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Justificativa:
Considerando a pandemia que o país enfrenta e as medidas que os serviços de saúde
e sanitários vêm tomando para conter a disseminação do vírus COVID-19, a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura do município de Iguaba Grande, com base nas
propostas, feitas pelos órgãos responsáveis, para enfrentar os efeitos da pandemia do
Covid-19 na educação, vem apresentar as orientações relacionadas as atividades que
serão destinadas, como estratégia de complementação e auxílio à aprendizagem dos
alunos da Rede Municipal de Ensino. Cabe ressaltar que as atividades propostas, em
um primeiro momento, devem ser complementares e não substitutivas às aulas.

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Iguaba Grande, pensando neste
momento em que nossas crianças precisam estar em casa em virtude da pandemia
ocasionada pelo COVID - 19, coronavírus, vem através das Unidades de Ensino,
respeitando as especificidades de cada uma, orientar na organização de material
complementar de aprendizagem, que tem como objetivo possibilitar que as crianças
possam falar de suas ideias, seus sentimentos e atitudes através de atividades
propostas e organizadas por cada Unidade de ensino, coordenada pela Equipe
Diretiva e Equipe de Suporte Pedagógico à Docência, elaborada e acompanhada pelo
Corpo Docente, com vistas às intervenções, sempre que for necessário, contando com
o apoio da Equipe Secretaria Municipal de Educação.
Acreditamos na potência de nossas crianças e que, diante de situações tão
complexas, elas podem responder com criatividade, solidariedade e compreensão,
contando com a participação dos pais/responsáveis, que também acreditam nesta
relação em que todos podem aprender e ensinar em situações adversas.
A proposta é que a criança, com a participação das pessoas que com elas ficarão no
período que estiverem em casa, realizem as atividades propostas por sua Unidade de
Ensino, na perspectiva de mantê-las próximas e atuantes do/no processo pedagógico,
que é importantíssimo para o seu desenvolvimento e aprendizagens e, além disso,
contarão com o suporte da sua Unidade Escolar e do professor da turma, para que
eventuais dúvidas sejam sanadas.
Entendemos que é na interação que os laços de confiança e amizade se fortalecem e
que eles são necessários para a formação de sujeitos críticos, conscientes e atuantes
no mundo em que vivem.
Receba meu abraço de incentivo

Fred de Carvalho Ferreira
Secretário Municipal de Educação e Cultura
REDE MUNICIPAL DE ENSINO
DE IGUABA GRANDE
REDE MUNICIPAL DE ENSINO
DE IGUABA GRANDE
2020
2020

Território Brasileiro
O território brasileiro possui como característica principal a sua
grande extensão, o que o faz ser considerado como um país de
dimensões continentais, ou seja, apresenta uma área equivalente à de
um continente, detendo 8.514.876 km² de extensão. Por definição,
todo país ou região que apresente uma área maior que a da Austrália
(7.692.024 km²) é considerado continental, pois esse país equivale à
extensão, quase totalmente, do menor continente existente na Terra,
a Oceania.
Assim sendo, o Brasil é o quinto maior país existente, ficando atrás
de Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Sua área é tão grande
que, a título de comparação, é pouco menor que a Europa, que
possui cerca de 10,5 milhões de km². Dessa forma, podemos ter uma
ideia do quanto o espaço geográfico e também o meio natural do
nosso país são amplos e diversos, apresentando as mais distintas
características.
A extensão do território brasileiro é marcada pela grande
distanciação de seus pontos extremos de localização. No sentido
norte-sul, o Brasil possui uma distância de 4.394 km entre o Monte
Caburaí – ponto localizado no estado de Roraima e posicionado no
extremo norte do país – e o Arroio Chuí, esse último posicionado no
extremo sul, no Rio Grande do Sul. Já no sentido leste-oeste, a
distância é bastante parecida, com 4.319 km separando a Nascente
do Rio Moa (Acre), no extremo oeste, da Ponta do Seixas (Paraíba),
no extremo leste.
Mapa dos pontos extremos brasileiros *
Em termos de posição, a localização do território brasileiro é
considerada a partir de vários fatores. O nosso país encontra-se em
três hemisférios diferentes ao mesmo tempo: a maior parte no

hemisfério sul, uma pequena parte no hemisfério norte e todo o seu
território no hemisfério oeste. É cortado ao norte pela Linha do
Equador e ao Sul pelo Trópico de Capricórnio, apresentando 92% de
sua área em uma zona tropical.
Outro aspecto da posição geográfica do Brasil são as suas latitudes e
longitudes, ou seja, as suas coordenadas geográficas, que costumam
ser medidas a partir da Linha do Equador (latitudes) e a partir do
Meridiano de Greenwich (longitudes). Sendo assim, em termos
latitudinais, o território brasileiro estende-se desde algo próximo aos
5º Norte até cerca de 33º Sul. Em termos longitudinais, a extensão vai
desde os 35º oeste até um pouco menos que os 75º oeste. Mas isso se
desconsiderarmos algumas ilhas oceânicas situadas no Atlântico,
essas posicionadas em longitudes um pouco menores.
As fronteiras do Brasil
Ao todo, o Brasil apresenta 23.102 km de fronteiras, sendo que
15.735 km são compostos por fronteiras terrestres e 7.367 km são
fronteiras marítimas. Na América do Sul, o Brasil faz fronteira com
quase todos os países do continente, com exceção apenas do Chile e
também do Equador, o que representa toda a faixa de limitações
terrestres do nosso país.
O Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul
Já nas áreas oceânicas, as fronteiras brasileiras estendem-se durante
todo o Oceano Atlântico e são formadas quase que totalmente por
praias e regiões completamente habitáveis, elevando o potencial
turístico brasileiro. Vale lembrar que, além do espaço terrestre, o
Brasil detém soberania sobre 12 milhas além do litoral (Mar
Territorial), sem falar nas zonas contíguas e zonas econômicas
exclusivas, que foram estabelecidas em tratados internacionais.

Em geral, quando falamos em território brasileiro, falamos em um
espaço muito amplo e privilegiado, pois, além de ser um dos maiores
países do mundo, o Brasil também é um dos que possuem as maiores
áreas habitáveis e produtivas. Isso acontece porque os países maiores
do que o nosso apresentam, em geral, muitas áreas inóspitas, como
regiões polares, montanhosas ou desérticas, o que praticamente
inexiste no Brasil. Portanto, em termos naturais, podemos dizer que
o Brasil é um espaço dotado de inúmeras riquezas e importâncias.
ATIVIDADE 7º ANO
1) O que foi o Tratado de Tordesilhas e qual a importância que ele
teve sobre a formação do território brasileiro?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________
2) Quais foram os fatores que contribuíram para a ocupação e a
expansão do território brasileiro?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
ATIVIDADE 02- Expliqueos termos a seguir: a)Estado.
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________
b)Território.
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ c) País
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 1.
Regionalização da Terra Parafacilitar os processos de localização na Terra, costuma-

se regionalizá-la, levando-se em consideração alguns critérios, que podem ser
naturais (físicos), ou humanos. Os critérios físicos referem-se às características
naturais próprias do planeta, como suas porções de água (oceanos), suas porções de
terra (continentes) e suas zonas climáticas. Já os critérios humanos estão
relacionados aos processos de ocupação dos continentes e, ainda, aos níveis de
desenvolvimento socioeconômico das nações. ATIVIDADE03 - Após a leitura do texto
acima, realize o que se pede: A Terra é regionalizada para facilitar os processos de
localização. Até mesmo em uma residência a regionalização é importante, pois, ao
atribuir
funções aos cômodos, facilita a vida das pessoas. Assim sendo, o que significa
“regionalizar”?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

