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  AULA DE GEOGRAFIA 

Além do texto abaixo, usaremos o livro Interdisciplinar na página 130. 

Como já estudamos, os bandeirantes foram desbravadores e povoadores das áreas mais distantes 
do território brasileiro, iniciando a integração do litoral com o interior do país. A contribuição trazida 
pelos bandeirantes foi em grande parte, a expansão territorial do Brasil além dos limites impostos 
pelo Tratado de Tordesilhas, ocupando o Centro Oeste do Sul do Brasil. E foram os descobridores 
do ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. 

Já estudamos também sobre o Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo entre Portugal e 
Espanha, no qual as terras do território da América do Sul foram divididas entre os dois países. 
Porém os bandeirantes não respeitaram e ocuparam parte das regiões que pertenciam aos 
espanhóis. 

 pt.wkipedia.org 

Após a leitura do texto acima, leia a página 130 no livro Interdisciplinar e observe o mapa, para 
responder as questões 1 (A e B) e 2. 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 AULA DE HISTÓRIA 

Após a leitura do texto abaixo, continuaremos no livro Interdisciplinar na página 135 

Na aula de História, vamos fazer uma retomada sobre alguns acontecimentos que marcaram a 
história do Brasil, no início de sua história, (marcado pelos séculos) 

Você conhece algarismos romanos?  

O sistema de numeração romana desenvolveu- se na Roma antiga, e foi utilizado em todo o Império 
Romano. É composto por sete letras maiúsculas do alfabeto latino (I, V, X, C, D e M), usados para 
expressar contas, quantidades, e outras informações relacionadas a números. 

 

 

 

 

 

 

Ao longo da História do Brasil, ocorreram vários acontecimentos marcantes que mudam a história 
e ficaram marcados para toda a vida. 

Abaixo estão relatados alguns deles que marcaram os séculos, veja: 

Século XV Chegada dos portugueses ao Brasil; 

Século XVII Os bandeirantes descobriram o ouro em Minas Gerais; 

Século XIX Lei Áurea (Libertação dos escravos) 

Século XX Mudança da capital do Brasil para o Distrito Federal (Brasília), presidente Juscelino 
Kubitschek; 

Agora leia a página 135 do livro Interdisciplinar e faça o que se pede. 

  

 

 


