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Recado do professor: 
 

Caros alunos, como você estão? Espero que todos estejam se cuidando e se protegendo junto aos familiares. 
Esse momento é para aproveitar novas formas de conhecimento a nossa disposição; livros, canais de 
YouTube, séries e documentários que irão lhes ajudar. Já já esse problema irá passar e estaremos juntos 
novamente, com a melhor matéria do mundo. Não esqueçam de se cuidar, abraços virtuais. 
 
Amamos vocês. 
 

 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
Professores: Camila Lira (GGE Benfica e Boa Viagem) Ewerton Ricardo (GGE Boa Viagem) e Dayvyd Henrique 
(GGE Caruaru).   
 
  

SEMANA 1 
 

 
Conteúdos:  
Capítulo 2 - Territorialização e regionalização do Brasil. 
Tópico 01 - Organização e dimensões do Brasil 

 Extensão territorial do Brasil 

 4 fusos horários  

 Significado da palavra TERRITÓRIO.  

  Federação Brasileira  
 
ATIVIDADES (pág 59) 
Tópico 02 - Ocupação e formação do território brasileiro  

 Ocupação europeia nas Américas.  

 Os Tratados para integração do Brasil.  

 Ciclo econômicos  
 
ATIVIDADES (pág 69) 
 
Estratégia de estudos:  

 Leitura dos tópicos 

 Anotações e marcações importantes 

 Realização de atividades solicitadas  
 
Sugestões de filmes:  

 Canal Nostalgia - 500 anos em 1 hora. https://www.youtube.com/watch?v=q7E4XrfGGnE 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  

 Quatro séculos de história Econômica brasileira 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/14291/Quatro%20s%C3%A9culos%20de%20
hist%C3%B3ria%20econ%C3%B4mica%20brasileira.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q7E4XrfGGnE
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/14291/Quatro%20s%C3%A9culos%20de%20hist%C3%B3ria%20econ%C3%B4mica%20brasileira.pdf
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/14291/Quatro%20s%C3%A9culos%20de%20hist%C3%B3ria%20econ%C3%B4mica%20brasileira.pdf
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SEMANA 2 
 

 
Conteúdos:  
Tópico 03 - Região Norte e Nordeste  
• características naturais 
• ocupação do território  
• economia  
 
ATIVIDADES (pág 85) 
Tópico 04 - Região Sudeste, Centro-Oeste e Sul.  
• Características naturais  
• ocupação do território 
• Do café para a indústria  
• população  
• economia  
 
ATIVIDADES (pág 105) 
 
Estratégia de estudos: 

  Leitura dos tópicos 

 Anotações e marcações importantes 

 Realização de atividades solicitadas  
 
Sugestões de filmes:  

 1492 - A conquista do paraíso https://www.youtube.com/watch?v=QsvF73mZgLg 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QsvF73mZgLg

