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HISTÓRIA – AULA 1 
 
Unidade Temática: As pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município. 

Objetos do Conhecimento: O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos sociais e étnicos que 

compõem as cidades: os desafios sociais, culturais e ambientais do lugar onde vive. 

 

Familiares ou responsáveis, caso seja necessário leiam as comandas em voz alta. 

 
ZONA URBANA E ZONA RURAL 

 
Você sabe a diferença entre zona urbana e zona rural? 

Há pessoas que moram na cidade, e outras que moram no campo. 

As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana, e as pessoas que vivem no campo 

formam a comunidade rural. 

Na comunidade urbana, há muitas coisas em comum, como por exemplo alguns serviços 

como eletricidade, água e esgoto tratados, transportes coletivos, comunicação, rede de bancos e 

um comércio muito variado, o que pode ser definido por grandes cidades por exemplo. Nas cidades, 

as casas ou apartamentos são construídos bem junto uns dos outros. 

A zona rural, também chamada de campo, é a região que fica fora da cidade. As pessoas 

neste caso, vivem no campo em sítios, chácaras, fazendas etc. As casas da zona rural não são 

construídas perto uma das outras. A maioria das pessoas que vivem na comunidade rural trabalha 

cuidando da lavoura e do gado e de atividades ligadas a agricultura em geral. 

As que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores [...]. Elas trabalham na terra, 

plantam, colhem e vendem os produtos. Quem cria os animais como bois, cavalos, cabras, porcos, 

aves são chamadas pecuaristas. 

As formas de diversão e distração das pessoas variam muito de um lugar para o outro. É 

muito importante que todas as pessoas procurem se divertir e distrair para poder manter a saúde 

mental e física. 

Nas cidades, há formas para as pessoas se distraírem: cinemas, teatro, zoológico, parques, 

shoppings etc. 

No campo, onde a vida é mais pacata e sem tantas opções de entretenimento, as pessoas 

se divertem pescando, andando a cavalo, tomando banho de rio, cachoeira etc. 

Na cidade ou no campo, as pessoas podem se distrair lendo bons livros, fazendo passeios 

a pé, conversando e se reunindo em grupos que se identificam. 
Fonte: https://www.smartkids.com.br/trabalho/zona-urbana-e-zona-rural/ |  
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1- A tabela a seguir mostra duas imagens, uma da zona rural e outra da zona urbana.  

Organize as informações conforme solicitado. 

 

 
 

Fonte: freepik.com 

 
 

Fonte: pixabay.com 

Zona   Zona   

Forma de trabalho:   

  

  

Forma de trabalho:   

  

  

Formas de lazer:   

  

  

Formas de lazer:   

  

  

Pontos positivos:   

  

  

Pontos positivos:   

  

  

 
 

2- E você, mora na zona rural ou urbana? Você gosta de onde mora? Justifique sua resposta. 
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