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 CASO NÃO IMPRIMA, FAÇA O CABEÇALHO E ESCREVA O NOME DA MATÉRIA: HISTÓRIA    
(IMPRIMIR É OPCIONAL) 

ATIVIDADE 1: LEIA O TEXTO, QUALQUER DÙVIDA CONVERSE COM SUA PROFESSORA. 
Na aula passada, estudamos um pouco sobre a mão de obra escrava, e a chegada dos 

primeiros imigrantes ao Brasil. E a contribuição destes povos para a formação da sociedade 
Brasileira. 

Na aula de hoje, estudaremos sobre as cinco principais nacionalidades (país de origem, 
de nascimento), dos imigrantes que se dirigiram para o Brasil no século XIX. O meio de 
transporte usado inicialmente por eles eram os navios, vindos da Europa e da Ásia. Hoje em dia 
os imigrantes usam também o avião e os meios de transportes terrestres (trem, ônibus etc.), pois 
o Brasil não deixou de receber imigrantes até os dias de hoje.  

            

As imigrações atuais no Brasil vêm expandindo-se muito ao longo dos últimos anos. 

A história sempre narrou diversos ciclos de imigrações para o Brasil, seja durante o 
período de colonização, seja durante os tempos posteriores. Ao longo dos séculos, vários povos 
ocuparam o nosso país, a maioria formada por europeus, mas também chineses, japoneses, 
latinos- americanos, entre outros.  

ATIVIDADE 2: Leia as páginas 96 e 97 do livro Interdisciplinar, e responda as questões: 1, 2, 3 e 
4, para você entender melhor que, na segunda metade do século XIX, imigrantes de diferentes 
países começaram a chegar em massa ao Brasil. 
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GEOGRAFIA 

ATIDADE 1.  LEIA O TEXTO, COM BASTANTE ATENÇÃO:  

A partir desta aula, iniciaremos uma série de estudos mais aprofundados sobre “Divisão 

Político brasileira”, os seus Estados, suas capitais e siglas. 

O Distrito Federal, geralmente existem em países que se organizam em Federação.   

Os 26 estados, além do Distrito Federal, compõem a República Federativa do Brasil. Por 

isso os estados são chamados: Unidades da Federação. No território, o Distrito Federal, está 

localizado a capital da República federativa do Brasil, que é Brasília. 

Leia com muita atenção, observando a coluna abaixo com os nomes das regiões do 

Brasil, os estados, as capitais e UF (siglas) e o mapa do Brasil político.   

                                                       

                    

 

 

DÚVIDAS?! CONVERSE COM SUA PROFESSORA 

E NÃO ESQUEÇA DE ENVIAR SUAS ATIVIDADES PRONTAS À SUA PROFESSORA 
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