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Título: Município – campo e cidade 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Esta sequência didática busca desenvolver no aluno a capacidade de reconhecer as principais 

características dos espaços urbano e rural, bem como analisar a relação entre eles. 

Objetivos de aprendizagem 

Objetos de conhecimento: Relação campo e cidade. 

(EF04GE04) Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e da cidade, 

considerando fluxos econômicos, de informações, de ideias e de pessoas. 

Recursos e materiais necessários  

Lousa, giz, projetor, imagens do espaço urbano e do espaço rural, computador com acesso à 

internet, caderno, lápis, borracha. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 1 

Organização dos alunos: em semicírculo voltado para a lousa. 

Será necessário fazer a seleção e projeção de imagens que representem a cidade – espaço 

urbano (indústrias, construções variadas e umas próximas das outras, diversidade de meios de 

transporte) e o campo – espaço rural (plantações, casas mais distantes umas das outras, criação de 

animais). 

 

1ª atividade  

Inicie a aula com uma conversa pedindo aos alunos que expressem seus conhecimentos pré-

vios sobre a cidade e o campo. Como cada um deles pode ser definido? 

Em duas listas na lousa, organize as respostas dos alunos sobre as características gerais da ci-

dade e do campo. 
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Apresente as imagens selecionadas e proponha que os alunos, respeitando a ordem de fala, 

expressem oralmente o que observam em cada imagem. Peça que observem nas imagens as diferen-

tes paisagens, as construções, as habitações, as atividades de trabalho, etc., indicando se pertencem 

ao campo ou à cidade.  

Explore a conversa sobre as imagens retomando a questão inicial da aula sobre a definição 

de cidade e campo. Releia a lista de respostas escrita na lousa e escreva as respostas complementa-

res, com os elementos destacados com base nas imagens observadas. Espera-se que os alunos 

possam reconhecer e diferenciar os espaços urbano e rural. 

 

2ª atividade 

Prossiga com a conversa perguntando aos alunos: Será que a cidade e o campo são espaços 

independentes? A intenção é levá-los a perceber que os espaços do campo e da cidade estão 

interconectados por meio da circulação de mercadorias, pessoas, informações. Peça que citem 

alguns exemplos da interdependência entre campo e cidade. Além dos gêneros alimentícios e 

matérias-primas que o campo fornece à cidade, onde se concentram as atividades industriais, e as 

mercadorias que as pessoas do campo adquirem no espaço urbano, os alunos devem perceber que o 

fluxo de pessoas entre cidade e campo é constante, já que muitas pessoas que vivem no espaço rural 

buscam no espaço urbano serviços, como atendimento médico e agências bancárias. O fluxo de 

informações também se processa entre esses espaços, pois, por exemplo, muitos dos que vivem no 

campo acessam, pela TV, rádio e internet, os meios de comunicação que cujos conteúdos (progra-

mas, telelejornais) são elaborados por pessoas da cidade. 

 

3ª atividade 

Proponha aos alunos que registrem no caderno como eles definem campo e cidade e as prin-

cipais características de cada um. No registro, os alunos deverão citar componentes da paisagem e 

também atividades econômicas características de cada um desses espaços. 
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Aula 2 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 1 

Organização dos alunos: em semicírculo na sala de aula ou no laboratório de informática; em trios para a realização da 
atividade. 

 

1ª atividade  

Inicie a aula retomando as definições de campo e cidade, desenvolvidas na aula anterior.  

Explique aos alunos que o município é a menor unidade político-administrativa do Brasil e 

que, geralmente, é formado pelo espaço urbano e pelo espaço rural. 

Faça uma atividade de análise de imagens de satélites do município onde se localiza a escola. 

Você pode acessar também o programa Google Earth, que possibilita visões mais próximas e mais 

distantes das paisagens do município. Para isso, será necessário utilizar um computador conectado à 

internet e um projetor de imagens. 

Se houver possibilidade, utilize o laboratório de informática. Desse modo, os próprios alunos 

poderão acessar as imagens do satélite disponibilizada em site e/ou o programa Google Earth. 

Auxilie os alunos na observação da imagem de satélite disponibilizada em site e/ou o pro-

grama Google Earth. Explore ainda imagens de satélite de um município com características diferen-

tes daquele em que se localiza a escola, para que os alunos possam reconhecer e compreender a 

diversidade que marca os municípios do território brasileiro, levando-se em conta a variedade de 

paisagens e de especificidades sociais, econômicas e naturais (presença de cursos d’água, de litoral e 

de cobertura vegetal). 

 

2ª atividade: 

Peça aos alunos que formem trios. Cada trio deverá levar em consideração o que estudou na 

aula anterior e também o que observou nas imagens de satélite (inclusive com o uso do programa 

Google Earth) para responder, em conjunto, à seguinte pergunta: 

Em nosso município, quais são características do espaço rural e do urbano, percebidas a par-

tir da observação de imagens de satélite. 

O trio deverá pensar em diversos aspectos da paisagem, bem como a presença de determi-

nadas atividades econômicas e fluxos de veículos. Após cada grupo ter decidido a sua resposta, peça 

aos grupos que exponham as respostas oralmente. 
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Aferição de aprendizagem 

A primeira aula tem como propósito fazer um levantamento sobre os conhecimentos prévios 

dos alunos a respeito da cidade e do campo e estimulá-los a formar uma definição para espaço 

urbano e espaço rural. Avalie a participação nos momentos de conversa sobre a definição de cidade 

e campo, a fim de perceber os avanços na formulação dos conceitos a respeito desses dois espaços. 

Avalie também a capacidade de observação e análise das imagens apresentadas, aferindo se os 

alunos foram capazes de identificar aspectos característicos das paisagens urbanas e rurais. O 

registro no caderno servirá para sintetizar o aprendizado da aula. 

Na segunda aula, espera-se que os alunos sejam capazes de avaliar, de acordo com os conhe-

cimentos prévios e do aprendizado da primeira aula, o espaço em que vivem. Observe se os alunos 

conseguiram identificar, na imagem de satélite, o perímetro urbano e o espaço rural do município, 

compreendendo as características observáveis nas paisagens de cada um. Na atividade em grupo, 

verifique se os alunos conseguiram refletir sobre outras características que definem o espaço, 

pensando, também, no modo de vida da população do município e na sua própria experiência, de 

maneira que reflitam sobre a questão apresentada. 

Questões para avaliar o desenvolvimento da habilidade EF04GE04 

1. Pensando nas características dos espaços urbano e rural, assinale (U) para espaço urbano e (R) 
para espaço rural. 

(   ) variedade de lojas (estabelecimentos comerciais) 

(   ) indústrias diversificadas 

(   ) criação de animais 

(   ) plantações 

2. No município onde você mora, a área ocupada pelo espaço urbano é maior ou menor que a área 
ocupada pelo espaço rural? As paisagens desses espaços são diversificadas? Justifique. 

 

Gabarito das questões 

1. U, U, R, R. 

2. Respostas pessoais. Auxilie os alunos no reconhecimento da extensão da área ocupada pelos 
espaços rural e urbano do município e da diversidade de paisagens desses espaços, como, por 
exemplo, se há pastagens, plantações, coberturas vegetais no campo, e se na cidade há bairros 
com características diferentes, se há parques urbanos, indústrias, centros comerciais, moradias 
com aspectos diferenciados. 

 


