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SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES DE GEOGRAFIA 

 

      Aluno(a):_______________________________________ Data: 22/06/2020 

Orientações: 
 
1 – Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=hkmQ36YyyPU 

2 – Leia o texto e os enunciados da atividade com atenção. 

3 – Na dúvida, busque orientação da professora. 

4 – Ao terminar a atividade, encaminhar para o e-mail de sua professora. 

                                                                                       

 Bom trabalho! 

 

Objetivo 

  Identificar os tipos de relevo, reconhecendo no mapa a sua 

localização – planalto, planície, depressão e serra. 

 

 

                                     

TEMA DE ESTUDO 
AS PRINCIPAIS FORMAS DE RELEVO 

 

4º ano - Anos Iniciais  

Ensino Fundamental 

https://www.youtube.com/watch?v=hkmQ36YyyPU
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Há quarenta anos, geólogos estudam o relevo brasileiro por meio de um 

projeto de pesquisa chamado RadamBrasil.  Neste projeto são utilizadas 

fotos e imagens de radar para elaboração de um novo mapeamento das 

formas de relevo. 

Vamos estudar, agora, as principais formas do relevo brasileiro. 

PLANALTO 

Os planaltos são áreas relativamente planas, geralmente com altitudes 

acima de 300 metros. Nos planaltos são encontradas algumas 

irregularidades como morros, serras e chapadas. 
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PLANÍCIES 

As planícies são superfícies mais ou menos planas, geralmente extensas e 

de baixas altitudes. 

 

SERRAS 

São conjuntos de morros com muitos desníveis. 
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DEPRESSÕES 

As depressões são superfícies com altitude mais baixa que a das áreas 

vizinhas. 

 

 

 

Observe o mapa abaixo, com as principais formas do relevo brasileiro. 
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 Agora você irá confeccionar uma maquete. Para isso, siga as 

orientações. 

Material necessário: 

 uma caixa de papelão (+- 30cmx20cm), sugestões: caixa de sapato, 

tampa de pizza; 

 argila ou massinha de modelar (no anexo 1 segue receita de massinha 

caseira); 
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 tintas para colorir (no anexo 2 seguem links de receitas de tintas 

naturais). 

Como fazer: 

 demarcar na prancha com lápis, os espaços destinados para 

representar o oceano, a planície, a depressão e a serra; 

 modelar a parte mais baixa, a planície, que corresponde à área 

demarcada com o número 1 na figura abaixo; 

 modelar o planalto, a depressão e a serra como mostrado com os 

números 2, 3 e 4 na figura abaixo;  

 para representar um rio, fazer um sulco da serra até o mar. Esperar 

secar. 

 Pintar de: 
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 Agora, observe a maquete em visão vertical e oblíqua.  

 

               

 Que diferença há entre o que você viu em visão vertical e visão 

oblíqua? Escreva suas conclusões. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Anexo 1: receita de massinha caseira 

Ingredientes: 

 2 copos de farinha de trigo 

 1/2 copo de sal 

 1 copo de água 

 1 colher de chá de óleo 

 

Modo de fazer: 

Em uma tigela grande, misture bem todos os ingredientes secos.  

Em seguida, adicione a água aos poucos e amasse bem. Adicione o óleo e 

misture bem novamente. Amasse até se tornar homogênea.  

Guarde em um saco plástico ou um vidro bem tampado. 

Pinte com tinta guache ou tinta natural. 

Anexo 2:  links para confecção de tintas naturais.  

https://www.artereciclada.com.br/passo-a-passo/aprenda-a-fazer-tinta-com-

vegetais/ 

https://novaescola.org.br/conteudo/1286/a-tinta-que-vem-da-natureza 

https://novaescola.org.br/conteudo/3583/album-receitas-naturais-de-tintas 
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