ATIVIDADE 5
Abaixo, podemos ver o mapa político do Brasil. Atualmente, nosso território tem este
contorno e está dividido em unidades federativas, que são os estados. Mas desde quando
esta divisão existe? Como essas fronteiras foram definidas?
Nossa sugestão é que vocês assistam ao vídeo Evolução do território brasileiro,
disponível no link abaixo (basta assistir até os 8 min do vídeo).
https://www.youtube.com/watch?v=6JugVFF3SM0&feature=youtu.be
Nele, vocês vão poder perceber que essas divisões não são fixas e que são
resultado de muitos processos políticos ao longo da História.
Durante o vídeo, tentem responder mentalmente essas perguntas.
Se quiser, anote:
- Que parte do Brasil foi inicialmente ocupada pelos portugueses?
- Qual foi a primeira capital do Brasil?
- Qual foi a segunda capital do Brasil?
- Um exemplo de estados que existiram e não existe mais.
- Um exemplo de estado que mudou de nome.
- O último estado que foi criado no Brasil

ATIVIDADE 6
1) Visite o site do Instituto Sócio Ambiental no link abaixo. Navegue à vontade.
Explore as abas sobre os assuntos ligados aos povos indígenas.
https://mirim.org
2) Ao abrir a aba “onde estão” você poderá ver uma janela à direita com o título
“Terras Indígenas”. Leia o conteúdo desta página.
Depois, procure relacionar o que você leu com o vídeo da atividade anterior.
Escreva um parágrafo sobre a formação territorial do Brasil e o que você aprendeu
a respeito da formação das fronteiras.
3) O que é ser indígena no Brasil hoje? O que sabemos sobre os índios?
Assista ao vídeo disponível no link abaixo, prestando atenção nas diferentes visões
que as pessoas tem sobre os índios. Repare também no que os representantes dos
povos indígenas falam sobre eles mesmos. Se quiser, anote as suas observações.
https://www.youtube.com/watch?v=iZuFu004o1k&t=401s

Atividade 6: O QUE É SER INDÍGENA?
Leia os textos abaixo, reparando em quem escreveu cada um
deles. De que forma essas falas se relacionam com o vídeo
anterior? Anote as suas ideias!
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