
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÂO VAYEGO DE CARVALHO 

Nome do aluno:  Semana 20 
Professor: Abigail, Cláudia e Luciana Data: 03/08/2021 Turma: 4º anos A, B e C  
Componente Curricular: História e Geografia Entrega: 09/08/2021 

   Escreva a data e o nome da matéria: História, se você for realizar as atividades no 
caderno. 

 A impressão é opcional. 

 Faça as atividades com capricho e letras legíveis. 

 Qualquer dúvida, fale com sua professora.  

HISTÓRIA 

Leia: 

No dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram pela primeira vez ao litoral da América, na 
costa brasileira, onde hoje se localiza o estado da Bahia. 

Vieram em uma esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral. Desembarcaram nas terras 
brasileiras, onde avistaram pela primeira vez os verdadeiros donos estas terras, os indígenas.  

Logo que chegaram, os portugueses enviaram uma carta ao rei de Portugal, dando notícias da 
nova terra e seus habitantes. 

Acesse o link e assista ao vídeo sobre: Descobrimento do Brasil –  

https://www.youtube.com/watch?v=6Y9coj_0R9Q 

                                                

 Na página 104 do Livro Interdisciplinar, você vai observar o mapa da rota da viagem feita pelos 
portugueses para chegar ao território que hoje forma o Brasil. Depois faça as atividades: 7 e 8, 
com a ajuda da sua família. Você também pode pesquisar no Google. 
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GEOGRAFIA 

Nesta aula, vamos estudar um pouco sobre a “Região Sul do Brasil. 

Segundo o Censo Demográfico 2010 (IBGE), a população da região Sul era de 27. 386891 
habitante. 

Esta região foi um importante destino das imigrações de alemães e italianos, de modo que sua 
cultura apresenta grande influencia das culturas imigrantes. 

A região Sul do Brasil, é formada por apenas três estados, são eles: Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Faz fronteira com os países: Paraguai, Argentina e Uruguai. 

 

  

 

Estados Capitais Siglas 

Paraná Curitiba PR 

Santa Catarina Florianópolis  SC 

Rio Grande Do Sul Porto Alegre SR 

 Leia as páginas: 56 e 57 do Livro Interdisciplinar e observe bem o mapa da região Sul e 
responda as questões, do 1 ao 6.  
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Fronteira: linha física ou artificial que separa áreas geográficas e são 
conhecidas principalmente por serem limites políticos, e separarem países.  


