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4º ANO



As pessoas nem sempre moram no lugar onde nasceram.
1. Leia o texto:

2. Identifique

locais onde nasceram

no texto os

as

pessoas e escreva no seu  

caderno.



3. Leia o texto:

O que é Migração:

Migração é o deslocamento de indivíduos dentro de um espaço geográfico, de

forma temporária ou permanente. Esses fluxos migratórios podem ser

desencadeados por vários motivos: econômicos, culturais, religiosos, políticos e

naturais (secas, terremotos, enchentes etc.).

A migração econômica é a que exerce maior influência na população. É entendida

como o deslocamento de contingentes humanos para áreas onde o sistema produtivo

concentra uma maior ou uma melhor oportunidade de trabalho.

https://www.significados.com.br/migracao/

https://www.significados.com.br/migracao/


Migrações internacionais – são as que ocorrem de um país para outro:

•Imigração – é caracterizada pela entrada de indivíduos ou grupos, em outro país. O imigrante é visto do ponto

de vista do país que o acolheu O termo se aplica só às pessoas que pretendem fixar residência permanente no

país adotivo, participando da sua vida social.

•Emigração – é caracterizada pela saída de indivíduos ou grupos, de seu país de origem, para se estabelecer

em outro. Emigrante é aquele que mudou de seu país para residir em outro, visto do ponto de vista do país de

origem.

Migrações internas – são aquelas que ocorrem dentro do próprio país:

•Êxodo rural ou rural urbana – é o deslocamento da população rural para acidade.

•Migração urbano-rural – é o deslocamento das pessoas da cidade para ocampo.

•Migração urbano-urbana – é a mudança de indivíduos de uma cidade paraoutra.

•Migração pendular – típica das grandes cidades, onde centenas de pessoassaem de sua cidade para  

trabalhar em outra, retornando no final do dia.

•Migração sazonal – ligada às estações do ano, onde o migrante sai de sua cidade, em determinado período  

do  ano, retornando posteriormente. Um exemplo são os trabalhadores que saem das regiões secas do
Nordeste em busca de trabalho em outras regiões.

4. Leia o texto:

https://www.significados.com.br/migracao/

https://www.significados.com.br/migracao/


5. Pergunte aos pais, avós ou pessoas que  

moram na sua casa onde nasceram.

a) Nome:

b) Onde nasceram:

6.Você conhece alguém que nasceu em

outra cidade? Qual cidade?

7.Você conhece alguém que nasceu em

outro estado? Qual estado?

8. E em outro país? Qual país?

9.Procure saber o motivo das pessoas

saírem do lugar que nasceram para viver em

outro lugar.



10. Localize no mapa do Espírito

Santo as cidades onde as pessoas

de sua família nasceram. (Se não

tiver pessoas de sua família que

nasceram no Espírito Santo,

localize a cidade de amigos).



11. Escreva o que você descobriu sobre o movimento das pessoas que nasceram num  
lugar e foram morar em outro. Quais os motivos?


