
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÂO VAYEGO DE CARVALHO 

Nome do aluno:  Semana 21 
Professor: Luciana/Laís/Mª Elisabete, Abigail e Claudia Data:10/08/2021   Turma: 4º ano 

        A, B e C 
Componente Curricular: Geografia e História  Entrega: 16/08/2021 

Leia com atenção as instruções: 

 Escreva o cabeçalho e o nome da matéria: Geografia, 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.  

Nesta aula, vamos estudar um pouco sobre a Região Nordeste.  

A Região Nordeste do Brasil tem em sua composição nove estados brasileiros. A Bahia é o 
maior estado da região, e Sergipe, o menor. 

Observe o quadro abaixo dos estados, capitais e siglas da Região Nordeste: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

                       
Agora abra o livro Interdisciplinar nas páginas: 58 e 59, e faças as atividades, 1, 2, 3 e 4. 
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  Estados                        Capitais Siglas 
Alagoas  Maceió   AL 
Bahia Salvador   BA 
Ceará Fortaleza   CE 
Rio Grande do Norte Natal   RN 
Paraíba João Pessoa   PB 
Maranhão São Luís   MA 
Sergipe Aracaju   SE 
Piauí Teresina   PI 
Pernambuco Recife   PE 



 
                                                                                                                                                                                                                       
História 
 

Leia:  
Nesta aula vamos falar de um assunto de estrema importância, por isso leia com muita 
atenção. 

Você já deve ter ouvido falar na Lei Maria da Penha, mas talvez você não conheça a história de 
vida da mulher que originou essa Lei.  

Maria da Penha Fernandes é uma farmacêutica brasileira, natural do Ceará, que sofreu 
constantes agressões por parte do esposo. 

Em 1983, seu marido tentou mata- la com um tiro de espingarda. Apesar de ter escapado da 
morte, Maria da Penha ficou paraplégica (paralisação das pernas). 

                 

Quando finalmente voltou para sua casa, sofreu novas tentativas de assassinato pelo marido que 
tentou eletrocutá-la. 

Quando criou coragem para denunciar seu agressor, Maria da Penha se deparou com uma 
situação que neste caso: Incredulidade por parte da justiça brasileira. 

Mas infelizmente o caso de Maria da Penha só foi solucionado em 2002 quando o Estado 
brasileiro foi condenado por omissão e negligencia pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. Desta maneira, o Brasil teve que se comprometer em reformar suas leis políticas 
em relação à violência doméstica. 

Anos depois de ter entrado em vigor a Lei Maria da Penha, pode ser considerada um sucesso. 
Houve um aumento de 86% de denuncias de violências familiares e domesticas após sua 
criação. 

A Lei Maria da Penha, foi sancionada em 7 de agosto de 2006, como Lei nº 11.340 visa 
proteger a mulher da violência domestica e familiar. 

A Lei ganhou este nome devido à luta da farmacêutica Maria da Penha para ver seu agressor 
condenado.                                                                                                                                   5                                                                                                                  



 

           
 
Assista ao vídeo: HTTPS://youtu.be/OkkYoKK8TMk  

Agora responda: 

1) Quem é Maria da Penha? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2) Qual a finalidade da Lei Maria da Penha? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3) Quando foi sancionada a Lei Maria da Penha? E por que esta Lei recebeu este nome? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4) Escreva sua opinião sobre a Lei Maria da Penha. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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