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Mobilidade Urbana

A questão da mobilidade urbana é um dilema enfrentado no espaço geográfico 

brasileiro, com cada vez mais veículos individuais inchando as ruas das grandes cidades.

A mobilidade urbana, isto é, as condições oferecidas pelas cidades para garantir a

livre circulação de pessoas entre as suas diferentes áreas, é um dos maiores desafios na

atualidade tanto para o Brasil quanto para vários outros países. O crescente número de

veículos individuais promove o inchaço do trânsito, dificultando a locomoção ao longo das

áreas das grandes cidades, principalmente nas regiões que concentram a maior parte dos

serviços e empregos.

O trânsito de São Paulo possui um grande problema com congestionamentos e lentidão *

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/mobilidade-urbana.htm


Em busca de melhorar este espaço geográfico, o ambiente vem sofrendo 

grandes transformações como poderemos observar nas atividades que serão 

realizadas no livro interdisciplinar páginas: 152,153 e 157
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Aprendendo sobre localização

Vamos assistir ao vídeo explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=mu3J08aAVeE

No vídeo pudemos ver que para nos localizarmos é essencial  ter um ponto de

referência, algo que possamos identificar onde estamos – pode ser um objeto ou um local

específico.

Vamos  tentar  nos  localizar  em  um  espaço  pequeno,  vamos  primeiro  fazer  os

exercícios do livro interdisciplinar, página 24 e 25.

Na  atividade  da  página  25  vamos  explorar  “quadrículas”,  mas  o  que  são

quadriculas?  São linhas  colocadas  na vertical  e  horizontal,  que ao  cruzarem formam

quadrados,  podemos  chamar  também de  “malha  quadriculada”.  Lembram-se  do  jogo

batalha  naval?  É  bem parecido,  mas  nesse  caso  não  é  usado  em jogo  e  sim  para

representar um local específico.

Nas linhas verticais podemos identificar cada uma com letras e as horizontais com

números. Como as linhas e colunas são nomeadas podemos facilmente localizar algo em

mapas. 

https://www.youtube.com/watch?v=mu3J08aAVeE






No livro interdisciplinar vimos a representação de uma sala de aula. Agora é a sua

vez. No espaço abaixo represente um dos cômodos da sua casa, colocando todos os

móveis que tem nesse cômodo, portas e janelas também devem ser ilustradas. Não se

esqueça de colorir. Caso seja necessário use régua.

Local: __________________________________

 

Boa
atividade!
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