
 

                                                   ESCOLA EM CASA – 4º BIMESTRE 

                                           7ª SEMANA: 29 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2021 
 

                                                 4º ANO  ______ - GEOGRAFIA/HISTÓRIA  

 

NOME:_______________________________________________________________________ 

PROFESSORA:________________________________________________________________ 

 

TEMA: Preservação e conservação das paisagens naturais 
Querido (a) estudante, nesta semana vamos falar sobre a conservação e preservação do 
meio ambiente. 
 
BREVE APRESENTAÇÃO: 

 
O meio ambiente não é somente a natureza, mas sim onde quer que nós vivamos. É todo 
lugar no qual possa existir a relação entre os seres vivos e não vivos. Se poluímos a 
natureza, estamos nos poluindo, precisamos dela como método de sobrevivência. 
Infelizmente, tem se observado que a destruição da natureza, por meio da contaminação e 
degradação dos ecossistemas, crescem em um ritmo acelerado. 
A humanidade está usando 20% a mais de recursos naturais do que o planeta é capaz de 
repor. 
Com isso está avançando sobre os estoques naturais da Terra, comprometendo as 
gerações atual e futuras, segundo o Relatório planeta Vivo 2002, elaborado pelo WWF 
(“World Wildlife Fund” o que foi traduzido como “Fundo Mundial da Natureza”) e lançado 
em Genebra. 
Dessa forma, a situação do meio ambiente no globo nos desafia a preservar os recursos 
naturais e, ao mesmo tempo, possibilitar um desenvolvimento social justo, permitindo que 
as sociedades humanas atinjam uma melhor qualidade de vida em todos os aspectos. 
 
Mas o que é preservar e conservar? 
 
Preservar: é manter a natureza intocável, 
promovendo ações que garantem a 
manutenção das características próprias 
do ambiente e as interações entre os seus 
componentes, como por exemplo, florestas 
em que o homem não pode desmatar, caçar 
ou fazer qualquer alteração. 
Conservação – tem haver com uso 
sustentável da natureza, um sistema flexível 
ou um conjunto de diretrizes planejadas para 
o manejo de utilização sustentada dos 
recursos naturais, como por exemplo, 
reservas extrativistas onde comunidades 
locais tradicionais podem explorar os recursos naturais de forma sustentável. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATIVIDADES 

 
1 – Observe a história abaixo e responda as questões com atenção. 
 

 
 
A) No 1º quadrinho, qual a expressão do homem que chega correndo perto do que ia 
cortar a árvore? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
B) Por que o homem ia derrubar a árvore? 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

C) Você acha certo o que o homem ia fazer? Por quê? 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

D) Como o homem que não queria que cortasse a árvore ficou? 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

E) Para você, qual dos dois homens estão certos? 
________________________________________________________________________ 
 
F) Você é um protetor da natureza? Se sim, o que você faz? 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



 
2 – Escreva uma frase sobre a imagem abaixo. 

 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
3 – Observe a imagem abaixo e responda. 
 

 
 

 
A) Observando esta imagem ela te lembra qual conto clássico? 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
B) O que tem de diferente nesta imagem com a imagem do conto? 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
C) Que solução poderia ter para que esta imagem mudasse e ficasse igual à do conto? 
 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 
TEMA: Característica da Imigração no Brasil 
Caro (a) estudante, continuaremos a conversar sobre a imigração de diversos europeus 
para o Brasil, e suas influências na nossa história. 
 
BREVE APRESENTAÇÃO: 
O processo de imigração no Brasil começou a partir de 1850 com o fim do tráfico de 
pessoas escravizadas. Querendo apagar a herança escravocrata brasileira, o governo 
passa a estimular a entrada de imigrantes europeus, a fim de promover o “branqueamento” 
da população. 
 
Características da imigração no Brasil 
        A abertura dos portos, ocorrida em 
1808, possibilitou a entrada de imigrantes 
não portugueses ao Brasil. 
Neste momento, várias expedições 
científicas europeias visitam e divulgam 
a colônia portuguesa na Europa. 
Também se registra a instalação de 
profissionais liberais especialmente 
no Rio de Janeiro. 
Com a proibição do tráfico de 
escravizados, em 1850, o 
desenvolvimento das lavouras de café e o 
preconceito racial induziram a entrada de 
imigrantes europeus no país. 
Com as guerras de unificação na Itália e na Alemanha, os imigrantes são trazidos pelo 
governo brasileiro para trabalhar nos cafezais. 
 
Sistema de trabalho 
A imigração europeia no Brasil não foi homogênea para todas as regiões. Em São Paulo, 
observamos a implantação do sistema de parceria, onde o imigrante vinha trabalhar nas 
fazendas de café. 

Já no sul do Brasil, a preocupação era povoar as 
grandes regiões desertas para resguardar a 
fronteira. Por isso, ali, foi aplicado o sistema de 
colonato. Vejamos a diferença entre os dois 
sistemas. 
Sistema de Parceria: Na primeira, os imigrantes 
que desejavam vir, eram contratados pelos 
proprietários das fazendas. Estes pagavam 
a passagem de navio, o deslocamento do 
porto até a fazenda, e a hospedagem. Deste 
modo, chegavam ao destino endividados e 
sem poder obter a sonhada propriedade da terra. 
Igualmente, os colonos não podia abandonar a 

fazenda enquanto não pagassem o que deviam. Este sistema era tão cruel que foi 
registrada uma revolta de imigrantes alemães na fazenda Ibicapa, do Senador Vergueiro, 
em São Paulo. A consequência foi a proibição da imigração prussiana ao Brasil em 1859. 
 
Sistema de Colonato: Na segunda fase, foi aplicado o sistema de colonato e a vinda de 
imigrantes era assumida pelos governos provinciais (estaduais). Assim, o imigrante não 
vinha endividado. 
Também recebiam uma remuneração mensal ou anual, podiam plantar alimentos para 
sua subsistência e estavam livres para deixar a propriedade. Este sistema era mais atrativo 
para os imigrantes e muitas colônias puderam prosperar. 



 
 
                           ATIVIDADES 
 
4 – Associe a segunda coluna de acordo com a primeira. 
 
1-Sistema de Parceria 
 
2-Sistema de Colonato  
 
(   ) Os imigrantes que desejavam vir, eram contratados pelos proprietários das fazendas. 
Estes pagavam a passagem de navio, o deslocamento do porto até a fazenda, e a 
hospedagem. 
 
(   ) A vinda de imigrantes era assumida pelos governos provinciais (estaduais). Assim, o 
imigrante não vinha endividado. 
 
(   ) Chegavam ao destino endividados e sem poder obter a sonhada propriedade da terra. 
Igualmente, os colonos não podiam abandonar a fazenda enquanto não pagassem o que 
deviam. 
 
(   ) Sistema mais atrativo para os imigrantes e muitas colônias puderam prosperar. 
 
(   ) Recebiam uma remuneração mensal ou anual, podiam plantar alimentos para sua 
subsistência e estavam livres para deixar a propriedade. 
 
5 – Caça palavras: 
 
Palavras a ser encontradas: 
JAPONESES – ESPANHÓIS – PORTUGUESES - ITALIANOS – ALEMÃES – SUÍÇOS - 
AFRICANOS.  

 
 

 
 
 
 
 


