
AÇÃO PROPOSITIVA – VIAGEM PELAS REGIÕES BRASILEIRAS 

Vocês acabaram de serem nomeados para cumprir uma missão. Vocês são agora 
piloto e copiloto(s) de um avião e precisam visitar as cinco regiões brasileiras e 
conhecer alguns de seus estados. Utilizando um mapa do Brasil divisão política, siga 
os comandos e indique a região que vocês visitarão. 

Antes de começar a viagem, recorte e pinte seu avião que está no final da folha. 

1- Saindo do Distrito Federal, localizado na região ______________________________ 
sua aeronave fará pouso em Manaus capital do estado do Amazonas, vocês deverão 
trazer da cidade cupuaçu, fruto nativo da Floresta Amazônica. A primeira missão foi 
cumprida na região ________________________________________, ela possui esse nome, 
pois está a ______________ do centro do Brasil.  
2-  Saindo do Amazonas na região _______________________ sua aeronave deverá 
seguir viagem para o estado do Rio Grande do Norte, onde será abastecida, e levará 
um cientista que trabalha na região, na Base de Lançamento de Foguetes. Sua 
segunda missão foi cumprida na região ________________________________________________ 
que está localizada a ____________________ do centro do Brasil.  
3- Saindo do Rio Grande do Norte localizado na região ________________________, 
sua aeronave deverá buscar um novo adubo para o cultivo de arroz, e deixar o 
cientista em São Paulo estado que possui a capital de mesmo nome. Ela é a maior 
cidade do Brasil em número de população. Sua terceira missão foi realizada na região 
___________________________________.  
4-  Saindo de São Paulo na região _______________________ o seu destino é 
Florianópolis capital de Santa Catarina para entregar o novo adubo para ser usado no 
cultivo do arroz e comprar sementes de soja. A sua quarta missão foi realizada na 
região _______________________________________________. 
5- Saindo de Florianópolis, localizado na região ___________________________ a sua 
missão é entregar em Cuiabá, capital do Mato Grosso as sementes de soja para que 
eles façam o plantio. A sua quinta missão foi cumprida na região 
_________________________________________.  
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