Prefeitura Municipal de Hortolândia
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.
Escola: EMEF NICOLAS T. S. LOFRANI Professor: Fabiano Biudes
Data: 23/08 a 03/09 Ano: 7º Ano
Componente Curricular: Geografia
Nome:______________________________________________________________
Dúvidas entre em contato com o Professor no horário de aula.
Objetivo: Introdução a formação territorial do Brasil
*As atividades devem ser registradas no caderno de Geografia*
Leia o texto a seguir para responder às questões 1 e 2:
“Muitas vezes, encontramos na mídia a ideia de “descobrimento” do Brasil,
como se ele já estivesse “pronto” e faltava somente um navegador português
encontrá-lo. Esta é uma ideia equivocada, pois como alguém poderia
“descobrir” um país que ainda não existia?” (adaptado a obra Teláris Geografia, 2018)
1- Qual a sua opinião, você acha que o Brasil foi descoberto mesmo? Ou você tem uma outra
interpretação sobre este assunto. Escreva suas considerações sobre este tema.

2- De acordo com o texto, qual o país “descobriu” o Brasil? Como eles chegaram ao nosso
país? Quando ocorreu isso aproximadamente?

Leia o texto a seguir para responder às questões 3 e 4:
“O Brasil, na realidade, foi uma construção: os colonizadores portugueses se
apropriaram de certas áreas, geralmente expulsando, escravizando ou
exterminando os indígenas que as ocupavam; com o tempo, expandiram o seu
território e criaram neste novo mundo uma sociedade diferente”?” (adaptado da
obra Teláris - Geografia, 2018)
3- O que você entende quando o texto acima menciona que o Brasil foi uma construção?
Quais povos habitavam o Brasil antes do “descobrimento”?
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4- Hoje sabemos que nosso país é um “gigante pela própria natureza” como está escrito no
Hino Nacional. Na sua opinião, o Brasil sempre teve um grande território?Justifique sua
resposta.

5- Agora vamos ver como está sua percepção cartográfica do nosso país, tente fazer uma
mapa do Brasil. Pinte seu mapa com as cores de nossa bandeira nacional.

