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Quando falamos em cidade urbana, população urbana ou transformação urbana estamos nos
referindo às edificações contínuas, calçadas, rede de iluminação e serviços públicos de saúde e
educação.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) define zona urbana como toda sede de
município (cidade) e de distrito (vila). Essa classificação, zona urbana, não leva em consideração o
tamanho da cidade nem a quantidade de habitantes.

Sendo assim, a população urbana tem mais facilidade de acesso a hospitais, escolas, tratamento
de esgoto, água encanada e lazer. Outro elemento que atrai milhares de pessoas para as cidades é o
processo de industrialização e a mecanização das atividades rurais, desencadeando o êxodo rural
(migração do campo para a cidade).

No entanto, a expansão urbana sem o devido planejamento tem gerado uma série de problemas
sociais e ambientais. A ocupação de lugares indevidos para a moradia é um deles, pois casas são
construídas em encostas de morros, áreas próximas a rios, etc.

Outro ponto negativo é a grande produção de lixo e o destino inadequado desses
resíduos. Lixões são formados a céu aberto, fato que provoca a poluição do solo, da atmosfera, da
água subterrânea, além de gerar muitas doenças.

Os congestionamentos no trânsito, a violência, moradias em locais inadequados, desigualdade
social e população em situação de rua são outros problemas comuns nos grandes centros urbanos
brasileiros.

Nessa página, o texto e a imagem retratam as causas e consequências dos problemas urbanos. A
população menos favorecida se instala nas áreas de risco e sem infraestrutura. As áreas são
ocupadas de forma irregular e a ausência de coleta de lixo, por exemplo, faz com que ele se
acumule às margens dos rios, poluindo as águas e expondo os moradores às doenças.

A ocupação de encostas, por sua vez, pode causar deslizamentos e acidentes graves, muitas
vezes, fatais.

Atividade 6: item A = na charge, a “cidadania” está representada desabando, como as
construções; item B = as ocupações irregulares de áreas de encosta retiram a cobertura vegetal do
terreno, deixando-o mais vulnerável à erosão. Quando há chuvas intensas, podem ocorrer
deslizamentos que causam acidentes, afetando a qualidade de vida dos habitantes que moram nesses
locais; item C = de forma geral, cidadania é a qualidade de ser cidadão, com consciência de seus
direitos e deveres. Significa também participar ativamente da sociedade. É uma condição que
envolve as pessoas e o governo. Assim, esse problema não é um exemplo de cidadania.
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Faça a experiência da página 50 e depois responda a página 5, preenchendo as lacunas. Não esqueça

de fazer o seu desenho.

*******************************************************************************

2



MATEMÁTICA

ARME E EFETUE, NO SEU CADERNO:

********************************************************************

LÍNGUA PORTUGUESA

Leitura semanal:

Acesse o link:

https://www.baixelivros.com.br/infantil/xo-coronavirus

******************************************************************************

Socioemocional:

No seu caderno, faça um desenho que tenha você e toda a sua família. O cenário fica a seu critério.
Tire uma foto e envie para mim. Não esqueça o título!!!

********************************************************************************

QUALQUER DÚVIDA ESTOU A SUA DISPOSIÇÃO
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