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O que preciso 
saber? 

• Localizar a posição do território brasileiro em diferentes escalas (no 
continente, no hemisfério e no mundo), bem como suas 
especificidades dimensionais. 

• Distinguir os conceitos de limite e de fronteira e discutir sobre os limites 
e fronteiras do território do Brasil, com identificação de países vizinhos. 

• Analisar o processo de definição das fronteiras brasileiras de maneira a 
destacar agentes sociais e atividades econômicas principais. 

• Identificar e avaliar a gestão do território brasileiro em diferentes 
momentos históricos, por meio da análise da construção das divisões 
político-administrativas e das funções que cabe os três poderes 
federais. 

• Discutir sobre o conceito de região geográfica e seu papel na 
organização do espaço geográfico. 

• Dialogar sobre os critérios utilizados para regionalizar o território 
brasileiro (aspectos naturais, economia, escala geográfica, objetivo, 
entre outros). 

• Identificar e comparar diferentes formas de regionalização do espaço 
geográfico brasileiro. 

• Avaliar o conceito de fusos horários, conhecer os fusos brasileiros e 
solucionar situações problemas de contagem de horas. 

• Discutir sobre a determinação do horário de verão, seus objetivos e 
eficácia. 

Atividades que 
eu preciso 
entregar: 

• Exercícios do livro realizados no caderno; 

• Atividades interativas; 

• Atividades individuais e em grupo realizadas durante a aula; 

• Tarefas solicitadas para realização em casa. 

 
 
 
 

Onde estudar? 

• Capítulo 1: O Brasil no mundo – um país desenhado por seus limites e 
fronteiras (p.10-23); 

• Capítulo 2: Regionalização – diferentes jeitos de dividir o território 
brasileiro (p.24-38); 

• Conteúdos organizados no caderno da disciplina; 

• Exercícios corrigidos; 

• Retomada de conteúdo (resumos e mapa mental); 

• Mapas e esquemas vistos no livro e ao longo das aulas; 

• Outras informações sobre os temas discutidos em sites com 
informações confiáveis. 

 
 
 

Como devo 
estudar? 

• Elaboração de Mapa Mental; 

• Elaboração de resumos; 

• Refazer os exercícios corrigidos; 

• Observar com atenção os mapas e esquemas indicados acima. 
 

Sugestão: você pode gravar um áudio (podcast) ou vídeo sobre os 
conteúdos estudados. É interessante para revisar e estabelecer relações 
entre os temas, e você pode ouvir/assistir quantas vezes quiser! 

Bons estudos! 

Professora Carolina 


