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Queridos alunos do 8° ano, 

 

Infelizmente, nosso início de ano letivo precisou ser adiado por conta do combate ao Corona 

Vírus, por isso, mesmo recolhidos em nosso lar é importante exercitarmos nossas mentes, 

realizando atividades pedagógicas que aumentem nosso conhecimento e proporcione uma base 

para melhorar a compreensão dos conteúdos que estão por vir quando nossas aulas retornarem. 

Embora ainda não tenham acesso ao livro didático, nosso plano de Ensino da disciplina Geografia 

para o ano de 2020 já está disponível no site da escola, observem com cuidado e atenção, pois 

lá estão descritos os conteúdos,  metodologia, e formas de avaliação a serem aplicadas durante 

esse ano. 

Na ementa da nossa disciplina consta entre os principais conteúdos, as formas de regionalização 

mundial, inclusive a divisão em continentes; questões sobre população mundial e geopolítica, 

além de uma atenção especial aos continentes Americano, Africano, bem como a Antártica. Para 

compreensão de todos os fenômenos geográficos, torna-se fundamental e imprescindível 

conhecer a base territorial onde estão assentados esses fenômenos. Dessa forma, a cartografia 

torna-se um grande aliado e facilitador dos conhecimentos geográficos. Através de mapas e 

gráficos, podemos espacializar qualquer fenômeno, tanto os de ordem físico-naturais (clima, 

relevo, vergetação, etc), quanto os de ordem sócio-econômica (população, indústria, expansão 

do Corona vírus, etc)  

Dessa forma, nada melhor do que exercitar nossos conhecimentos acerca dos países e 

continentes que vamos estudar no oitavo ano através de mapas. Ressaltando sempre que, o 

objetivo da Geografia não é decorar nome de países e capitais pelo mundo, mas ter noção dessas 

informações nos ajuda a construir um mapa mental da configuração geopolítica mundial e todos 

os fenômenos a ela associados. 

Trabalhar com mapas é uma das minhas paixões e, apesar de termos acesso a vários recursos 

tecnológicos e informacionais hoje em dia, acredito que construir um mapa manualmente, 

usando lápis grafite, caneta e lápis de cor, inserindo nós mesmos todas as informações 

necessárias, seja a melhor opção para apreender e mentalizar melhor certos conhecimentos. 

Para facilitar, o aprendizado de vocês e podermos usar esses mapas posteriormente em sala 

de aula, aprofundando nossa análise geográfica, coloco aqui alguns mapas para imprimirem, 

se possível, identificarem e inserirem informações básicas como nome de continentes, países 

e capitais, tendo como fonte de pesquisas dados buscados na internet, uma vez que podem 

não dispor de atlas geográficos em casa.  

1 - Identificar os nomes dos paralelos, meridianos, continentes e oceanos e em seguida colorir 

o mapa 

2 - Identificar o nome dos países e capitais e em seguida colorir o mapa do continente Africano: 

3 - Identificar o nome dos países e capitais do continente Americano nos arquivos pdf em anexo 

e em seguida colorir os mapas: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


