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"Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovakloff, levou-o para
que descobrisse o mar. Viajaram para o Sul. Ele, o mar, estava do
outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai

enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito
caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a

imensidão do mar, e tanto seu fulgor, que o menino ficou mudo de
beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando,

pediu ao pai: - Pai, me ensina a olhar!"
 

Galeano (2005)
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Apresentação

      Essa coleção que agora inauguramos com os primeiros cadernos intitulados
”explorando o território”, trata sobre um lugar encantado. Um território pouco
conhecido, onde o vento caminha de mãos dadas com a água para contemplar o
descanso do sol na sombra de frondosas florestas. Um lugar onde o suor do
trabalho humano fertilizou os campos, que alimentam os olhos, que cuidam do
patrimônio, que encanta a todos os que aqui estão e os que
para cá se dirigem.
      O Geoparque Quarta Colônia é muito mais do que um conjunto de nove
municípios, ele é o mundo para cada um de nós, pois cada lugar que chamamos
de “nosso”, é como se fosse o mundo inteiro. Você pode atravessar o território
no sentido de sul a norte muito rapidamente, indo de Restinga Seca a Pinhal
Grande, e percorrer esse trajeto muitas e muitas vezes, por anos a fio, mas
cada vez que o faça, encontrará coisas novas para observar e sentirá falta de
tantas outras que as estações do tempo se encarregam de reorganizar. O
território pode não ser tão grande em tamanho quantos outros tantos o são,
mas em profundidade, ele pode ser tão grande quanto você deseja e, claro,
muito maior do que você o vê. Tudo depende, como dizia o grande escritor
galego Vicente Risco, “da grandeza do seu espírito”. Quanto menor for a tua
alma, mais terra precisarás para saciar-te. No entanto, advertia o grande
escritor ao falar da sua terra: “se o seu pensamento é profundo, a tua terra,
para ti, não terá fim, nela estará o mundo todo com todos os seus climas. Se o
teu pensar se detêm no código das coisas, não diga: a Galiza é muito pequena; é
você que nunca será capaz de conceber nada Grande” (RISCO, 1961).
      Assim é esse território de paisagens exuberantes e de um povo alegre e
generoso, que chamamos de Quarta Colônia. Um território “vivo”, de cucas,
fósseis e massas, onde o tempo da Terra e o tempo da sociedade se encontram e
se misturam para celebrar a herança daquilo que recebemos, olhando para o
presente, com conhecimento do passado e planejando o futuro. Um território
que guarda os testemunhos das mudanças ambientais do planeta nos últimos
duzentos e trinta milhões de anos e que, ao mesmo tempo, guarda nos baús de
cada casa que encontramos, as histórias e as memórias das lutas e das
conquistas que aqui aconteceram nos últimos cento e cinquenta anos de
ocupação. Dinossauros, índios, desertos e colonos europeus encenam a dança da
história neste mesmo “chão”, tão complexo quanto permite nossa imaginação
alcançar e, ao mesmo tempo, tão simples quanto permite nosso coração sentir.
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      Estes dois primeiros cadernos, um de conteúdos e o outro de atividades, tem
o papel de contribuir para que as futuras gerações do Geoparque conheçam um
pouco melhor sobre o território que escolhem como “seu”, pois quando
conhecemos, aprendemos a amar, e quando amamos, aprendemos a proteger.
     Mais do que um exercício acadêmico dos alunos do curso de Geografia da
UFSM, esta coleção é pensada como um poema de amor à terra, uma semente
plantada em cada sala de aula da Quarta Colônia e regada por cada professor e
cada professora, independente da sua área de conhecimento, pois todos os
mundos cabem dentro do nosso mundo.
      A capacidade de olhar, tão necessária para desfrutar do direito à paisagem,
não é algo inato aos seres humanos; assim como quase todo o resto das coisas
que formam nossa existência, o exercício do olhar é algo a ser aprendido e
exercitado. Este exercício nós já o fazemos há muitos anos, abrindo trilhas,
percorrendo estradas, interpretando imagens, conversando com as pessoas ou
simplesmente contemplando um pôr do sol nos mirantes mais lindos que já
conhecemos. Queremos agora, que este exercício vá para além de nós mesmos,
e esperamos, sinceramente, que esta pequena contribuição que aqui
apresentamos, ajude o olhar de cada um a enxergar a enorme profundidade
deste lugar encantado que chamamos de Geoparque Quarta Colônia.

Os autores
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Oii!! Sou de origem italiana, moro em Nova
Palma. E você mora onde? 

Quer  aprender e se divertir comigo?

ATurma do Geoparque Quarta ColôniaATurma do Geoparque Quarta ColôniaATurma do Geoparque Quarta Colônia
Somos exploradores, aventureiros e muito curiosos, e

queremos convidar você para juntos fazermos
atividades divertidas e fantásticas sobre o território

em que vivemos - o Geoparque Quarta colônia

Sou de origem Guarani, um dos  povos 
originários que viveram no  território da 
Quarta Colônia há milhares de anos atrás.

  Olá, eu sou o líder dessa turma (por isso
Raoni, em língua Tupi, significa o "chefe").
Adoro fazer trilhas, subrir morros e descobrir
novos lugares. Quer se juntar a nós?

Moro em São joão do Polêsine, meus antepassados
são italianos e brasileiros.
Vamos  ver alguns mapas para você se localizar 
e conhecer melhor a Quarta Colônia?

Moro em Agudo e meus antepassados vieram da
Alemanha. Você sabe porque minha cidade recebeu esse
nome? Venha conhecer as diferentes paisagens da Quarta
Colônia!

Explorando o Território - Coleção Território de Descobertas - V.1
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_Você já deve saber que a Quarta Colônia tem sua origem pela

chegada de alemães e italianos, ocupando uma vasta área da

região central do Rio Grande do Sul onde já residiam indígenas,

portugueses e quilombolas. Os 9 municípios estão distribuídos

nessa área de mais de 3.000 Km², equivalente a mais de 2,5

milhões de campos de futebol.

Unidade 1

O território do Geoparque Quarta Colônia

_Minha amiga Inaiê já apresentou a
você, lá no livro de conteúdos, o
território da Quarta Colônia, falando
sobre os municípios que compõe esse
território.
_Assim, eu gostaria de saber o que você
aprendeu sobre os municípios que
abrangem o Geoparque Quarta Colônia.
Para isso, convido você para fazermos
juntos algumas atividades...

Fonte: Imagens gratuitas disponíveis no Canva
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          Agudo                                                 Dona Francisca

           Faxinal do Soturno                          Ivorá

           Nova Palma                                       Pinhal Grande

           Restinga Seca                                    São João do Polêsine

           Silveira Martins

Você poderia localizar os municípios da Quarta Colônia no mapa
abaixo, e pintar  conforme a legenda a seguir?

Fonte:  Elaboração dos autores 
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_O município onde moramos é o nosso lugar, o lugar em que crescemos
com nossa família, estudamos e temos os nossos amigos. Assim, me
diga qual o seu município?

__________________________________________

_Então, agora que já sei qual é o seu município, eu gostaria de
conhecer ele. Você poderia colar algumas fotos bem bonitas dele nos
quadros abaixo? Você pode pedir a seus pais ou recortar de jornais
ou revistas.

Fonte:www.pngegg.com 

Fonte:www.pngegg.com 
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_ Agora você pode me ajudar com algumas dúvidas sobre os municípios
da Quarta Colônia?

_Os municípios da Quarta Colônia estão localizados na região central do
RS, logo, ficam próximos à cidade de Santa Maria. Você poderia marcar
no mapa abaixo os municípios mais próximos e os mais distante de Santa
Maria? Use o D  para distantes e P  para próximos.
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Fonte:  Elaboração dos autores 
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Silveira Martins

Restinga Seca

_ Você tem ideia dos tamanhos das

cidades da Quarta Colônia?  Já

imaginou quantas Silveira Martins

cabem  em Restinga Seca?

Sua Resposta: 
______________________________________

_Com base no mapa da página
anterior quais os municípios da
Quarta Colônia são cortados pela
BR 287?

_________________________________
_________________________________

_Você já deve saber que a Quarta
Colônia em potencial para o
Ecoturismo, mas você saberia me dizer
por quê?
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Nos últimos anos, outros ramos de atividades econômicas vêm crescendo
e estão dando certo no território, entre eles está o artesanato. Você
poderia conversar com seus pais e descobrir com eles quais são as
atividades econômicas do seu município? E me dizer quais os tipos de
artesanatos que você conhece?

Atividades econômicas:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Tipos de artesanatos:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_Conforme você aprendeu no caderno de conteúdos, a partir
das atividade econômicas, quais as duas principais fontes de
renda dos moradores das áreas rurais dos municípios da
Quarta Colônia?
________________________________________________
________________________________________________

Qual a cultura agrícola que a foto ao lado representa?
________________________________________

E você saberia me dizer qual dos 9 municípios
da Quarta Colônia se destaca nessa cultura?
________________________________________

Explorando o Território - Coleção Território de Descobertas - V.1
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Fonte: Imagens gratuitas disponíveis no Canva

Fonte: Imagens gratuitas disponíveis no Canva
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_Você já aprendeu no caderno dos
conteúdos que a Quarta Colônia é formada
por 9 municípios interligados entre si,
mas não são todos do mesmo tamanho e
uns são mais populosos que outros. Você
saberia me dizer qual o município que
possui o maior número de habitantes?
____________________________________
____________________________________

_Como sabem, moro em Nova Palma, mas as vezes me atrapalho
com as cidades vizinhas, só tenho certeza que Pinhal Grande
fica ao Norte (N). Você poderia me ajudar, mostrando as
posições geográficas das outras cidades? Lembrando que uma
cidade pode estar localizada em mais de uma orientação em
relação a Nova Palma.

N: Pinhal Grande      
S:_______________________
L: _______________________   
O:_______________________
NE: _____________________
SE:______________________
NO: _____________________
SO:______________________

Olhando para a rosa dos ventos no mapa acima, você saberia me dizer,
em direção de qual município vizinho de Nova Palma nasce o sol?
_______________________________________________________________
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Fonte: Brandão (2005)

Fonte:  Elaboração dos autores 

17



_A Quarta Colônia é uma região que apresenta um relevo de

morros e vales, por isso é possível encontramos lugares do

tipo mirantes (ponto mais elevado de onde se tem um grande

ângulo de visão da paisagem) para apreciar a paisagem, como

o da imagem abaixo, o mirante do Monte Grappa. E já que

falamos na posição do sol em relação à minha cidade, você

conhece outros lugares bonitos, ou mirantes para apreciar o

nascer ou o por do sol? Pode ser em seu município ou em

algum lugar vizinho.

__________________________________________________

__________________________________________________

Foto:https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/trilha-monte-grapa-ivora-23368609/photo-14833633
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      Ao lado, temos um aplicativo de bússola de
um celular, marcando um lugar qualquer no
planeta Terra. Que tal localizarmos as
coordenadas geográficas de sua casa? Para
isso basta você pegar seu celular, ou pedir o de
um  de  seus pais, entrar no "Play Story" e
baixar um aplicativo de Bússola (deve ser com
GPS), como o "apenas uma bússola", ou
qualquer outro. Ao abri-lo, ele irá
automaticamente apresentar as coordenadas
de sua casa, ou do lugar onde estiver.
    Se gostar, você pode localizar as
coordenadas de outros lugares, como sua
escola, a igreja da sua cidade, a praça central,
ou quaisquer outros lugares.

_Você aprendeu no caderno de conteúdos que Coordenadas
Geográficas indicam a distãncia desde o ponto onde estamos até as
linhas imaginárias que cortam o planeta Terra nos sentidos
horizontal e vertical, servindo para a localização de qualquer
ponto na superfície terrestre. A distância das coordenadas
geográficas são medidas em graus, minutos e segundos.

Agora diga-me:  quais as Coordenadas Geográficas da sua casa?
______________________________________________________
______________________________________________________

Vamos continuar a diversão?
Você pode baixar outro aplicativo pelo "Play Story", um que apresenta
as Coordenadas Geográficas de onde você está, o STRAVA; ele serve
para quem vai correr, pedalar ou praticar outras atividades e quer
monitorar rotas, velocidade e muito mais. 
Experimente!! Você vai se divertir!!

Explorando o Território - Coleção Território de Descobertas - V.1
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Fonte:www.pngegg.com 

Fonte:www.pngegg.com 
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Esse perfil abaixo, da trilha do morro Agudo, nós fizemos usando o Strava

TRILHA

TRILHA

Que tal, um dia desses, convidar os seus amigos para fazer
uma trilha, e surpreendê-los, usando o strava? Se fizer um

perfil, não esqueça de colar aqui, sobre estes quadro

Explorando o Território - Coleção Território de Descobertas - V.1
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Fonte:  Elaboração dos autores com base no
app Strava e Google Street Maps

Fonte: Imagens gratuitas disponíveis no Canva
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_Você viu no caderno de conteúdos, na página 08, algumas imagens de Geosítios

(Locais de importância geológica ou geomorfológica, conservados para o turismo ou

para a pesquisa científica) da Quarta Colônia, onde estavam registradas suas

Coordenadas Geográficas. Você seria capaz identificá-los e localizá-los no

programa Google Earth, a partir de suas coordenadas? O Google Earth é um

programa de computador desenvolvido para apresentar um modelo tridimensional do

globo terrestre a partir das imagens de satélite.

_A atividade a seguir consiste em você consultar o caderno de conteúdos, identificar os

Geosítios e suas respectivas Coordenadas Geográficas e, posteriormente, tentar

localizá-los no programa Googl  Earth.

_Para isso você pode usar o link: https://earth.google.com/web

Com o Google Earth você pode "sobrevoar" a paisagem de todo o
Geoparque, conhecendo melhor os nossos rios, explorando as nossas
cidades, acompanhando as estradas e descobrindo todo o potencial que
esta ferramenta tem para explorarmos o território. Descubra ali as fotos
que as pessoas compartilham sobre os locais que elas visitam
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Fonte:  Montagem dos autores com base nas
imagens do Google Earth
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Local:  CERRO FINKEMBERG

Coordenada Geográfica:
Latitude:  29°36’58’’S                         Longitude: 53°14’57’’W

Foto: Ziemann , 2016

Alguns locais do nosso Geoparque são tão importantes, pelo
patrimônio geológico/geomorfológico que eles guardam, que nós
os chamamos de "Geossítios". Agora que que você está
dominando o Google Earth, veja se você localiza alguns desses
geossítios e completa as informações conforme o modelo abaixo:

Agora que você já aprendeu a pesquisar as fotos que as pessoas
compartilham no Google Earth, que tal conversar com a sua

professora e montar na escola um varal das melhores fotos sobre
o Geoparque? Isso pode ser muito divertido, pois cada grupo
pode ficar responsável pelas fotos de um dos nove municípios
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Fonte:  Montagem dos autores com base nas imagens do Google Earth
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Local:
_____________________
_____________________

Coordenada Geográfica: 
Latitude:
____________________
Longitude:
____________________

Foto: Ziemann , 2016

Local:______________________________
Coordenada Geográfica: 
Latitude: _________________ Longitude:__________________

Foto: Ziemann , 2016
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Local:
__________________________
__________________________

Coordenada Geográfica: 
Latitude: 
__________________________
Longitude: 
__________________________

Foto: Ziemann , 2016

Local: ___________________________________

Coordenada Geográfica: 
Latitude: _________________Longitude: __________________

Foto: Ziemann , 2016
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Praça Central de Nova Palma:            Cruz Luminosa de Ivorá:
Latitude:                                                 Latitude:
_________________                               _________________
Longitude:                                              Longitude:
_________________                               _________________

Paróquia São Roque  
de Faxinal do Soturno
Latitude:
_________________
Longitude:
_________________

_Agora que você já está craque no programa Google Earth, vamos fazer
uma última atividade de Coordenadas Geográficas?
_Logo abaixo temos uma imagem de computador do Google Earth com três
municípios, entre eles está o meu, Nova Palma. Você conseguiria
encontrar as Coordenadas Geográficas de um ponto específico de cada um
deles, usando o programa Google Earth?

Local:__________________________________

Coordenada Geográfica: 
Latitude: _____________________Longitude: _____________________

Foto: Ziemann , 2016
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Fonte:www.pngegg.com 
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Você é bom de memória? Nesta página e na seguinte nós temos duas fotos de cada
um dos 24 geossítios mais importantes do Geoparque. Recorte as 48 fotos e cole cada

uma sobre um pedaço de cartolina mais grossa, para que elas não se dobrem.
Convide seus amigos para jogar: todas as 48 peças devem ser viradas com a foto para
baixo e embaralhadas. Cada jogador tem a oportunidade de desvirar 2 peças por vez.
Se elas forem iguais, o jogador fica com as peças. do contrário, vira para baixo e passa

a vez para o próximo jogador. Quanto todas as peças forem desviradas, ganha o
jogador que tiver juntado o maior número de peças.
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Fonte: PANGEA (2020) 
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Fonte: PANGEA (2020) 
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_Os municípios da Quarta Colônia
tem uma história em comum, são
basicamente colonizados por
italianos e alemães, e por alguns
núcleos portugueses e quilombolas.
Suas terras pertenciam aos
municípios vizinhos, mas com suas
emancipações desenvolveram sua
própria identidade, criando seus
hinos e bandeiras.

Será que você pode me ajudar
nessa próxima atividade
identificando o município de
cada bandeira? Para isso você
pode consultar o caderno de
conteúdos ou pesquisar na
internet.

Os municípios que compõe o Geoparque
Você conhece bem seu município? E os municípios vizinhos?

Município:

Município:

Município:

Unidade 2
Explorando o Território - Coleção Território de Descobertas - V.1
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Fonte:  Elaboração dos autores 

Fonte: Montagem dos autores a partir das bandeiras dos
municípios e Imagens gratuitas disponíveis no Canva

31



Sabemos que os imigrantes, principalmente os de descendência
italiana, tem sua religiosidade muito presente na sua
comunidade. Você saberia identificar qual o município
representado na imagem abaixo?
_____________________________

Município:

Município:

Município:

Município:

Município:

Município:
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Fonte: pt.m.wikipedia.org

Fonte: Montagem dos autores a partir das bandeiras dos municípios e Imagens gratuitas disponíveis no Canva
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https://cidades.ibge.gov.br/

Antes de prosseguirmos, vamos fazer uma pesquisa na internet
para conhecer um pouco melhor as características dos

municípios do Geoparque. No site abaixo, você pode pesquisar
cada um dos 9 municípios, e encontrar informações como as

que aparecem logo abaixo 

Faxinal do Soturno

O Brasil possui 5.570 municípios ao total, sendo que 4.499 deles são maiores do
que Faxinal do Soturno. No Rio Grande do Sul, dos 497 municípios, 315 deles são
maiores que Faxinal 

Agudo
Dos 5.570 municípios
brasileiros, 2.002 deles
são mais populosos do
que Agudo. Na região
central do Rio Grande
do Sul, Agudo é o
quinto município mais
populoso, com quase
17.000 habitantes
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Fontre:https://cidades.ibge.gov.br/
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Qual o município menos populoso do território?
Qual é o município com maior densidade
demográfica?
Qual o município com a maior cobertura de esgoto
sanitário?
Qual o município com a maior fonte de renda?
Qual o município com o menor percentual de
população ocupada?

Peça ajuda ao seu professor para pesquisar cada um
dos 9 municípios que compõe o Geoparque Quarta
Colônia, e depois responda:

Com as pesquisas que você fez no site do IBGE, você pode
convidar os seus amigos para montar um baralho de "Super
Trunfo Municípios" e se divertir por horas. Você sabe como
monta este baralho? Se não sabe, dá uma olhada nas regras
da próxima página, e boa diversão!
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Fontre:Adaptado de  https://www.shopfacil.com.br/super-trunfo---
cidades-do-mundo---grow-2202817/p
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Monte o seu Super Trunfo Municípios

O jogo de super trunfo é composto por 32 cartas;
portanto, você precisa escolher, além dos 9 municípios da
Quarta Colônia, mais 22 municípios do Rio Grande do Sul,
totalizando 31 municípios. A 32ª carta é o "Super Trunfo",
que ganha de qualquer outra.

Depois de escolher os municípios que
estarão no jogo, você precisa escolher
os indicadores que serão utilizados no
seu jogo. No exemplo mao lado, nós
temos 5 sugestões, mas na página do
IBGE que você aprendeu a consultar,
você encontrará muitos outros
indicadores.
Anote os indicadores de cada um dos
municípios escolhidos e monte as suas
32 cartas do jogo, de preferência
colando sobre uma cartolina mais
grossa, para facilitar o jogo.
As cartas devem ser embaralhadas e
distribuídas entre todos os participantes

O jogador à esquerda de quem distribuiu começa o jogo, escolhendo em voz
alta o indicador que vai usar para comparar com as cartas dos demais
jogadores. Apenas a primeira carta do monte de cada participante vale. A carta
que tiver o melhor valor no indicador escolhido (Exemplo: “IDH”) vence. Se
algum dos jogadores estiver com o "Super Trunfo", será automaticamente o
vencedor da rodada.
O vencedor leva a carta de cima de todos os oponentes, devendo colocá-las
atrás do seu monte, e assim escolher a próxima característica, começando uma
nova rodada.
Vence o jogo quem, ao final, estiver com o maior número de cartas.
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Fontre:Adaptado de  https://www.shopfacil.com.br/
super-trunfo---cidades-do-mundo---grow-2202817/p
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A ocupação da área onde hoje se
localiza este município está ligada a
doação de Sesmarias de terras durante
o Brasil Colônia. O nome deste
município faz alusão a uma situação
geográfica que demarca um terreno
mais baixo que é preenchido de água
apenas nos períodos de chuva.

Este município é formado por montes e
vales recortados por uma densa rede
de rios com planícies que, nos
primeiros tempos da imigração, eram
recobertas de matas fechadas e
apresentavam um obstáculo ao avanço
da ocupação pelos imigrantes.

O nome deste município foi dado como
uma homenagem à esposa do Sr.
Manoel José Gonçalves Mostardeiro,
que ali fixou residência em 1881, com a
finalidade de administrar a área da
fazenda que havia comprado na
margem direita do rio Jacuí.

Município com presença de grande
cobertura de mata nativa, com
aparecimento de muitas araucárias,
situadas nas áreas mais elevadas. A
área deste município foi originalmente
habitada por povos indígenas, e ali
encontramos, ainda hoje, sítios
arqueológicos em meio a um
patrimônio natural muito rico de
cascatas e biodiversidade.

_Você conhece as características da sua cidade e das cidades
vizinhas? Se não souber, faça uma pesquisa no caderno de conteúdos.
_Agora,  ligue a imagem à  característica do município:

Pinhal Grande

Restinga Seca

Faxinal do Soturno

Dona Francisca
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Fonte: Mapio.net

Fonte: www.facebook.com/
PREFEITURADERESTINGASECA/

Fonte: faxinaldosoturno.rs.gov.br

Foto: Renan Mattos (Arquivo Diáriosm.com.br)
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(  ) Silveira Martins recebeu as primeiras levas de
imigrantes italianos da região central do estado do RS
e tem as primeiras famílias provenientes do norte da
Itália, principalmente da região do Vêneto para "fazer
a América”.

(  ) Ivorá apresentava um grande número de palmas
existentes no perímetro urbano e possui cultura
muito rica e diversa, representadas em seu território
pelas expressões italianas, alemãs, negras,
portuguesas, e dos costumes gauchescos. 

(  ) Agudo teve seus primeiros imigrantes alemães que  
vieram da região da Pomerânia e está localizado na
Depressão Central gaúcha. Seu nome deriva do Morro
testemunho que desponta na várzea do Rio Jacuí.

(  ) São  João  do  Polêsine nasceu da união da
religiosidade e da saudade da velha terra; foi a forma
escolhida para agradecer ao Padroeiro São João
Batista pela boa acolhida na terra nova.

(  ) Nova  Palma foi colonizada a partir de 1883, por
imigrantes oriundos das atuais regiões italianas do
Veneto e Friuli-Venezia-Giulia, recebendo
inicialmente o nome de Núcleo Norte.

Vamos continuar pesquisando os outros municípios? Se
você não encontrou o seu, pode ser que agora esteja entre
eles...
Logo abaixo, marque com V as respostas corretas,
segundo a característica do município citado:
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Fonte:www.pngegg.com 

Fonte:www.pngegg.com 

Fonte: adaptado de 
www.pngegg.com.

Fonte:www.pngegg.com 
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Horizontais
1-Beleza natural da Quarta
Colônia.
3-O queijo, salame, vinhos,
geleias, pães e biscoitos são
produtos da agroindústria...
5-Tem um morro testemunho
que lhe dá o nome.
7-Mata que predomina no
Geoparque Quarta Colônia.
9-Senhor que fixou residência
à margem direita do rio Jacuí.
10-Consciência... Preocupação
com o meio ambiente.
11-Ramo de atividade que vem
crescendo muito nos últimos
anos.
14-Lugar escuro e sombrio.
15-Mantém a integridade do
meio ambiente.

Verticais
2-É possível ser realizado sem
degradar as áreas ambientais.
4-Antigo nome da cidade de
Nova Palma.
6-Faz com que em certa época
do ano o rio fique com pouca
água e corte seu curso.
8-A grande quantidade dessa
planta deu nome a uma das
cidades da Quarta Colônia.

12-Ambiente natural.
13-Povo que sai de um lugar para morar 
em outro.

_ Que tal, agora, fazermos umas palavras cruzadas?
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Fonte das imagens, de cima para baixo: 
- geoparqueqc.webnode.com
- mprs.mp.br
- novapalma.rs.gov.com
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_Você sabe o dia em que seu município faz aniversário? 

_A data de sua emancipação?

_Nesse dia é feriado em seu município; assim, você pode

fazer a programação que quiser, descansar, visitar

algum ponto turístico na sua ou em outra cidade da

Quarta Colônia, ou ainda participar das comemorações

em sua cidade, que tal aproveitar?

_Logo abaixo temos um calendário, e para que eu saiba o dia e o mês
em que seu município comemora o aniversário de emancipação, você
pode marcar no calendário e nos dizer o nome do seu município? 

____________________________________
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Fonte: PINTEREST (2021) 
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_Bem, vamos testar a sua criatividade?
_Acho que você é bom nisso!! Que tal verificarmos o
quanto você conseguiu compreender sobre o seu
território? 
_Faça no quadro abaixo uma planta do bairro onde você
mora, um mapa mental destacando sua casa e os
principais pontos de referência próximos a ela, como:
escola, igrejas, centros comunitários, clubes, entre
outros...
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_Hoje é dia do amigo na minha escola, ele deverá me ajudar em
algumas atividades, eu convidei uma amiga que mora em Restinga Seca.
_Você pode ajudar minha amiga Inaiê a chegar até a minha escola?

Restinga Seca

Nova Palma
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Fonte: www.facebook.com/
PREFEITURADERESTINGASECA/

Fonte: radiojornalintegracao.com.br

Fonte:www.pngegg.com 
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Você pode nos ajudar respondendo o que significam os elementos que
estão simbolizados no brasão da bandeira do município de Agudo?

O agricultor com  sua enxada:
_______________________________________________________________
A ceifadeira vermelha:
_______________________________________________________________

_Minha amiga Inaiê e eu precisamos juntas resolver algumas questões sobre
as curiosidades, o brasão e o hino de cada município da Quarta Colônia...
_Você pode nos ajudar? Acho que vai ser bem legal!

Agudo é um município basicamente agrícola, assim quais os principais
produtos representados no seu brasão?
___________________________________________________+__

Agudo
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Fonte: mprs.mp.br

Fonte: https://agudo.rs.gov.br/
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_Velhos Juncais?
_Vestindo Chircais?
_Tua mão operosa?
_O que seriam essas palavras grifadas e que estão presentes no hino de
Agudo? Quais seus significados? Você sabe? Não?!
_Como não sabemos os significados dessas palavras e nosso país é
formado e composto por uma cultura muito diversificada, essas
palavras provavelmente tem aí suas origens.
_Assim, que tal pedir para a sua professora de português  ajudar aqui?
Fale com sua professora e veja essa possibilidade...
_Após descobrir os seus significados, complete o quadro abaixo:

_Agora vamos trabalhar com o hino do município de Agudo, você já deve ter
estudado ele no caderno de conteúdos. Logo abaixo temos algumas dúvidas
você pode  me ajudar?

_No hino do município de Agudo,
o que diz o sorriso de moça?
____________________________
____________________________

Juncais

Chircais

Mão operosa

Palavra Significado

Fontes : Adaptação de pesquisandocidades/123rf.com.
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Como Agudo é um município basicamente colonizado por

alemães, ainda preserva algumas casas no estilo Enxaimel,

como o modelo abaixo, onde funciona o Instituto Cultural

Brasileiro Alemão de Agudo (ICBAA):

Agora você poderia pintar a imagem abaixo no mesmo estilo?

Fonte: Arquivo pessoal dos autores
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Ainda no brasão, o que representa o barco na cor branca? 
 ____________________________________________________
Você conhece o hino de Dona Francisca? Por que a cidade é
considerada a "namorada do rio Jacui"?
_______________________________________________
Qual o lema presente no hino, do qual todos 
os filhos de Dona Francisca devem ter orgulho? 
__________________________________________

_Olhando a imagem abaixo você sabe quais os principais produtos
agrícolas representados no brasão da bandeira de Dona
Francisca?
_____________________________________________________

Dona Francisca
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Fonte: donafrancisca.rs.gov.br

Fonte: donafrancisca.rs.gov.br
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Você encontra no caderno de conteúdos, a bandeira de Dona
Francisca. Complete nos quadros em branco o significado de
suas cores:

Agora, nos ajude a citar os principais atrativos turísticos de
Dona Francisca::
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Fontes imagens: donafrancisca.rs.gov.br
e tripadvisor.com.br

Explorando o Território - Coleção Território de Descobertas - V.1

Figueiró et al. (2021) 46



_Minha amiga Inaiê já lhe apresentou, no caderno de conteúdos, o que
simbolizam os três elementos centrais do brasão de Faxinal do Soturno,
mas eu não sei. Você pode ajudar?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

O hino de Faxinal do Soturno canta a história do imigrante
italiano, sua vinda para as terras do Rio Grande do Sul. Você
poderia citar o trecho onde essa afirmação aparece no hino?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Faxinal do Soturno
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Fonte: faxinaldosoturno.rs.gov.br

Fonte: faxinaldosoturno.rs.gov.br
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_Aqui, nos ajude a explicar com poucas palavras porque o rio da imagem
abaixo foi importante para o nome do município de Faxinal do Soturno?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Rio Soturno

Fonte: https://radioagudo.com.br/

Para descansar um pouco, vamos pintar a paisagem abaixo,
conforme as cores dos lugares que você conhece.
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Fonte: natureza.colorir.com

48



_Nos ajude a identificar, no escudo de Ivorá, o que representa o aspecto
físico montanhoso do município, em sua elevação característica vista
pelos primeiros colonizadores:
___________________________________________________________

_Você consegue nos dizer o
que simbolizam as cores na
bandeira de Ivorá?
Verde: ____________________
Vermelho:_________________
__________________________
Azul: _____________________

Ivorá
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Fonte: pt.m.wikipedia.org

Fonte: https://www.ivora.rs.gov.br/home

Fonte: https://www.ivora.rs.gov.br/home
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_Como você já sabe Inaiê tem descendência indígena, povo que
iniciou a ocupação deste território. O município de Ivorá faz
uma homenagem às suas raízes no seu próprio nome. você
saberia identificar no brasão da bandeira de Ivorá o significado
de nome do município na língua indígena?
_______________________________________________________

_Ainda observando o brasão acima, quais os símbolos do espírito cristão do
povo  de Ivorá,  presentes no desenho?
______________________________________________________________

_Use as imagens do quadro abaixo para responder a próxima
questão:

_Qual foi o primeiro berço do município de
Ivorá conforme citação no seu hino?
_________________________________________

+
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Fonte imagens:www.pngegg.com 

Fonte: https://www.ivora.rs.gov.br/home
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Nova Palma

_Minha amiga Inaiê resolveu
explorar a minha cidade. No
caderno de conteúdos ela
apresentou o hino  de Nova
Palma. Me diga em que trecho
do hino  é evidenciada a beleza e
a vida de Nova Palma?
__________________________
__________________________

Inaiê, em seu caderno de conteúdos, deve ter
lhe mostrado as simbologias do brasão de
Nova Palma. Você saberia me dizer qual o
significado da frase : “ORA ET LABORA”?
________________________________________
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Fonte: radiojornalintegracao.com.br

Fonte: http://www.novapalma.rs.gov.br/home
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_Inaiê também lhe apresentou no caderno de conteúdos  algumas
curiosidades de minha cidade, e em suas explorações ela pode
vivenciar as paisagens e características do lugar. Contudo,
algumas informações eu não conheço direito, como por exemplo, 
 no brasão da Nova Palma, o que simbolizam as três cores
transversais? Trocamos informações pelo WhatsApp...
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_E o que simbolizam as representações nos

quatros triângulos apresentados no brasão do

município de Nova Palma?

No alto: ________________________________

Abaixo:_________________________________

A direita: ______________________________

A esquerda: ______________________________
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Fonte:www.pngegg.com 

Fonte: Adaptado de http://www.novapalma
rs.gov.br/home
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_A Bandeira de Pinhal Grande trás representado em seu
brasão as principais culturas do município. A partir de uma
consulta no caderno de conteúdos ,cite duas delas:
__________________________  e  _________________________

Pinhal Grande

_Olhando a Bandeira acima, você saberia nos dizer quais os
significados das cores da Bandeira de Pinhal grande?

 
Azul _______________________________________

 
Branca: ____________________________________

 
Verde ______________________________________
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Fonte:https://www.google.com/maps/pinhalgrande/satelite Fonte: Mapio.net

Fonte:https://www.pinhalgrande.rs.gov.br/home 
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_O povo indígena que vivia nessa localidade vivia de caça e

pesca e também cultivava  suas terras. (   )

_O motivo que levou esse povo indígena a deixar essas terras

de Pinhal grande foi a chegada dos imigrantes. (   )

_A imagem no brasão que dá origem ao nome do município de

Pinhal Grande foi o trator.(   )

_A força econômica do município é a pecuária. (   )

_O homem com o trator e a usina representam o trabalho, o

progresso e a riqueza da energia elétrica. (   )

Marque V ou F para as respostas
segundo está no hino e no brasão
de Pinhal Grande e foram
apresentados no caderno de
conteúdos:

_Minha amiga Inaiê, como você já sabe, é
descendente dos povos originários do nosso
território e lhe apresentou no caderno de
conteúdos o hino de Pinhal Grande, onde fala
dos índios que povoavam o município antes
dos imigrantes. Porém, tenho uma dúvida:
você saberia me dizer que povo indígena foi
esse?
_____________________________________
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Restinga Seca

_Minha amiga Inaiê, que mora em Restinga Seca, lhe mostrou no caderno de
conteúdos que no hino de seu município há uma referência que está também
representada no brasão da cidade, mas não quer me contar qual é. Você pode
me ajudar a identificar qual é essa representação?
_______________________________________________________________

Inaiê tem sua origem resultante de
uma miscigenação, muito comum em
Restinga Seca; você sabe quais os povos
que juntos “derramaram lágrimas suor
e sangue e assim forjaram a seiva
restinguense”?
__________________________________
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Fonte: www.facebook.com/ PREFEITURADERESTINGASECA/

Fontes:
Imagem sup. esq.: anamariaseagnfreddo.blogspot.com
Imagem sup. dir.: issuu.com
Imagem inferior: memoriadopovoalemao.blogspot.com

Fonte: http://www.restingaseca.rs.gov.br/home
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_Um famoso pintor brasileiro é natural de Restinga Seca, apesar de ter
saído de sua cidade natal aos 13 anos para morar e estudar em Santa
Maria. Ele nasceu em Restinga Seca, em 18 de novembro do ano de 1914.
Você saberia dizer quem é esse ilustre personagem restinguense no auto
retrato logo abaixo?
_____________________________________________________________

_Um dos quatro pontos
turísticos de Restinga Seca é
a Estação Ferroviária, você
poderia nos explicar porque
ela é também um
patrimônio histórico local?
_________________________
_________________________
_________________________

Fonte: www.ebiografia.com

Foto: Acervo da Prefeitura Municipal de Restinga Seca
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As estações de trem e as redes ferroviárias no Rio Grande do
Sul, foram por muito tempo as bases da economia de muitas
cidades do Estado. Logo abaixo, temos a letra de uma música, de
Renato Jaguarão, onde ele descreve um pouco do que era a
realidade de quem viajava ou vivia em função das estações de
trem de sua cidade.

O sino da sinal pra avisar,
É o trem que vai partir da estação,

Os quileiros fazem fila pra embarcar,
Contrabandos que levam de jaguarão.

 
Vai sapajo, erva, açúcar e cachaça,

Na fronteira quantos quilos se passou
E o guri de pés no chão cobra seu peso,
Pelos bolsos que no trem ele embarcou.

 
Mais um dia que o vagão do seu destino,

No cesto sobram doces pra vender,
E o trabalho leva os sonhos do guri
Que não teve outra vida pra viver.

 
Vai o trem levando fardos de esperança

Só os trilhos ficaram na estação,
E o guri troca a infância pelos pesos,
Que ele guarda no bolsijo do calção.

Trem dos sonhos da fronteira
Leva ávida no vagão

Só não leva o guri de pés descalços
Que vendeu apenas doces de ilusão

 
Trem dos sonhos da fronteira

Que se foi pra não voltar
Levou junto a infância do guri

Que cresceu sem saber o que é brincar
 

Trem dos sonhos da fronteira
Leva ávida no vagão

Só não leva o guri de pés descalços
Que vendeu apenas doces de ilusão

 
Trem dos sonhos da fronteira

Que se foi pra não voltar
Levou junto a infância do guri

Que cresceu sem saber o que é brincar

Trem da Fronteira - Renato Jaguarão

Fonte: Letras.mus.br

Fonte: www.estacoesferroviarias.com.br
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_Marque abaixo as pessoas próximas a você que vivenciaram
essa realidade descrita na letra da página anterior:
(   ) Pais;  
(   ) Irmãos:
(   ) Avós:
(   ) Amigos;
(   ) Vizinhos; 
(   ) Parentes;
(   ) Nenhuma opção;

_Retire da letra da música na página anterior palavras que
identifiquem a vida das pessoas naquela época, quando o trem
era o principal meio de transporte e economia de muitas
cidades. Para ajudar, pergunte a seus pais, avós, parentes ou
vizinhos que sejam mais velhos. 
Palavras encontradas:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_Em 2019 aconteceu um importante
encontro para os ferroviários de
Restinga Seca na antiga estação
ferroviária. Você saberia me dizer
qual foi ele? Pesquise sobre esse
evento e escreva o nome abaixo
_______________________________
_______________________________

Foto: Adpatado do Acervo Prefeitura Municipal de Restinga Seca
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São João do Polêsine

_Olhando para o brasão à esquerda,
de São João do Polêsine, você seria
capaz de nos ajudar com os
significados dos símbolos abaixo
relacionados?
A Coroa: _______________________
O arroz: _______________________
A Igreja:_______________________
A mata: _______________________
O rio:__________________________
Os raios solares: ________________
O gado: ________________________

_Ainda analisando no brasão do município, a locomotiva e o homem
com trator representados estão diretamente relacionados ao mesmo
cultivo; você pode nos dizer qual é ele?
_______________________________________________________
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Fonte: saojoaodopolesine.rs.gov.br

Fonte:www.pngegg.com 
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_Agora nos ajude, dizendo, conforme está no hino da cidade, quais são os
rios que margeiam a cidade de São João do Polêsine ?
_____________________________________________________________

Olhando o gráfico abaixo, você saberia me dizer qual produto está
ganhando espaço como melhor investimento por hectare e não está
presente no brasão de São João do Polêsine?

 _____________________

Fonte: sema.rs.gov.br

Arroz (em casca)
Milho (em grão)
Banana (Cacho)
Soja (em grão)

Cana-de-açúcar
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60



_Olhando as fotos acima, fotos de dois desfiles em comemoração à festa
do arroz, em diferentes épocas, você consegue perceber a semelhança e
a diferença que há entre as fotos? Saberia nos dizer quais são elas?
Semelhança:___________________________________________
 Diferença:_____________________________________________

_Minha nona me disse que adora ir à São João do
Polêsine para uma festa, a Festa do Arroz!
_A festa é tradicional no município e celebra a
colheita e o sucesso da lavoura de arroz,
considerada principal cultura agrícola do município.
_A região é pioneira no arroz irrigado no Brasil!!!

Festa do arroz!!

Fonte da imagem superior: https://agromecanicatatui.files.
wordpress.com/2012/03/53ec1-festaarrozpolesine2.jpg

Sec.XX - Festa do arroz na década de 50

Sec.XXI- Festa do arroz em 2015

Fonte da imagem inferior:
https://www.planetaarroz.com.br/noticias/13577/rga_partic

ipa_da_Festa_do_Arroz_de_Sao_Joao_do_Polesine 
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_Você já deve ter aprendido, no caderno de conteúdos, sobre o
hino do município de Silveira Martins, em que ele conta a
história, religiosidade e força do povo que formou o
município. Assim, você poderia retirar do hino palavras que
começam com as letras que formam o nome do município?

Silveira Martins

_Aqui vamos trabalhar com a última cidade da Quarta Colônia. Assim,
gostaria que você nos ajudasse nas próximas atividades, antes que
minha amiga Inaiê volte para sua casa em Restinga Seca.
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Moinho
Serra  
Batata-inglesa      
Videira                                                                                                    
Concha                
 Brasil 
Padova
Itália

_Na parte central do escudo tem um perfil
da torre da Igreja Santo Antônio de 
 ____________________.

_Na parte superior dos cervos, há o sol em
forma de uma_____________.

_De cima da____________, desce uma
cascata, tendo na sua base uma roda de
____________ e sobre ela dois lotes
coloniais, o vermelho aponta ao norte, a
____________. O verde, aponta ao sul, o
_____________.

_Na esquerda uma haste de__________
em verde e seus frutos em vinho, e na
direita um ramos de______________ em
verde.

Agora vamos fazer uma atividade
diferente. Gostaria que você nos
ajudasse completando os espaço
das frase sobre a simbologia
presente no brasão da cidade de
Silveira Martins; para isso use as
palavras no quadro abaixo:
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_Minha amiga Inaiê e eu descobrimos na biblioteca de
minha cidade algumas plantas urbanas dos municípios da
Quarta Colônia, e ela já apresentou a você no caderno de
conteúdos. Assim, vamos usar elas e fazer algumas
atividades?

Inaiê disse que conhece o município de
Agudo; eu também gostaria de conhecê-lo,
mas ela não pode me acompanhar, e eu não
sei onde me hospedar. Ela me mandou
mensagem pelo WhatsApp, explicando que a
Rodoviária fica bem próximo de uma das
hospedagens; você poderia, a partir da
planta urbana de turismo e serviços de
Agudo, me dizer quantas quadras tenho que
caminhar da rodoviária até a hospedagem?
_______________________.

_Como sabemos, Dona Francisca tem alguns pontos turísticos

interessantes para visitar, mas nós não sabemos como chegar lá.

Primeiro precisamos fazer uma consulta no Complexo Turístico

Municipal. Você saberia me dizer o nome da rua em que ele fica a

partir da planta de turismo e serviços do município?

________________________________________________

_Na planta de turismo e serviços do município de Faxinal
do Soturno podemos ver que ele tem seis locais de turismo,
você saberia nos dizer quais estão fora de sua área urbana?
___________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________
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_Como são muitas opções, e a maioria é fora da área urbana, nós
precisamos que você nos aponte as suas direções em relação à área
urbana da cidade.
_Você pode marcar na rosa dos ventos abaixo conforme estão na planta
de turismo e serviços do município de Ivorá? Pode repetir a direção e não
ter nenhum  lugar em alguma das direções.

_Ivorá é um dos menores municípios da Quarta
Colônia, mas tem muitos lugares bonitos para
visitar, por isso Inaiê e eu resolvemos explorá-lo

_Para dar uma relaxada eu
resolvi levar Inaiê para
conhecer um dos principais
pontos turísticos de Nova
Palma, o Balneário
Municipal Atílio Aléssio e
comer um lanche em um dia
de sol.
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_Minha cidade tem muitos outros
pontos turístico legais para visitar.
_Então Inaiê e eu, resolvemos
aproveitar para estudar melhor a
planta urbana de turismo e serviços
de minha cidade. Quer explorar
conosco?

Fonte: www.novapalma.rs.gov.br

_Como são muitas opções, gostaria que você traçasse uma
trilha urbana dos pontos turísticos para nós seguirmos, a
partir do Balneário Municipal Atílio Aléssio, onde estamos,
até o Centro de Pesquisa Genealógica:

Explorando o Território - Coleção Território de Descobertas - V.1

Figueiró et al. (2021) 66



_Fiz meu levantamento dos principais pontos
turísticos de Pinhal grande e os enviei para minha
amiga Inaiê via WhatsApp, que ficou com a parte
dos serviços públicos, só que eu fiquei com dúvidas.
_Olhando a planta de turismo e serviços do
município de Ivorá no caderno de conteúdos, você
poderia me dizer o nome da rua onde fica a
Rodoviária de Pinhal Grande?
________________________________________
E, também, pode me dizer em que rua fica o Museu
Municipal?
________________________________________

_Você já deve ter observado na planta de turismo e serviços de Restinga
Seca que, diferente de Nova Palma, o município tem poucos pontos
turísticos, são apenas quatro. Entre eles está a Estação Férrea de Restinga
Seca, o Buraco Fundo e o balneário Passo das Tunas. Estes dois últimos
pontos ficam afastados  da zona  urbana de Restinga Seca.
_O quarto ponto de turismo
 de Restinga Seca também é
afastado da área urbana,
mas  é muito famoso, você 
saberia nos dizer qual é ele?
________________________
________________________

_Pinhal Grande, assim como Ivorá, tem sua sede
urbana entre uma das menores dos municípios da
Quarta colônia. Logo, a grande maioria de seus
pontos turísticos estão no interior do município.

Fonte: radiojornalintegracao.com.br
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Ao ler um livro descobrimos que em São João do Polêsine fica o Centro de
Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia (CAPPA), e que este
Centro é vinculado à Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Você
saberia me dizer qual a principal atividade do CAPPA?
_______________________________________________________

No CAPPA você irá encontrar  o fóssil, descoberto
nos sedimentos da "formação Santa Maria", no
município de Agudo, o Trucidocynodon
riograndensis, um cinodonte (dentes-de-cão)
carnívoro, que é uma espécie de sinapsídeo (grupo
de animais que inclui os mamíferos e que evoluiu
junto com os sauropsídeos - o grupo dos répteis
modernos, dinossauros e aves) do Triássico
Superior do Brasil (há 237 milhões de anos),
retratado ao lado.

_São João do Polêsine, assim como Ivorá e Pinhal

Grande, tem uma pequena área urbana, e eu já tinha visto

sua planta urbana de turismo e serviços em uma visita que

fiz ao município.

_Também temos ao
lado, uma imagem

representativa de como
os paleontólogos

imaginam que ele seria.
Você poderia pintá-lo

na cor que você
imagina que ele fosse?
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Fonte: nixillustration.com
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Animal pré-histórico descoberto

em São João do Polêsine é capa da revista 'Nature'

A frase acima foi a manchete de um
importante site de notícias, e isso confere
a importância que o CAPPA tem para a
Quarta Colônia e região, reconhecido
mundialmente como um importante
centro de pesquisas paleontológicas.

Pesquise na internet,
nos sites citados logo
abaixo, e diga o nome do
animal pré-histórico
encontrado em São João
do Polêsine.

Sugestão de sites para
pesquisa:

http://www.ufsm.br/cappa

https://saojoaodopolesine.rs

.gov.br/

http://www.radiointegracao.

com.br/

Fonte: https://www.nature.com/nature/volumes/588/issues/7838

_____________________
_____________________
_____________________
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Para finalizar essa etapa, você pode buscar na planta de turismo
e serviços do município de Silveira Martins, no caderno de
conteúdos, e nos dizer o nome das ruas onde fica o Antigo
Colégio Bom conselho e o Museu do Imigrante?
___________________________  e   _________________________

_Inaiê e eu, juntas e com sua ajuda, conseguimos fazer um bom trabalho para
a escola, mas antes de Inaiê voltar para casa, você pode nos ajudar em mais
um atividade?

Descobrimos que Silveira
Martins é o município da
Quarta Colônia que mais
pontos turísticos apresenta,
como o Conjunto Arquitetônico
da Pompéia, representado na
imagem ao lado. São em um
total de onze pontos de
visitação, divididos entre a
área urbana e o interior. Fonte: Arquivo pessoal dos autores
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_Que tal agora jogarmos um caça-palavras e encontrar
os nomes de cada município e palavras que caracterizam
as cidades da Quarta colônia?
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_Vocêaprendeu no caderno de conteúdos
e já fizemos juntos várias atividades sobre
os brasões presentes nas bandeiras do
municípios da Quarta Colônia. Para ver
se você memorizou bem, poderia
encontrar os sete erros presentes no
brasão do meu município?
_Preste bem atenção na imagem do
brasão de Nova Palma logo abaixo e
identifique os sete erros na imagem a seu
lado, marcando eles com um X.
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Agora, podemos voltar a praticar sua arte?
_Já que foi trabalhado em muitas atividades
sobre as curiosidades, características,
plantas, hinos, bandeiras e brasões dos nove
municípios da Quarta Colônia e você nos
ajudou nas atividades anteriores, essa vai ser
muito fácil para você.
_No quadro abaixo você poderia criar um
novo brasão para sua cidade? Destacando
aquilo que acha mais importante para você.
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A superfície da terra não é igual em
toda sua extensão. A água da chuva,
que alimenta os rios, vai carregando
o solo de um lugar para outro, dando
origem a lugares mais altos e outros
mais baixos, diferenciando as 
 formas de relevo.

_Observando a imagem abaixo, do relevo da Quarta Colônia, você saberia
me dizer, a partir do caderno de conteúdos, quais as duas unidades de relevo
predominantes no Geoparque?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Nosso patrimônio natural: O relevo

_Você consegue reconhecer os pontos em
destaque? Cite os que você conhece ou ouviu falar.
Se necessário, use uma lupa:
___________________________________________
___________________________________________

Fonte: Elaboração dos autores

Unidade 3
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 Ainda fazendo uso do caderno de conteúdos,
complete  as frases abaixo:

A Quarta Colônia, conforme podemos observar no mapa logo
abaixo (que você também encontrará no caderno de conteúdos)
se localiza no final do _________________________________.

1.

2. Esta unidade de relevo se estende desde o estado
de_____________________até o __________________________.

3. O planalto, que perdeu menos sedimentos até hoje, possui
_______________________ altitude. Já a área onde hoje está a
planície foi um antigo planalto erodido no passado e por isso
hoje tem_______________________ altitude.
 
4. Os sedimentos retirados pela__________________das partes
mais altas da escarpa são carregados até as áreas
mais__________________da Depressão Central,
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Fonte: Montagem dos autores a partir do Mapa de Unidades de Relevo do 
IBGE (https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/territorio/18306-
relevo-do-brasil.html) e da Carta de Relevo do RS
(https://www.ihgrgs.org.br/mapoteca/cd_mapas_rs/CD/imagens/mapas/c
ap_4/cap_4.2/390-146.htm)
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_Você saberia me dizer quais são os
agentes que influenciam nas formas de
relevo?

Internos:
_____________________________________
Externos:
_____________________________________

_Observe no caderno de conteúdos a imagem abaixo e complete com
os nomes dos ciclos do processo da formação do relevo, que se dão a
partir das ações externas, do vento, da chuva e dos rios:
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Área de Plantação em Agudo

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Lago da Usina Hidrelétrica
Itaúba (UHE) Pinhal Grande

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

_Você já observou o relevo do seu município?
E o da Quarta Colônia? 
_Observe as imagens abaixo e descreva elas a
partir do que você aprendeu no caderno de
conteúdos sobre o relevo da Quarta Colônia.

Fonte: https://www.turismo.rs.gov.br/atrativo/810/alague-
hidreletrica-de-itauba

Fonte:https://www.instagram.com/paisagensdaquarta/?
hl=pt-br
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_Agudo é um município que se localiza em uma área com diferentes
formas de relevo, o que favorece a realização de um esporte muito
conhecido e realizado por quem gosta de se aventurar.

Que esporte é realizado nesse lugar da imagem acima?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Você saberia me dizer que lugar é esse?
_______________________________________________________

Fonte: AAVL - Associação Agudense de Voo Livre
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_Escreva nos quadrados da legenda
acima, no mapa, MA para as altitudes
mais altas e MB para as altitudes mais
baixas

_Logo abaixo, nós temos uma mapa hipsométrico  da Quarta Colônia, mapa
que apresenta as diferentes altitudes presentes nesse território.
_Procure esse mapa no caderno de conteúdos da minha amiga Inaiê e
responda o que se pede:
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Fonte: Elaboração dos autores
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Como você já aprendeu no caderno de conteúdos da minha amiga Inaiê, a
Quarta Colônia apresenta diferentes altitudes em relação ao nível do mar.
Abaixo, temos um perfil topográfico no sentido NO para SO próximo da
cidade de Agudo. Se você aprendeu direitinho sobre o nosso relevo,
responda à seguinte questão:
- Para eu ir na direção de Porto Alegre, eu devo ir:
(    ) Pelo Planalto
(    ) Pela Planície
Em que direção eu devo viajar para chegar em Porto Alegre? ______
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Fonte: Montagem dos autores a partir  dos programas Panorama e Google Earth
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Monte sua maquete do relevo
do Geoparque Quarta Colônia

1) Para começar, peque uma tesoura e
recorte cada um dos polígonos,

separadamente, acompanhando a linha
azul;

2) Com uma cola de bastão, cole os
polígonos recortados sobre uma folha de

EVA. Você também pode usar isopor ou
papelão;

3) Agora que os moldes já estão colados,
vá recortando o EVA  com cuidado;

4) Quando todos os moldes de EVA 
já estiverem recortados, vamos 

começar  a montagem da
maquete;

5) Comece a montagem 
pelo molde número 1. Sobre

ele, cole o molde 2-1, utilizando a
linha vernelha do molde 1 como  guia. 

Vá colando os demais moldes na
sequência da numeração, usando sempre 

as linhas vermelhas de baixo como
referência para colar o molde de cima.

6) Cada camada que você cola 
equivale a pouco mais de 100 m

de altitude no relevo
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Fonte: Elaboração dos
autores a partir

  do programa 123D Make

Fonte:Elaboração dos autores
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Fonte:Elaboração dos autores
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Agora que você conseguiu montar a
maquete do relevo do Geoparque,

você pode tentar localizar onde fica
seu município.

Você também pode usar um fio
de lã azul para colar sobre o

relevo, demarcando
onde correm os rios

principais.
Perceba que os "recortes" do
relevo são feitos sempre pelo

canal do rio que vai
desgastando a rocha

e erodindo os solos
para formar o leito principal  
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Fonte:Elaboração dos autores

Fonte:Acervo de João Quóss
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Na medida em que vão descendo o planalto, os rios vão ganhando
maior velocidade, já que a diferença de altitude entre as partes mais
elevadas do topo do planalto e as áreas mais rebaixadas da Depressão
faz com que a força da gravidade impulsione o volume de água, como
na imagem abaixo. Isso permite que estes rios possam ser aproveitados
para a geração de energia. Você saberia me dizer que tipo de energia é
essa? E onde ela é aproveitada na Quarta Colônia?
_______________________________
___________________________
_____________________

Fonte: https://www.poder360.com.br/conteudo-patrocinado/rede-privada-de-centros-de-pesquisa-acelera-inovacao-no-pais/
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_As imagens da paisagem abaixo representam o relevo da
Quarta Colônia, da transição entre o Pampa e a Mata
Atlântica, onde configura a várzea do rio Soturno e a
escarpa do Planalto Meridional ao fundo;
_Contudo, se você observar com atenção encontrará 7
erros entre elas; você saberia identifica-los? Marque eles
com um X 

Imagem verdadeira

Encontre os 7 erros
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_A água é um fluído líquido em seu estado físico
natural e é abundante no nosso planeta.
_Esse líquido é um componente importante para
manutenção da vida, tanto das plantas quanto dos
animais.
_Para tanto, ela passa por um ciclo, conhecido como
o ciclo da água e é por meio dele que são abastecidos
e reabastecidos os rios e lagos

O patrimônio hídrico da Quarta Colônia

_Agora, você  dê uma olhada no caderno de conteúdos e complete
o desenho do ciclo de água logo abaixo :

Unidade 4
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Fonte:https://brasilescola.uol.com.br/biologia/ciclo-agua.htm
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Observe o mapa hidrográfico acima. Na legenda você irá
encontrar  as três bacias hidrográficas  da região. Assim, diga
qual o principal rio da Quarta Colônia:
 _______________________________________________________
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Fonte: Elaboração dos autores
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_Logo abaixo temos a ilustração de um mapa das bacias
hidrográficas que banham os municípios da Quarta
Colônia. Observando o mapa, você seria capaz de
identificar os municípios banhados por cada bacia?

Bacia do alto rio Jacuí: ___________________________
_______________________________________________
Bacia do baixo rio Jacuí: _________________________
_______________________________________________
Bacia do rio Vacacaí-Vacacaí Mirim: _____________________
_____________________________________________________

Bacia do Vacacaí - Vacacaí-Mirin

Bacia do Baixo Jacuí

Bacia do Alto Jacuí
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Fonte: Elaboração dos autores
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_Você aprendeu lá no caderno de conteúdos que na medida em que
vão descendo o planalto, os rios vão ganhando maior velocidade, já
que a diferença de altitude entre as partes mais elevadas do topo do
planalto e as áreas mais rebaixadas da Depressão faz com que a
força da gravidade impulsione o volume de água.

_A imagem abaixo representa uma  forma de aproveitamento
dos cursos d`água de uma bacia hidrográfica presente na região
da Quarta Colônia, e já questionado anteriormente. Você saberia
me dizer a qual bacia hidrográfica ela pertence?

___________________________________________

Fonte: https://www.turismo.rs.gov.br/atrativo/4/usina-hidreletrica-de-dona-francisca.
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_Agora vamos fazer uma atividade diferente. Após você conhecer as
baicias hidrográficas da Quarta Colônia e como elas se formam e se
mantêm, você gostaria de medir a quantidade de precipitação que cai aí na
sua casa  e que alimenta os rios da bacia onde você mora?
_Para isso você vai precisar de um Pluviômetro, aparelho que serve
para medir a quantidade de chuva.
_Gostou da ideia? Vamos produzir um pluviômetro? 
_Logo ao lado  temos uma lista simples de materiais que você consegue
em sua própria casa.Para cortar, peça ajuda de um adulto. Na próxima
página temos as instruções de como montar o seu pluviômetro... 
_Vamos lá!

Uma garrafa PET lisa de 2 litros
Pedrinhas ou bolinhas de gude (cerca de
10 unidades ou até superar o fundo
ondulado da garrafa)
Régua de 30 centímetros
Estilete
Fita adesiva colorida
Água
Anilina ou corante

Materiais

_Siga o passo a passo na próxima página
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Com o estilete, corte a garrafa PET na
altura em que ela deixa de ser curva e
começa a ficar reta, a uma distância
aproximada de 10 centímetros do bico.
Preencha cerca de 5 centímetros da
garrafa com as pedrinhas ou bolinhas
de gude. Complete com água até cobri-
las e acrescente algumas gotas de
corante.
Cole um pedaço de fita colorida na
altura do nível da água fazendo uma
marca.
Com a fita adesiva, fixe a régua na
vertical do lado de fora da garrafa
fazendo com que o número zero da
régua coincida com o nível da água.
Corte a parte que ficar além da garrafa.
Encaixe o bico da garrada de ponta-
cabeça dentro na abertura do
pluviômetro.

Modo de fazer:
1.

2.

3.

4.

5.

Como utilizar
_Coloque o pluviômetro em um lugar plano e
aberto, sem que haja nada acima dele ou dos
lados que impeça a chuva de atingi-lo. Após a
chuva, recolha o objeto e observe quantos
milímetros o nível da água subiu na régua.
Essa será a medida da chuva para o período
em que a medição foi realizada.
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A diversidade de paisagens do território
Unidade 4

Você já aprendeu lá no caderno de conteúdos, que o
Geoparque Quarta Colônia apresenta paisagens do bioma
Mata Atlântica e paisagens do bioma Pampa. Você saberia
localizar no mapa abaixo onde se encontram as paisagens da
Mata Atlântica e onde se lencontram as paisagens do Pampa?
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Fonte: Elaboração dos autores

95



No interior da Mata Atlântica a grande umidade existente permite a
sobrevivência de uma enorme variedade de formas de vida. Dentre as
plantas, um tipo que tem grande destaque, são as bromélias e as
orquídeas, que vivem nos troncos das árvores graças às águas da chuva
que escorrem pelas copas. Pinte o desenho abaixo, lembrando que a flor
da bromélia é vermelha

Fonte: https://www.smartkids.com.br/colorir/desenho-plantas-aereas

A diversidade de plantas destas florestas alimenta uma enorme diversidade de
pássaros. Na página seguinte nós colocamos as fotos de algumas destas
espécies que encontramos no Geoparque. Pergunte aos seus pais, ou faça uma
consulta na internet, para descobrir o nome popular destas espécies
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Se você quiser conhecer o canto destes ou de outros pássaros, você pode
procurar no site wiki Aves (https://www.wikiaves.com.br/). Lá você encontra
uma descrição completa das espécies. Quem sabe você não se especializa em
ser um observador de pássaros do Geoparque, para conduzir os turistas? Saiba
que esta é uma profissião muito bem remunerada em todo o mundo.
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Fonte para as imagens de pássaros: ver ao final, nas referências 

Fonte: https://www.wikiaves.com.br/  
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As aves da Mata Atlântica se alimentam de uma grande variedade
de frutas nativas que encontramos em meio à floresta. Veja se
você conhece algumas destas frutas, ligando as fotos aos nomes

Uvaia

Jabuticaba

Araçá

Pitanga

Jerivá

Guabiroba
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Fonte para as imagens de pássaros: ver ao final, nas referências 
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Esta Cutia (Dasyprocta sp.) mora no
Parque Estadual da Quarta Colônia, uma
área de Mata Atlântica preservada
dentro do Geoparque. Só que ela saiu
para buscar alguns frutos e se perdeu.
Você pode ajudá-la a encontrar o
caminho de volta?

Explorando o Território - Coleção Território de Descobertas - V.1

Figueiró et al. (2021)

Fonte para as imagens : 
Cotia

(https://www.gratispng.com/p
ng-ob4rke/)

Labirinto
(https://escolakids.uol.com.br/)

Parque Est. da QC
(https://pt.wikipedia.org/wiki/
Parque_Estadual_da_Quarta_C

ol%C3%B4nia)
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Já as paisagens do Pampa, são muito diferentes das paisagens da Mata
Atlântica. Compare as duas fotos abaixo e descreva as diferenças que
encontra entre elas
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

A Paisagem do Pampa em Restinga Seca
Acervo dos autores

A Paisagem da Mata Atlântica em Nova Palma
Foto de Ivan Bachmann
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Quebra-cabeça
_Para finalizar sobre o seu território que tal agora jogar

um quebra-cabeça? 
_Você saberia identificar que monumento é esse?
 _______________________________________
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Tchau amigos. Nos encontraremos
em breve em um novo volume da

nossa coleção "Território de
Descobertas", e juntos viveremos

empolgantes aventuras em um tempo
muito remoto, quando os primeiros
seres humanos ainda nem pensavam

em exisitir sobre a Terra
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Imagens de pássaros da página 92:
Hemithraupis guira
https://www.wikiaves.com.br/wiki/saira-de-papo-preto
Paroaria coronata
https://www.pinterest.pt/pin/257057091211576934/
Tangara preciosa
https://www.wikiaves.com.br/wiki/saira-preciosa
Cyanocorax chrysops
https://br.pinterest.com/pin/258816309820500654/
Ramphastos dicolorus
https://br.pinterest.com/pin/13440498874490865/
Trogon surrucura
https://www.wikiaves.com.br/1987617&t=s&s=10666&tag=FOTOMACHO
Pyrrhura frontalis
https://br.pinterest.com/pin/726346246146072863/
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Imagens de frutas da página 93:

Araçá
https://www.greenme.com.br/consumir/usos-beneficios/64373-araca-a-fruta-das-
propriedades-diureticas-e-anti-inflamatorias/
Jerivá
https://www.jardimexotico.com.br/COQUEIRO-JERIVA
Guabiroba
https://www.tuasaude.com/beneficios-da-guabiroba/
Jabuticaba
https://revista.abrale.org.br/a-jabuticaba-e-otima-para-a-saude/
Pitanga
https://matonoprato.com.br/2019/09/18/pitanga/
Uvaia
https://www.safarigarden.com.br/muda-de-uvaia-uvalha-do-campo

Explorando o Território - Coleção Território de Descobertas - V.1

Figueiró et al. (2021) 105




	Cópia de Caderno de Atividades- PARTE 1
	Cópia de Caderno de Atividades- PARTE 2

