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 Região Centro-Oeste 

 Aproveitando a atividade da semana anterior, na qual vocês viram um pouco do Pantanal, vamos 

conhecer nessa semana a Região do Brasil onde ele fica:  a Região Centro-Oeste.  

 A Região Centro-Oeste do Brasil é composta por três estados e o Distrito 

Federal. Veja: 

▪ Mato Grosso,  
▪ Mato Grosso do Sul,  
▪ Goiás e o 

▪ Distrito Federal, Brasília. 

 Sua área é de 1.604.850 Km2, ocupando aproximadamente 18,8% do Brasil, 
tendo a segunda maior extensão territorial entre as Regiões brasileiras, sendo 

menor apenas que a Região Norte. 
 

 Seu povoamento é consequência dos fluxos migratórios, isso ocorreu primeiramente devido ao 
transporte de gado do Sul e Sudeste para as primeiras fazendas do Centro-Oeste, além da atuação dos 

bandeirantes paulistas. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Região Centro-Oeste 

Olá queridos(as) alunos(as)!! 
Esta atividade deverá ser feita na semana de 19 a 23 de outubro. 

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 – GUARDAR, MAS NÃO COLAR NO CADERNO. 
Atividade online – COPIAR O TEXTO NO CADERNO E RESPONDER AS PERGUNTAS NO LIVRO. 



 Nas últimas décadas, a Região tem sido bastante atrativa para correntes migratórias, 
principalmente da Região Nordeste. Esse processo se intensificou na década de 1950, com a construção de 

Brasília. Mas o Centro-Oeste brasileiro tem absorvido fluxos migratórios de todo Brasil, são pessoas de 
vários locais do país que migram para a Região em busca de emprego e melhores condições de vida. 

  
 Somados os três Estados e o Distrito Federal, o Centro-Oeste brasileiro é composto por 466 

municípios e população total de 14.058.094 habitantes. É uma região pouco povoada, apresenta 
densidade demográfica de aproximadamente 8,7 habitantes por Km2. A maioria reside em áreas urbanas 

88,8%, apenas 11,2% moram na zona rural. 
 

 O relevo do Centro-Oeste caracteriza-se por terrenos antigos e aplainados pela erosão, fato esse 
que desencadeou os chapadões na Região. O clima é tropical semiúmido, o cerrado é a vegetação 

predominante. As principais atividades econômicas são a agricultura e a pecuária, há também uma forte 
presença de indústrias. 

 
 As manifestações culturais de maior destaque no Centro-Oeste são: Fogaréu na Cidade de Goiás, 
Cavalhada na cidade de Pirenópolis, ambos no Estado de Goiás; Cururu, dança folclórica dos Estados do 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
 

 O turismo no Centro-Oeste é baseado nas belezas naturais da região. Destaca-se o Pantanal, 
Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros, Parque Nacional das Emas, Bonito, Pirenópolis, Cidade 

de Goiás, além do Distrito Federal. 
 

Veja o vídeo com essas informações no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ak1zkNlTloI 

 

Texto adaptado de: 
FRANCISCO, Wagner de Cerqueira e. "A Região Centro-Oeste "; Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-centro-oeste.htm. 
Acesso em 16 de outubro de 2020. 
 

Agora é com você! 

Responda as atividades das páginas:  108 (1- responder individual) , 109 ( 1 e 2), 112 (1 e 
2) e 113 (3 responder  somente as letras:  a,b e c (individual)  do seu livro de Geografia 
Aprender Juntos – 5º ano. Se precisar, consulte as páginas do capítulo 9, da página 103 
até 109. 

Bons estudos! 

Até a próxima! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ak1zkNlTloI

