PRODERAD- PROJETO DE EDUCAÇÃO RURAL DE ÁGUA DOCE
Diretora: Marjorie Jeane Setti de Oliveira
Área de Conhecimento: Ciências Humanas
Componente Curricular: Geografia
Professora: Josivania de Oliveira Cardoso
Água Doce, 20 de abril de 2020.
Aluno (a): ________________________________________ Série: 7º Ano
ATIVIDADE
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Leia a atividade atentamente;
Realize a atividade no caderno com cabeçalho e ENVIE foto destas concluídas até dia 27 de abril;
Transcreva as questões para assinalar e/ ou responde-las;
Assinale ou redija sua resposta com caneta esferográfica de tinta azul ou preta; A letra deve ser legível;
As questões abertas devem ser respondidas de maneira clara e desenvolta.
Boa atividade a você!
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https://www.youtube.com/watch?v=AyNXk8OG-7g.

sobre
E

sobre

orientações
Coordenadas

veja
geográficas

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4naXR6xouXU&feature=emb_logo.
Para relembrar a formação cultural e social de nosso país, precisamos entender um pouco mais
sobre o território brasileiro. O Brasil é o quinto país com maior extensão territorial do mundo e
apresenta uma complexa organização de seu espaço geográfico. Tem uma extensão territorial de
aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados (km2) e ocupa cerca de 50% da área total
da América do Sul. Por isso, pode ser considerado um país de dimensão continental. Além disso,
possui algumas ilhas oceânicas, como os arquipélagos de Fernando de Noronha, Trindade e Martim
Vaz.

Os portugueses chegaram ao Brasil em 22 de
abril de 1500, durante a expedição liderada
por Pedro Álvares Cabral. Apesar de a chegada
portuguesa ao Brasil ter sido uma grande novidade
em Portugal, não atraía tanto a atenção dos
portugueses naquele momento, uma vez que o
comércio com a Índia representava uma
possibilidade de maiores lucros.
Durante os primeiros trinta anos da colonização portuguesa no Brasil, a única grande
atividade econômica desenvolvida foi a exploração do pau-brasil, árvore localizada nas regiões
litorâneas e conhecida por possuir uma cor vermelha muito forte. A presença portuguesa
concentrava-se nas feitorias, localizadas no litoral. Mão de obra utilizada foi a indígena.

Capitanias Hereditárias

As capitanias hereditárias surgiram por ordem
do rei português D. João III, no ano de 1534,
sendo a primeira divisão territorial e
administrativa implantada pelos portugueses
na América Portuguesa. Basicamente, o território
da América Portuguesa foi dividido em 15
grandes faixas de terra, que tiveram sua
administração entregue a interessados. A vida
das capitanias como única forma de divisão e
administração teve vida curta, uma vez que, em
1548, surgiu o Governo-Geral.

DIVISÃO REGIONAL DO BRASIL ATUAL

DADOS ATUAIS DO BRASIL
Nome Oficial: REPÚBLICA FEDERETIVA DO BRASIL
Capital: BRASÍLIA
Área: 8.514.876 km²
População: 210,1 milhões de habitantes
Idioma: Português
Moeda: Real
210,1 milhoes de habitantes
Nacionalidade: brasileira

]
Localização do Brasil na América e mundo.

ATIVIDADE
1 – Cite o nome de algumas ilhas oceânicas do Brasil.
2 - Qual a primeira atividade econômica do Brasil? Qual a mão de obra utilizada?
3 - Quantos são os estados federativos do Brasil?
4 – Separe os estados identificando a que região pertencem, cite o nome de cada um deles e
suas capitais?
5 - Quais são os países o Brasil faz fronteira?
6 – Qual O nome oficial do Brasil?
7 – Faça um desenho em seu caderno da Bandeira do Brasil.
8- A partir de ter recebido a apostila faça a leitura das páginas 330 e 331, pois será necessário
para dar sequência aos estudos na próxima semana.

