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OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO - Quadro físico e recursos naturais da África

HABILIDADE (S) (CEG 5) Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para
compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-científico e informacional, avaliar
ações e propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) para questões que requerem conhecimentos
científicos da Geografia.

Estratégias e recursos: Classroom, texto anexado (Livro didático-Por dentro da Geografia-Ed. Saraiva),
celular ou computador com acesso à internet, leitura e interpretação de texto, caderno e caneta.

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ LER O TEXTO COM ATENÇÃO, RESPONDER A ATIVIDADE PROPOSTA NO CADERNO. NO CASO DE IMPRESSÃO,
FIXE A FOLHA IMPRESSA NO CADERNO COM NOME, NÚMERO E SALA. ENTREGA NA CLASSROOM.
Horário de atendimento: Seg. Ter e Quin das 13h00min às 16h40min.

Quadro físico e recursos naturais da África
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Família de elefantes na savana do Parque Nacional de Ambroseli, em Kajiado e ao fundo o Monte Kilimanjaro,
(Quênia), 2018.

Os aspectos naturais da África: relevo, vegetação, flora e fauna, recursos naturais, pontos turísticos do
continente africano, como as savanas, onde vivem animais como os elefantes e as girafas. Essas áreas são
bastante conhecidas em todo o mundo por abrigar grande diversidade de fauna.

Além da presença de africanos no Brasil na condição de escravos, Brasil e África estiveram fisicamente
unidos no passado. Até o final do Permiano (último da Era Paleozóica), entre 300 milhões e 250 milhões de
anos, a Terra era um único bloco, a Pangeia, uma imensa massa sólida cercada por um só oceano. Na
passagem do Permiano para o Triássico, teve início uma ruptura que dividiu a Pangeia em dois continentes:
Laurásia (atuais América do Norte, Europa, Ásia e o Ártico), na parte norte, e Gondwana (atuais América do
Sul, África, Austrália e Índia), na parte sul, criando entre eles um novo oceano. Nesse período, portanto, as
terras que hoje constituem os continentes americano e africano permaneceram unidas até 65 milhões de
anos atrás, quando Gondwana e Laurásia começaram a se dividir, dando origem aos continentes atuais. A
teoria é reforçada por registros fósseis encontrados no Brasil e na África.

A África é cortada pela linha do equador e pelo meridiano de Greenwich (figura 1). A maior parte desse
continente localiza-se na zona intertropical. Seu relevo é predominantemente de planaltos, mas há elevadas
cadeias montanhosas, bem como terrenos de baixas altitudes. Além disso, apesar de parte do continente
ser bastante árida, existem rios de grande extensão e volume de água.



Atividades

1. Identifique que aspectos de parte do continente africano podem ser percebidos na imagem.

2. Parte do passado brasileiro tem relação com a história da África. Quais associações entre o Brasil e a
África podem ser feitas?

3. Que países africanos são banhados pelo mar Vermelho?

4. Cite três países africanos atravessados pelo trópico de Câncer.

5. Quais países da África são atravessados pelo trópico de Capricórnio?

6. Quais países da África ao sul do equador são banhados pelo oceano Atlântico?


