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Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma 

7 ° ANO – ANOS FINAIS 

Data de Realização das Atividades 

07/05 a 13/05 

Carga Horária 

2  Aulas 

Componente Curricular Central: 

GEOGRAFIA 

Componente(s) Curricular(es) 
Participante(s): 

- 

Professor(es): 

Ligia Ribeiro 

Maria Gomes 

Claudia Aparecida Souza 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

O territorio brasileiro e sua regionalização 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

CG3 - Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem próprio das ciências,incluindo a investigação,a 
reflexão,a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas,elaborar e testar hipóteses,formular e 
resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas)com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

CG6 - Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar se de conhecimento e experiências que 
lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho fazer lhe escolhas alinhadas ao exercício da 
cidadania e ao seu projeto de vida,com liberdade,autonomia,consciência crítica e responsabilidade. 

CG9 - Exercitar a empatia,o diálogo,a resolução de conflitos e a cooperação,fazendo se respeitar e promovendo o 
respeito ao outro e aos direitos humanos,com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 
sociais, seus saberes , identidades,culturas e potencialidades,sem preconceitos de qualquer natureza. 

CECH 1 - Compreender a si e ao outro como identidades diferente,de forma a exercitar o respeito à diferença em 
uma sociedade plural e promover os direitos humanos. 

CECH7 - Utilizar as linguagens cartográfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de 
informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço temporal relacionado a localização, distância, 
direção, duração, simultaneidade,sucessão,ritmo e conexão. 

Objetos de Conhecimento 

Formação territorial do Brasil. 

Identificar os países que fazem fronteira com o Brasil. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 
(EF07GE01) Avaliar por meio de exemplos extraidos dos meios de comunicação, ideias e estereótipos acerca das 
paisagens e da formação territorial do Brasil. 

(EF07GE02) Analisar a influencia dos fluxos economicos e populacionais na formação territorial do Brasil, 
compreendendo os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas. 

(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos indígenas originários, das 
comunidades remanescentes de quilombos, de povos das florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros 
grupos sociais do campo e da cidade, como direitos legais dessas comunidades. 

(EF07GE04) Analisar a distribuição da população brasileira, considerando a diversidade etnico-cultural (indígena, 
africana, europeia e asiática), assim como aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 
Carderno, computador, tablet ou celular, impressora, caneta e lapis. 



Aplicação/Fixação 

 
Fronteiras brasileiras - Os limites do nosso território 

 
O Brasil é o maior país da América do Sul, com um território que se estende por cerca de 47% da porção centro-oriental 
do continente sul-americano. Banhado a leste pelo oceano Atlântico, o Brasil possui 23.102 km de fronteiras, sendo 
15.735 km terrestres e 7.367 km marítimas. Com uma área superior a 8.500.000 quilômetros quadrados, antes mesmo 
de ser uma nação soberana, nosso território começou a ser delimitado pelos tratados de Madri (1750) e Santo Ildefonso 
(1777), que estabeleciam a separação das terras espanholas e portuguesas na América. 

A formação do atual território do Brasil, contudo, remonta ao século 14, início da chamada Era dos Descobrimentos, 
quando as monarquias ibéricas mostravam-se pioneiras nas grandes navegações. Nossas fronteiras foram definidas 
com base nas características naturais da paisagem, como rios e lagos, ou em acidentes topográficos, como montanhas, 
serras e picos elevados. Somente nos lugares em que não havia possibilidade de se aplicar esse recurso demarcatório 
é que foram utilizadas as linhas geodésicas, que correspondem às linhas traçadas no terreno tendo como referências as 
coordenadas geográficas: paralelos e meridianos. 

 
A determinação dos nossos limites territoriais - tanto os que separam internamente os estados, quanto os que marcam a 
separação do Brasil de seus vizinhos - é definida pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) desde 1944. 
A partir de 1991, com a modernização da tecnologia, os limites passaram a ser determinados por satélites de 
posicionamento, com a criação do GPS (Sistema de Posicionamento Global). 

 
Os definidores das fronteiras brasileiras são: rios = 50%; serras = 25%; lagos = 5%; linhas geodésicas = 20%. 



Fronteira terrestre 

 
A fronteira terrestre representa cerca de 68% de toda a extensão dos limites territoriais brasileiros, colocando o Brasil 
em contato com dez outras nações sul-americanas. Com exceção do Chile e do Equador, todos os países da América 
do Sul fazem fronteira com o Brasil: 

 
*Ao norte: Suriname, Guiana, Venezuela e um território pertencente à França, a Guiana Francesa. 

*A noroeste: Colômbia. 

* A oeste: Peru e Bolívia. 

* A sudoeste: Paraguai e Argentina. 

* Ao sul: Uruguai. 

 
Os mais de 15.000 km de fronteiras continentais abrangem terras de três grandes regiões brasileiras, sendo a maior 
delas a Região Norte, que corresponde a cerca de dois terços de toda essa extensão. Os estados que mais se 
destacam são o Amazonas e o Acre. 

 

 
A segunda região em destaque é a Região Sul, com uma extensão fronteiriça de quase 2.500 km no continente, tendo 
como estado que mais se destaca o Rio Grande do Sul. A terceira é a Região Centro-Oeste, sendo o estado de maior 
extensão fronteiriça o Mato Grosso do Sul. 

 
Fronteiras marítimas 

 
A fronteira marítima estende-se da foz do rio Oiapoque, no cabo Orange, na divisa do Amapá com a Guiana Francesa, 
ao norte, até o arroio Chuí, na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, ao sul. 

A linha costeira do Brasil tem uma extensão de 7.367 km, constituída principalmente de praias de mar aberto, e 
corresponde a 32% de toda a extensão fronteiriça nacional, o que representa um fator propício ao desenvolvimento 
econômico, pois a grande diversidade de paisagens litorâneas favorece a instalação de portos, o desenvolvimento da 
pesca e a exploração de recursos energéticos encontrados nas profundezas marinhas, como petróleo e gás natural. 

Com exceção da Região Centro-Oeste, todas as outras regiões têm fronteiras no Atlântico; sendo a Região Nordeste a 
que tem maior extensão litorânea. O estado brasileiro com o litoral mais extenso é a Bahia, e o que possui menor 
extensão litorânea é o Piauí. A segunda região de maior extensão litorânea é a Região Sudeste. 

Para tratar dos assuntos de limites internacionais, o Ministério das Relações Exteriores mantém na Secretaria de Estado 
(em Brasília) a Divisão de Fronteiras (DF), que coordena as atividades de duas Comissões Técnicas: - a Primeira 
Comissão Brasileira Demarcadora de Limites (PCDL), sediada em Belém (Pará), encarregada das atividades nas 
fronteiras do Brasil com Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa; e - a Segunda Comissão 
Brasileira Demarcadora de Limites (SCDL), sediada no Rio de Janeiro, encarregada das atividades nas fronteiras do 
Brasil com o Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia 

 

 

   Síntese/Avaliação 

□ Utilizando o texto acima, copie e responda as perguntas no caderno. 

 
1. Por que o Brasil é considerado o maior país da América do Sul? Justifique. 

2. Cite os definidores das fronteiras brasileiras. 

3. Observe o mapa e cite os países da America do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. 

4. Descreva por regiões os países que fazem fronteiras com o Brasil. 

5. Leia sobre“Territórios marítimos” e descreva suas características (minímo oito linhas). 

 

Registro de Frequência 

 

Todos os alunos que realizarem as atividades receberão presença. 

 

Referencial 
□ TORREZANI, Neiva. Vontade de saber Geografia – 7º ano. São Paulo. Quinteto, 2018. 

□ https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/fronteiras-brasileiras-os-limites-do-nosso-territorio.htm 

https://pt.mapsofworld.com/brasil/ 
 

 


