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Nesta folha, você encontrará atividades interessantes para fazer durante o período
de quarentena.
ATIVIDADE 1: Brasil e suas fronteiras
No mapa abaixo, com o auxílio de um Atlas:
1) identificar o nome de todos os países.
2) Colorir os países que fazem fronteira como Brasil:

ATIVIDADE 2: brincando com o mapa do Brasil
Crie jogos que o ajude a conhecer o mapa do Brasil.
Uma boa ideia é desenhar um mapa do Brasil político em uma folha de papel bem grande (você
pode copiar com uma folha de papel vegetal a partir do Atlas). Coloque o nome dos estados e
localize suas capitais. Depois recorte cuidadosamente cada um dos estados. Use isto como um
quebra-cabeças e tente montá-lo sem olhar o mapa original. Esta é só uma ideia; você pode
inventar outros jogos.
Se quiser, use este modelo:

DICA: você também pode fazer as atividades dos mapas pelo site do IBGE Educa (link abaixo). Lá
também você encontra outros jogos interessantes. Explore à vontade!
https://educa.ibge.gov.br/criancas/brincadeiras-2.html

ATIVIDADE 3: Explorando as informações sobre o Brasil
Acesse o site abaixo e explore-o à vontade. Depois, aponte pelo menos 2 informações que mais
chamaram a sua atenção sobre:
a) o nosso povo
b) nosso território
c) Atualidades
https://educa.ibge.gov.br/criancas/brasil.html

ATIVIDADE 4: Resenha do Filme Xingu
Assista ao Filme Xingu (de Cao Hamburguer). Ele conta a história da primeira reserva indígena
brasileira. Está disponível no youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=EBg8uGRIST8
https://www.youtube.com/watch?v=lpAIJuVvIz0
Faça uma resenha do filme. Procure responder, em seu texto, à pergunta: Como esta história se
relaciona com a formação do Brasil?

ATIVIDADE 4:“Toponímias do Brasil – O tupi-guarani na Geografia”
Toponímia significa "nome de lugar". No Brasil muitas toponímias são de origem indígena,
principalmente tupi-guarani, família linguística mais presente no território brasileiro antes e durante
os primeiros séculos da colonização portuguesa. Por isso, muitos lugares têm nomes de origem
tupi-guarani que permanecem até hoje, séculos depois dessas línguas deixarem de ser faladas
nesses lugares.
Observe com atenção as palavras sublinhadas no mapa abaixo.
Mapa 1:

1ª etapa: A primeira tarefa consiste em procurar, no Atlas ou na Internet, um mapa de qualquer
parte do Brasil em que você consiga identificar diversas toponímias de origem tupi-guarani. Podem
ser mapas de diferentes escalas. Exemplo: mapa dos bairros da cidade, dos municípios do Estado,
de cidades da região Sudeste, etc. Sublinhe de 12 a 15 topônimos no seu mapa.
2ª etapa: A próxima etapa consiste em procurar os significados desses nomes. Para isso, podese consultar dicionários tupi-guarani disponíveis na Internet. Você precisará encontrar o
significado de pelo menos 10 nomes escolhidos. Nem sempre será fácil encontrar o seu
significado.
3ª etapa: De posse do significado do topônimo, a última etapa consiste em substitui-lo no mapa
pelo seu significado em português. Pode-se fazer isso tanto no computador quanto desenhando
numa folha de papel. O formato é de sua preferência.
Repare abaixo como os topônimos tupi-guarani muitas vezes correspondem a uma
característica marcante ou a uma descrição básica do lugar.
Mapa 2:

Fonte: Sampaio, Teodoro (“O tupi na geografia nacional”) e Wikipédia.

Por fim, não esqueça de citar as fontes usadas para fazer a pesquisa.
Porposta: Dois mapas do mesmo lugar: o primeiro com os topônimos de origem tupi-guarani
sublinhados (e o segundo com os significados desses nomes em português (assim como os
mapas 1 e 2 desta folha).

