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Você conhece sua cidade?  
 

O que você sabe sobre Capão da Canoa? Quando foi emancipada, os pontos turísticos, a sua 
história, como surgiu o nome da cidade? São alguns questionamentos que nós fazemos, mas também os 
turistas nos perguntam, e devemos saber dar uma resposta a  altura.  

Capão da Canoa é uma das principais praias do Litoral Norte gaúcho, temos movimento o ano 
todo, mas no verão se intensifica ainda mais. São muitos empregos gerados, muitas empresas abrindo e 
muita gente vindo pra nossa cidade. Para os moradores locais o verão é bom e ruim ao mesmo tempo. 
Bom porque gera renda para as famílias, muita gente depende do dinheiro do verão para viver no inverno 
ou no verão entra mais dinheiro que nos outros meses e com esse dinheiro viajam, reformam a casa, 
trocam de carro etc.. A economia gira dentro de nosso município. 

Mas em contrapartida no verão é fila nos bancos, nos mercados, em todo o lugar praticamente, 
também ocorre falta de luz e água mais frequente, não há estacionamento no centro, a praia lotada e com 
alguns turistas achando que manda em nossa praia, o volume de lixo aumenta consideravelmente, 
juntamente com o esgoto e etc.  

O turismo tem sempre os dois lados da moeda, mas se for bem planejado e com engajamento da 
comunidade local ele pode funcionar muito bem e gerar renda para as famílias e tornar uma cidade 
próspera e com boa qualidade de vida.  

 
Faça uma atividade descrevendo o que você conhece de Capão da Canoa, quais são as coisas 

legais, o que você gosta e não gosta na cidade, o que você gostaria que tivesse em nossa cidade e não 
tem, o que você acha dos nossos pontos turísticos (você sabe quais são?). Como se tivesse apresentando 
a nossa cidade para um amigo que nunca veio pra cá. 

Faça um pequeno texto descrevendo tudo isso que falei acima. 
 
 
Segue abaixo um link para que você conheça melhor Capão da Canoa! 
https://www.youtube.com/watch?v=-Zj2xO_iNG4 
 

 
Um abraço a todos e boa aula!! 
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