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ESTUDO DAS DINÂMICAS POPULACIONAIS 
 

 Em seu livro de Geografia Aprender Juntos – 5º ano, páginas 52 e 53, responda às atividades de 
revisão da unidade, que tratou da dinâmica, ou seja, dos movimentos das populações no território brasileiro. 
 

LEITURA DE IMAGENS 
 

 Você já andou de trem ou metrô? Sabe se localizar na estação para chegar ao lugar que deseja? Nessa 
atividade, veremos como podemos nos localizar ao ir de um lugar para outro nesse meio de transporte. Volte 
à página 50 e faça a leitura de explicação de como são representadas as linhas ferroviárias.  
  
 Veja o exemplo de representação conhecendo um pouco a Linha 1 – Azul (Norte – Sul) na cidade de 
São Paulo. 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: https://live.apto.vc/como-andar-de-metro-e-trem-em-sao-paulo/ 

 
 O Metrô de São Paulo possui um aplicativo específico e oficial, que permite ver um mapa de todo o 
sistema, fazer um itinerário de como chegar ao seu destino, usando as linhas e estações existentes, e saber 
sobre o funcionamento das estações. A CPTM também possui um aplicativo próprio para o sistema de trens. 
  
 Às vezes as estações são super lotadas, mas o paulistano aprendeu a conviver tranquilamente com 
isso, para evitar o estresse. Aproveite as obras de arte fixas e as exposições periódicas que sempre estão 
acontecendo. O metrô é o meio de transporte preferido do paulistano. 
 
Fonte: https://live.apto.vc/como-andar-de-metro-e-trem-em-sao-paulo/ 

  
 Agora responda as atividades da página 51. 
 

Olá queridos(as) alunos(as)!! 

 Esta atividade deverá ser feita na semana de 8 a 11 de setembro. 
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. 
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