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Imigração e Emigração 

 

 Você já deve ter ouvido falar em imigração e emigração. Mas sabe o que querem dizer? Os dois estão 
relacionados com o ato de estabelecer nova residência em um país ou região diferente do local de origem. 
Qual a diferença entre eles? 

  

 

ATENÇÃO, PARA NÃO CONFUNDIR! 
 

 A pessoa emigrante é aquela que sai do local que nasceu. 
 E imigrante é a pessoa que chega em um novo lugar para morar. 
 Ou seja, a pessoa é emigrante e imigrante ao mesmo tempo, depende do ponto de vista! 

  
 Exemplo:  

 Minha prima nasceu no Brasil e foi morar na França.  
 Para nós, brasileiros, ela é uma emigrante. 

 Mas para os franceses, ela é uma imigrante. 
 
Para ver essa mesma explicação, de forma animada, clique no link abaixo. Se não conseguir, não tem problema!  
https://www.youtube.com/watch?v=KWGYVdnrgyg 

 
 Vamos ver se você entendeu... Explique para um familiar a diferença entre emigração e imigração. 
 Registre abaixo sua explicação por escrito. 
 _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
  
 Agora vamos ler a página 48 do livro Aprender Juntos de Geografia – 5º ano. Veja como tem 
acontecido a emigração e a imigração no Brasil. Depois responda a pergunta 1 nesta mesma página. 

   
Bons estudos e até a próxima semana! 

Olá queridos(as) alunos(as)!! 
• Esta atividade deverá ser feita na semana de 03 a 07 de agosto. 

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. 

EMIGRAR 

Significa deixar o local de origem (a sua pátria) 

com intenção de se estabelecer em outro país. 

IMIGRAR   

Significa entrar em outro país para 

estabelecer residência. 

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

