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Título: A hidrografia 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Esta sequência didática tem o propósito de apresentar aos alunos a hidrografia do Brasil, in-

centivando a reflexão sobre a importância dos recursos hídricos. As atividades propostas auxiliarão 

os alunos a identificar a hidrografia do lugar onde vivem, bem como a reconhecer alguns dos princi-

pais rios brasileiros. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Preservação e degradação da natureza. 

(EF04GE11) Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas (relevo, cobertu-

ra vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem como a ação humana na preservação ou degra-

dação dessas áreas. 

Recursos e materiais necessários  

Lousa, giz, imagens relacionadas ao uso das águas no Brasil, mapa da hidrografia brasileira, 

projetor, mapa mudo da hidrografia do Brasil (somente o traçado dos rios), somente com os princi-

pais rios, caderno, lápis, borracha, lápis de cor, canetas hidrográficas coloridas. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 6 

Organização dos alunos: em semicírculo, voltados para a lousa. 

Antes da aula, será necessário realizar uma pesquisa de imagens que representem atividades 

relacionadas ao uso das águas dos rios no Brasil, ou situações em que apareça o rio e alguma altera-

ção na paisagem no seu entorno. Sugere-se a seleção de, ao menos, dez imagens diferentes, como: 

comunidades ribeirinhas, pessoas utilizando barcos, pessoas lavando roupas, crianças de uma 

comunidade indígena brincando no rio, rio com cidade construída em seu entorno, sistema de 

irrigação, rio canalizado etc. As imagens poderão ser impressas ou projetadas, caso a escola tenha 

recurso para isso. 
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1ª atividade:  

Inicie a aula com alguns questionamentos aos alunos: de onde vem a água que consomem 

diariamente? Qual a importância da água na natureza? Essas questões pretendem introduzir breve-

mente o assunto, que se relaciona à água e a seus usos. 

Explique que a hidrografia é a ciência que estuda os  diversos curso d’água (rios, córregos, ri-

achos), lagos, oceanos, geleiras e águas subterrâneas. Conduza a conversa a respeito da hidrografia 

brasileira: de onde vêm os recursos hídricos do território brasileiro e como utilizamos esses recursos? 

Se achar oportuno, comente que hidrosfera é o conjunto das águas existentes no planeta Terra. 

Explique que a maior parte de água doce que utilizamos no Brasil vem dos rios. Eles, portan-

to, são de fundamental importância para o desenvolvimento de diversas atividades: consumo 

humano e de animais, irrigação na agricultura, extração de alimentos (peixes), transporte, geração de 

energia, entre outras. 

2ª atividade: 

Apresente as imagens selecionadas, uma por vez, e proponha que os alunos indiquem as ca-

racterísticas da paisagem e identifiquem como o recurso hídrico está sendo utilizado. Este é um 

momento de atividade coletiva. 

Como atividade individual, solicite que cada aluno escolha uma imagem apresentada e escre-

va um pequeno texto que expresse suas considerações sobre ela. 

O texto deve conter a seguinte estrutura: 

a) Imagem escolhida (identificação da imagem, nome, número etc.). 

b) Como a água está sendo utilizada? 

c) Qual a importância desse recurso no contexto da imagem? 

d) Quais as características da paisagem? 

e) Você considera que o rio sofreu alguma modificação causada pela ação humana? Qual? Essa mo-

dificação causou impactos positivos ou negativos? Por quê? 

A proposta é incentivar os alunos a perceber os diferentes usos da água dos rios e sua impor-

tância para o desenvolvimento de diversas atividades humanas e a observar as características da 

paisagem no entorno, levando-os assim a refletire também sobre os impactos da ação humana sobre 

os rios. 
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3ª atividade: 

Proponha que os alunos pesquisem, em casa, sobre o município onde vivem, e respondam às 

seguintes questões: 

1. Há algum curso d’água – rio, córrego ou ribeirão – que faz parte de seu cotidiano? Qual? 

2. Esse curso d’água está poluído? Como ele é utilizado? 

3. Como é a paisagem no entorno do curso d’água?  

4. As respostas deverão ser escritas no caderno e entregues na aula seguinte.  

 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 6  

Organização dos alunos: em semicírculo e em trios para a realização da atividade. 

Para o desenvolvimento desta aula será necessário providenciar um mapa da hidrografia do 

Brasil. O mapa pode ser localizado em atlas, livros didáticos e na internet, por exemplo, no site do 

IBGE. O mapa poderá ser impresso ou projetado, caso a escola possua projetor. Providencie também 

cópias do mapa mudo da hidrografia do Brasil (somente com o traçado dos rios), que deverá conter 

apenas os principais rios. Distribua uma cópia para cada trio de alunos. 

1ª atividade:  

No início da aula, peça aos alunos que compartilhem as respostas das questões enviadas na 

aula passada. Promova uma discussão sobre os resultados de cada uma das reflexões; caso o municí-

pio onde se localiza a escola possua algum rio significante para seus habitantes, conduza uma 

conversa sobre esse rio, falando sobre sua importância econômica no município e ressaltando 

possíveis problemas ambientais relacionados a ele. 

 

2ª atividade: 

Apresente aos alunos o mapa da hidrografia brasileira. Auxilie-os na leitura do mapa, com 

perguntas como: o que vocês visualizam no mapa? Quais são os maiores rios? Há locais no Brasil com 

mais rios? Vocês conseguem localizar no mapa o nosso estado e os rios que correm nele? Quais o 

seus nomes? 
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Pergunte aos alunos se eles já ouviram falar em alguns rios importantes do Brasil. Chame a 

atenção deles para alguns desses rios: 

Rio São Francisco – percorre cinco estados do Brasil. O Rio São Francisco é muito importante, 

pois passa por algumas das regiões mais secas do país; por meio dele, diversas famílias obtêm seu 

sustento. O rio é utilizado para a geração de energia, para a pesca, para o transporte, para a irrigação 

e também para turismo; suas águas são utilizadas também para consumo humano e animal. 

Rio Amazonas – um dos rios mais extensos do mundo e o maior em volume de água. O Rio 

Amazonas nasce em outro país e, ao entrar no Brasil, passa pelos estados do Amazonas, do Pará e do 

Amapá. Ele percorre uma região plana no Brasil e, na época das chuvas, uma extensa área em suas 

margens fica coberta por suas águas. As margens do Rio Amazonas e dos rios que deságuam nele são 

habitadas por diversas comunidades ribeirinhas, além de povos indígenas, que tiram do rio boa parte 

do seu sustento. 

Rio Paraná – Nasce da confluência dos rios Paranapanema e Grande, além de receber as 

águas do Rio Tietê, que atravessa o estado de São Paulo. É um rio muito importante para a geração 

de energia elétrica no Brasil, pois nele estão localizadas as hidreléticas de Jupiá, Ilha Solteira Enge-

nheiro Sérgio Mota (Porto Primavera) e Itaipu. 

 

3ª atividade 

Distribua aos alunos, organizados em trios, o mapa mudo da hidrografia do Brasil. Peça que 

eles, observando o mapa exposto pelo professor, identifiquem o nome dos rios presentes no mapa. 

Eles deverão pintar o mapa, traçando com caneta hidrográfica azul os rios representados no mapa 

mudo e escrevendo o nome de cada um deles. 
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Aferição de aprendizagem 

A primeira aula tem como propósito ambientar os alunos ao tema da sequência didática e 

evidenciar a importância dos rios na manutenção da vida e no desenvolvimento de atividades 

econômicas. Na atividade proposta, o aluno deve ser capaz de indicar na imagem qual uso está 

sendo feito do recurso hídrico e a sua importância, além de avaliar os impactos da ação humana no 

ambiente. 

Na segunda aula, avalie se os alunos conseguiram identificar ao menos um rio que faça parte 

de seu lugar de vivência. Observe se eles puderam entender a importância do rio para o cotidiano do 

bairro ou do município em que vivem. Avalie também se os alunos conseguiram identificar alguns 

dos principais rios brasileiros, a partir da observação do mapa. 

Questões para avaliar o desenvolvimento da habilidade EF04GE11 

1. Qual a importância dos rios? 

2. O que é hidrografia? 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta esperada: Os rios são importantes porque são a nossa principal fonte de água doce. Os 
rios proporcionam o desenvolvimento de atividades como o transporte e a agricultura, além de 
ser fonte de alimentos. 

2. Resposta esperada: a ciência que estuda os diversos cursos d’água (rios, córregos, riachos), 
lagos, oceanos, geleiras e águas subterrâneas.. 

 


