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JUSTIFICATIVA
Este livro trabalha conteúdos específicos das disciplinas de Geografia do 7º
ano e de história do Brasil. Conhecer as regiões brasileiras em sua cultura, paisagens
naturais e aspectos significativos da história regional, é fundamental para que os
alunos valorizem o Brasil e o Estado onde moram.
Este livro tem foco na região Nordeste, no entanto as atividades sugeridas
podem ser adaptadas para todas as regiões do país.

OBJETIVOS
•
•
•

Ensinar a importância de estudar a Geografia e outras disciplinas do
currículo, de modo que ampliem os conhecimentos sobre o país em que
vivemos.
Incentivar o estudo e pesquisa sobre a região Nordeste, assim como das
outras regiões do Brasil.
Mostrar por meio da leitura que é possível despertar o interesse por fatos e
fotos que contam da história de onde vivemos.

ATIVIDADES SUGESTIVAS
•
•
•

Fazer a apresentação do livro com a atividade da página 45, “Teste seus
conhecimentos”. Um caça palavras das capitais do Nordeste.
Ampliar em cartolina a região Nordeste em destaque no mapa do Brasil,
marcando o local de cada capital e desenhar algo que represente a cultura de
cada Estado. Essa atividade pode ser feita com todas as regiões do Brasil.
Cada alunos vai confeccionar um mapa ilustrado do Estado onde nasceu. O
importante nessa atividade será a criatividade com que os alunos vão
representar por imagens o seu estado de origem. Pode ser papel A3. Ver
exemplos:

Bahia

•

Natal - RG

Mostrar os links:
 http://www.educacaoadventista.org.br/fundamental-2/dicas-deestudo/747/memorizando-as-ufs-e-suas-capitais.html
 http://www.educacaoadventista.org.br/multimidia/459/quiz-origemde-nomes-de-estados.html
 http://www.educacaoadventista.org.br/multimidia/417/quiz-ocomplexo-centrosul-brasileiro.html
Lembrando que para acessar o Portal tem que ter cadastro com login e
senha.

•

•
•
•
•
•
•

Dividir a turma em grupos, correspondente aos números de Estados da
região, cada grupo deverá montar uma apresentação (seminário) do Estado
que foi sorteado. As informações devem partir dos capítulos referentes no
livro.
Montar uma multimídia de dicionário ilustrado das palavras desconhecidas
encontradas no livro.
Ainda em grupos, os alunos devem escrever um diário de viagem, no ponto
de vista dos personagens do enredo.
Responder a cruzadinha da página 47, com base na leitura do livro.
Fazer uma visita a um museu da cidade ou ponto turístico, e cada aluno vai
fazer um relatório .
Montar um varal com fotos das paisagens e riquezas naturais da região,
poder ser um mural para ficar em exposição na escola.
Promover uma mostra cultural em que os alunos em grupos, irão apresentar
cada Estado: História, bandeira, hino da capital, mapas, fotos, artesanato da
região, informações sobre a economia, agricultura e indústria, trajes típicos,
culinária e outras curiosidades.

Dicas aos professores: É fundamental que você professor, leia antes o livro, faça
um planejamento de leitura e das atividades de forma interdisciplinar com as
áreas pertinentes. Lembrando de registrar cada ação do projeto junto com a
turma.
Uma feira cultural no 4º bimestre com todas as regiões do Brasil (Festa dos
Estados), pode ser um momento especial para toda a comunidade escolar,
inclusive no dia D das matrículas.
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