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Enquanto essa pandemia continuar, precisamos nos cuidar e 
cuidar de todos que amamos ! Segue algumas orientações ... 

Olá estudante, tudo bem?
Continuamos em casa, esperando o Planeta Terra sarar. 





OS ESTUDOS NÃO PODEM PARAR!



COMO ESTUDAR E
APRENDER EM CASA?

 Crie uma rotina de
estudo.
 Separe um local
tranquilo e organizado.
 Utilize nos seus
estudos: o caderno, o
celular e/ou computador,
e o livro didático (se
tiver).

VAMOS COMEÇAR? 



Nessa aula você irá aprender sobre:

➢ Características das paisagens e do povo brasileiro;

➢ A localização geográfica do território brasileiro;

Habilidades:
(EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação,
ideias e estereótipos acerca das paisagens e da formação territorial do Brasil.
(HCEF07GE02T) Analisar o processo de formação do território brasileiro,
interpretando as demarcações de limites e fronteiras, em diferentes períodos.



Vamos começar com uma música  (clique aqui) 

Depois, responda as perguntas abaixo:

1) O que é ser brasileiro? 

2) A música e as imagens abaixo representam a cultura e o

povo brasileiro? Explique.

(Foto: Bruno Castilho/EC Taubaté)(Fotos: filipefrazao/Getty Images)

https://www.youtube.com/watch?v=eoca1Jb33Ts


3) Leia o trecho da carta de Pero Vaz de Caminha (escrita em 1500). A carta apresentou

corretamente o território brasileiro? Explique.

Observe imagens do 

nosso país (clique na 

imagem ao lado):

4) Elabore no seu caderno um resumo de cinco a dez linhas sobre o Brasil. Se necessário

procure mais informações na internet ou no seu livro.

https://www.google.com/search?q=paisagens+brasileiras+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjLtr-dj-foAhVjBLkGHbR7A4IQ2-cCegQIABAA&oq=paisagens+brasileiras+&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCABQ0f0SWNH9EmCWlhNoAHAAeACAAWuIAWuSAQMwLjGYAQCgA


COMO LOCALIZAR O TERRITÓRIO BRASILEIRO?



COMO LOCALIZAR O TERRITÓRIO BRASILEIRO?



COMO LOCALIZAR O TERRITÓRIO BRASILEIRO?

Atividades:
1) Em quais

hemisférios o
Brasil está
localizado?

2) Quais países
da América do
Sul não fazem
fronteira com
o Brasil?

3) O Brasil é um
país apenas
tropical?
Explique.



4) Clique na figura abaixo (Google Maps):

ATIVIDADES

A) Digite Brasil na barra de pesquisa do Google Maps.

B) Observe a localização do Brasil.

C) Clique no ícone fotos, observe imagens do nosso país e salve algumas

fotos no seu computador ou celular.

Sugestão: Clique no link ao lado e jogue o jogo
Mapa-Mundi.

https://www.google.com.br/maps
http://www.escolagames.com.br/jogos/mapaMundi/?deviceType=computer


Parabéns, você realizou as

atividades de Geografia!

Até a próxima semana! 
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