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 Vamos iniciar a atividade dessa semana com a segunda leitura da página 46 do livro de Geografia – 
Aprender Juntos 5º ano, na Unidade 4. Vamos nos concentrar em um tipo de movimento populacional 
muito comum: o movimento pendular. 
 

Movimentos pendulares 

 

 A migração pendular, ou diária, é o deslocamento diário de pessoas que saem das cidades onde 

moram e dirigem-se à outra cidade, estado ou país para trabalhar ou estudar. Na realidade, a migração 

pendular não é um processo migratório em si, já que as pessoas não mudam seu local de moradia. 

Onde ocorre? 

 Esse processo ocorre em grande intensidade nas regiões metropolitanas e nos grandes centros 

urbanos. Entretanto, nas pequenas cidades e nas regiões rurais, também pode ocorrer. É o caso, por 

exemplo, de trabalhadores rurais (corte de cana, colheita de frutas) que se deslocam logo de manhã de suas 

cidades para a zona rural de outros municípios e retornam às suas casas ao final do dia de trabalho. 

 A migração pendular, como o exemplo acima demonstra, pode, sim, ocorrer em áreas rurais e em 

pequenas cidades, mas é nos grandes centros urbanos que um enorme fluxo de pessoas desloca-se 

diariamente das cidades menores para a grande metrópole com o objetivo de trabalhar ou estudar. 

Por que as pessoas não trabalham ou estudam na cidade em que moram? 

 Existem vários fatores que fazem com que as pessoas tenham a necessidade de deslocar-se de seus 

locais de moradia para trabalhar ou estudar. Entre os principais, estão: 

• A centralização das atividades produtivas em uma determinada cidade ou região; 

• O alto custo dos aluguéis nas capitais e grandes cidades; 

• A segregação urbana, que faz com que as pessoas mais pobres sejam obrigadas a morar em outras 

cidades pelo alto custo de aquisição de moradia nos espaços privilegiados das grandes cidades; 

Olá queridos(as) alunos(as)!! 

• Esta atividade deverá ser feita na semana de 13 a 17 de julho. 
Seguem algumas orientações para as realizações das atividades: 

• Registrar as atividades no caderno. 

• Colocar a data no início de cada atividade (dia, mês e ano) 

• Coloque o seu nome e o nome do seu professor. 

• Atividades impressas – colar no caderno 

• Atividade online – copiar no caderno as perguntas para responder. 



• O êxodo rural e a metropolização, que concentram a população nas regiões metropolitanas; 

• A modernização das redes de transporte, que interligam as metrópoles e as cidades vizinhas; 

• A concentração de universidades e instituições de ensino superior e técnico nas médias e grandes 

cidades, obrigando quem quer cursar uma faculdade ou realizar aperfeiçoamento técnico e 

profissional a se deslocar diariamente para os locais onde esses cursos são oferecidos. 

 Muitas pessoas também possuem com sua cidade de residência um vínculo afetivo, um lugar de 

identificação e intensos laços familiares e de amizade. Por essa razão, elas optam, mesmo com condições 

financeiras, por permanecer residindo em suas cidades e fazer o deslocamento diário até o local de trabalho 

ou estudo. 

Por Amarolina Ribeiro 

Graduada em Geografia 

Texto adaptado de: https://escolakids.uol.com.br/geografia/migracao-pendular.htm 

 

Agora responda... 
 
1 – O que é migração pendular? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
2 – O movimento pendular é de fato um tipo de migração? Explique. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
3 – Cite 2 motivos dos movimentos pendulares. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
4 – Vivemos na região do ABC, próximo da capital, São Paulo. Conte um pouco sobre pessoas que antes você 
conhece (parentes, amigos, vizinhos, etc.) que se deslocam para trabalhar ou estudar todos os dias. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
5 – Conte sobre alguém que, devido ao isolamento social, não está saindo para trabalhar ou estudar, mas 
está fazendo essas atividades de casa de modo remoto. Qual a vantagem de fazer essas atividades sem 
precisar sair de casa? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
Bons estudos e até a próxima semana! 
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