona e como ela está atualmente. Des-
taque os incentivos fiscais que atraem as indústrias e foque nos produtos 
mais fabricados.
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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

Peça aos alunos que discutam sobre a industrialização na Amazônia, desta-
cando os pontos positivos e negativos.

Finalize a aula com os exercícios do livro.


