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Título: Espaço geográfico 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

A noção de espaço geográfico compreende relações sociais e entre a sociedade e a natureza; 

essas relações também estão pautadas pelo trabalho humano, que modifica a natureza e as paisa-

gens, construindo e reconstruindo, assim, o espaço geográfico. Para apresentar esse conceito aos 

alunos do 4º ano do Ensino Fundamental, optou-se, nesta sequência didática, por focar a ideia de 

relação entre ser humano e natureza por meio das atividades econômicas necessárias para a sobre-

vivência da sociedade. 

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  

Projetor de imagens, imagens selecionadas, caderno, lápis, borracha, lousa, giz (ou caneta 

para quadro), cartolina, tesoura sem ponta, cola, canetas hidrográficas coloridas, fita adesiva. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 7 

Organização dos alunos: em semicírculo, voltados para a lousa; para a realização da atividade proposta, organizados em 
grupos de quatro alunos. 

Selecione imagens que representem paisagens onde seja possível identificar diferentes ativi-

dades econômicas e itens de infraestrutura: uma plantação, uma fazenda de criação de animais, um 

complexo viário, um aeroporto, um hospital, um supermercado, uma hidrelétrica etc. As imagens 

deverão ser apresentadas impressas ou digitalizadas, caso a escola possua um projetor de imagens. 
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1ª atividade:  

Inicie a aula expondo as imagens selecionadas. Pergunte aos alunos o que aquelas imagens 

representam; a intenção é que eles respondam que são paisagens. Peça aos alunos que elenquem 

elementos que observam nas paisagens; quais são feitos pelo ser humano e quais são naturais? Após 

alguns alunos terem expressado o que observam diretamente nas imagens, pergunte a eles se há 

elementos que eles podem imaginar a partir das imagens, sem necessariamente observar esses 

elementos diretamente nelas. Caso os alunos tenham dificuldade em entender a proposta, peça a 

eles que imaginem o processo pelo qual aquele local passou até assumir aquela forma, até chegar à 

paisagem mostrada na fotografia. Por exemplo: em uma imagem de uma hidrelétrica em um rio, 

podemos imaginar que, antes da construção da hidrelétrica, o local seria dominado por elementos 

naturais; o reservatório da usina não existiria, e que, com sua construção, o ambiente (inclusive as 

plantas e animais) sofreu impacto. Provavelmente, naquele local, existiram muitas máquinas e muito 

trabalho humano ao longo do processo de construção, ou seja, a paisagem foi sendo modificada. 

Além disso, é provável que algumas estradas tenham sido construídas para dar acesso ao local. Outro 

aspecto que não é observado diretamente na imagem é a provável conexão da hidrelétrica com 

cidades, espaços rurais e atividades econômicas: se a hidrelétrica foi construída, é porque em algum 

local as pessoas necessitam de energia para suas casas, indústrias e empresas. Disso tudo se entende 

que aquilo que observamos na paisagem é resultado não apenas da relação dos seres humanos com 

a natureza, de onde retiram recursos que usam como suporte para a realização de diversas ativida-

des essenciais para a manutenção da sociedade, mas também de relações entre os próprios seres 

humanos, que trabalham em conjunto e produzem elementos para que possam viver coletivamente. 

Após os exemplos, peça aos alunos que observem novamente as imagens e falem sobre ou-

tros aspectos, relacionando conexões entre o que é observado na paisagem e as diferentes ativida-

des realizadas pelo ser humano. É importante que percebam também, nas imagens, possíveis 

impactos ao ambiente.  

Aproveite a discussão para explicar aos alunos que ao observarmos as paisagens e refletir-

mos sobre os elementos que as compõem, pensando na forma como a sociedade modificou o 

espaço, nas ações humanas, nas causas e consequências dessas transformações, estamos analisando 

o espaço geográfico, que é produzido pela sociedade e compreende a interação entre os seres 

humanos e a natureza. Sendo assim, no espaço geográfico estão contidos os elementos que pode-

mos observar, mas também os elementos que não podemos observar diretamente, mas podemos 

estudar e pesquisar. 

2ª atividade: 

Proponha a realização de uma atividade em grupo para reflexão e apreensão do que foi es-

tudado. Separe a turma em grupos de quatro alunos; enquanto os alunos se organizam, anote na 

lousa a seguinte questão, ou apresente-a oralmente aos alunos: 
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Uma das características que levamos em conta ao analisar o espaço geográfico é a relação 

entre sociedade e natureza. Pensem em dois exemplos que mostrem como a sociedade constrói o 

espaço geográfico, sendo um que demonstre uma maneira sustentável de se relacionar com a 

natureza, e outro que demonstre uma relação que provoca impactos negativos no ambiente. 

Dê aos grupos algum tempo para que pensem nos exemplos. Após o término das discussões 

nos grupos, peça que cada grupo explique os exemplos em que seus membros pensaram. Verifique 

se as respostas estão corretas. 

 

3ª atividade: 

Como atividade para a próxima aula, proponha a realização de um trabalho individual pelo 

qual os alunos possam analisar o espaço geográfico que habitam. 

Para o desenvolvimento do trabalho, os alunos deverão fotografar um local, preferencial-

mente no bairro ou município onde moram, pois o estudo será mais fácil se realizado a partir de um 

lugar vivenciado pelo aluno. Sugira que os alunos peçam a ajuda de um adulto para fazer a fotogra-

fia. Na impossibilidade de imprimir a imagem, o aluno poderá utilizar uma fotografia que já possua 

em casa, ou pesquisar uma fotografia em jornais locais, revistas ou livros. 

A intenção é que o aluno observe a paisagem retratada na fotografia para inferir as caracte-

rísticas que estão presentes naquele trecho do espaço geográfico do município, identificando as 

atividades econômicas ali presentes, as relações entre os seres humanos e a articulação entre 

sociedade e natureza.  

Peça aos alunos que tragam a imagem para a aula seguinte.  

 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 7  

Organização dos alunos: em semicírculo para a conversa no início da aula; sentados em grupos para realizar a atividade 
proposta. 

 

1ª atividade:  

Inicie a aula com uma breve recapitulação da noção de espaço geográfico e do que ele com-

preende. Relembre aos alunos que o espaço geográfico é produzido pela ação do ser humano sobre a 

natureza e pelas relações entre as pessoas, e que é nele que exercemos a nossa vida em sociedade. 
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2ª atividade: 

Lembre os alunos que, na aula anterior, eles realizaram uma atividade em grupo em que tive-

ram de pensar em formas como a sociedade age sobre a natureza, que resultam na conservação ou 

degradação do ambiente. Explique que, ao analisarem a paisagem que representaram por fotografia, 

os alunos deverão procurar identificar alguns aspectos do espaço geográfico que habitam. 

Para realizar a atividade, entregue a cada aluno metade de uma cartolina. No centro da car-

tolina, eles deverão colar a imagem que trouxeram. Ao redor dela, eles deverão: listar os elementos 

naturais e culturais da paisagem; relacionar as atividades econômicas que conseguirem identificar, 

relacionando a elas outros aspectos do espaço (presença de ruas, avenidas ou construções, transpor-

te público etc.); explicar como é a relação entre ser humano e natureza naquele local, apontar quais 

alterações a sociedade realizou na paisagem e esclarecer se essas alterações foram ou não feitas de 

forma sustentável, identificando possíveis danos ao ambiente.  

Embora a atividade seja individual, sugira que os alunos se sentem em grupos, para que um 

possa auxiliar o outro na leitura da imagem. Ao longo da confecção dos trabalhos, circule entre os 

grupos para auxiliá-los na resolução de dúvidas e dificuldades e também para verificar se os alunos 

estão fazendo a análise corretamente. 

Após o tempo determinado para a realização da atividade, peça que cada aluno apresente 

resumidamente os resultados de seu trabalho. 

Ao final da aula, monte um mural na sala de aula com as produções dos alunos. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 4º ano 

3º bimestre – Sequência didática 3 

Aferição de aprendizagem 

Na primeira aula, observe, pela participação na conversa, se os alunos conseguiram identifi-

car tanto os elementos naturais e antrópicos da paisagem como aqueles que implicam relações 

sociais e modificações realizadas pelo trabalho humano na natureza. Avalie, na realização do traba-

lho em grupos, se foram capazes de identificar algumas maneiras como a sociedade age sobre a 

natureza de forma sustentável, bem como situações de desequilíbrio nas relações sociedade-

natureza. 

Na segunda aula, espera-se que os alunos consigam observar alguns aspectos do espaço geo-

gráfico do qual fazem parte: avalie se eles identificaram as principais atividades econômicas retrata-

das nas paisagens que escolheram e se observaram as modificações e alterações feitas pelo ser 

humano nas paisagens, de modo a compreender que o espaço geográfico é construído pela ação do 

ser humano. 

Questões para avaliar o desenvolvimento da habilidade EF04GE11 

1. Na construção do espaço geográfico, a sociedade estabelece relações com a natureza; essas 
relações podem ser feitas de maneira sustentável ou de forma a prejudicar a natureza e o forne-
cimento de recursos naturais. Das alternativas abaixo, assinale a que representa a atividade me-
nos prejudicial ao ambiente: 

a) Despejo de esgoto diretamente nos rios. 

b) Utilização de agrotóxicos em áreas de plantação. 

c) Descarte de lixo em terrenos impróprios. 

d) Pesca artesanal, que respeita o ciclo de vida dos animais. 

 

2. Assinale a alternativa que melhor se relaciona com o conceito de espaço geográfico: 

a) Transformações no espaço por agentes naturais. 

b) Interação entre a sociedade e a natureza.  

c) Não é resultado do trabalho da sociedade. 

d) Elementos naturais (árvores e rios). 

 

Gabarito das questões 

1. D. 

2. B. 


