
ESCOLA SEM 

MUROS: 

EM CASA 

TAMBÉM SE 

APRENDE

GEOGRAFIA8º Ano  



Nessa aula você irá
aprender sobre:

MAPAS TEMÁTICOS

Habilidade:
(EF08GE19B) Interpretar gráficos,
tabelas, cartogramas, mapas
esquemáticos (croquis) e
anamorfoses com informações
geográficas.

VAMOS COMEÇAR? 



Olá!
Vamos realizar algumas atividades

sobre o tema?



OS MAPAS TEMÁTICOS

A Cartografia é a parte da Geografia responsável pela elaboração e estudo

dos mapas e representações cartográficas em geral, incluindo plantas,

croquis e cartas gráficas. Essa área do conhecimento é de extrema

utilidade não só para os estudos em Geografia, mas também em outros

campos, como a História e a Sociologia, pois, afinal, os mapas são formas

de linguagem para expressar uma dada realidade.



Praticamente todas as características do espaço geográfico podem ser

representadas em um mapa. No entanto, tais características não podem

ser colocadas em uma única carta cartográfica, pois sua compreensão

fica confusa e comprometida. Diante disso, os cartógrafos criaram mapas

que abordam temas específicos, dando origem aos mapas temáticos. São

eles: mapa político, físico, econômico, histórico, etc.

Imagem: https://es.123rf.com/

https://es.123rf.com/


ATIVIDADE

1.O desenvolvimento humano está avançando na América Latina,

embora a uma taxa visivelmente mais baixa do que no restante do

mundo e menor do que nas últimas décadas. Praticamente, todos países

da região melhoraram o Índice de Desenvolvimento Humano no período

apresentado a seguir.

Imagem: https://br.freepik.com/

https://br.freepik.com/


Observe os mapas:

Fonte: https://www.scielo.br/img/revistas/inter/v20n1//1518-7012-inter-20-01-0095-gf01.jpg

https://www.scielo.br/img/revistas/inter/v20n1/1518-7012-inter-20-01-0095-gf01.jpg


Analise as frases abaixo e assinale verdadeiro (V) ou falso (F).

(__) Praticamente todas as características do espaço geográfico podem

ser representadas em um mapa.

(__) O desenvolvimento humano está avançando na América Latina, mas,

a pobreza é um problema que persiste na região, pois é considerada a

região mais pobre do mundo.



(__) Todos os países da região melhoraram o IDH, mas os números de

alguns países são preocupantes.

(__) Brasil, México, Colômbia, Chile, Paraguai e Panamá são exemplos de

países que apresentam IDH muito alto.

(__) A maior parte dos países da região apresentam IDH alto e muito alto.

Imagem: https://br.freepik.com/

https://br.freepik.com/


Parabéns, você realizou as
atividades de Geografia!

Até a próxima aula! 

E.P.P. – EQUIPE DE PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

E

PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO


