
Atividade de Geografia - Prof. Neto 

 

I - Apresentação: 

 

 Para realizar esta atividade, usaremos um ambiente de aprendizagem online gratuito que oferece 

alguns recursos que facilitam a aprendizagem. O nosso objetivo é montar um baralho que apresenta 

conceitos e imagens sobre a hidrografia e os biomas brasileiros. Para acessar este ambiente de aprendizagem 

é preciso digitar o seguinte endereço: www.examtime.com e, primeiramente fazer o cadastro. 

 Após se cadastrar na plataforma e fazer o seu login, clique no botão CRIAR que se encontra na barra 

de funções superior e escolha a ferramenta FlashCards.  

 Monte o seu baralho seguindo as orientações abaixo. 

 

II - Orientações:  

 Para colocar qualquer imagem na sua apresentação é necessário que você crie uma pasta na área de 

trabalho e salve as imagens da internet dentro dela. Não é possível “copiar e colar” as imagens como 

muitas vezes fazemos durante a criação de uma apresentação no Power Point. 

 

III - Estrutura:  

 

Título: A hidrografia e os biomas brasileiros 
 

1ª carta: coloque o seu nome, número, turma e o seguinte título: A hidrografia e os biomas brasileiros. 

2ª carta (verso): escreva o seguinte O objetivo deste trabalho é apontar as principais informações sobre 

a hidrografia e os biomas brasileiros. 

 

3ª carta: escreva A hidrografia do Brasil.      

4º carta: mencione as características da hidrografia brasileira 

 

5ª carta: escreva Região hidrográfica Amazônica 

6º carta: mencione as características desta bacia hidrográfica 

 

7º carta: coloque uma imagem da junção das águas dos rios Negro e Solimões 

8º carta: coloque o mapa da bacia Amazônica 

 

9ª carta: escreva Região hidrográfica do rio São Francisco 

10º carta: mencione as características desta bacia hidrográfica 

 

11º carta: coloque uma imagem da hidrelétrica de Paulo Afonso 

12ª carta: mapa da bacia hidrográfica do rio São Francisco 

 

13º carta: escreva Região hidrográfica do rio Paraná 

14º carta: mencione as características desta bacia hidrográfica 

 

15º carta: mapa da bacia hidrográfica do rio Paraná 

16º carta: colocar um mapa das bacias hidrográficas brasileiras 

 

17º carta: escrever Os biomas do Brasil 

18º carta: explicar o que é um bioma 

 

19º carta: escrever Bioma Mata Atlântica 

20º carta: mencionar as características gerais desse bioma 

 

21º carta: escrever Mata Atlântica – destacar as suas características 

22º carta: colocar uma imagem da Mata Atlântica 



 

23º carta: escrever Mata de araucárias – destacar as suas características 

24º carta: colocar uma imagem da mata das Araucárias 

 

25º carta: escrever Manguezais – destacar as suas características 

26º carta: colocar uma imagem que represente este tipo de mata 

 

27º carta: escrever Restingas – apontar as suas características 

28º carta: ilustrar com uma imagem desse tipo de vegetação 

 

29º carta: escrever Bioma Pantanal – mencionar as suas características 

30º carta: colocar uma imagem dessa região 

 

31ª carta: escrever Bioma Cerrado – apontar as suas características 

32º carta: colar uma imagem desse bioma 

 

33º carta: escrever Bioma Caatinga – indicar as suas características 

34º carta: colocar uma imagem desse bioma 

 

35º carta: escrever Bioma Pampa – apresentar as suas características 

36º carta: colocar uma imagem desse bioma 

 

37º carta: escrever FIM 

38º carta: expressar a sua opinião sobre o conteúdo estudado. 

 

 

IV – Como entregar o trabalho:  

 

 Abra o seu trabalho no modo visualização e copie o endereço que se encontra na barra de endereço 

do seu navegador. 

 Envie por e-mail o link que você copiou. 


