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Águia-careca – símbolo nacional dos
Estados Unidos

No 3º bimestre, nós fizemos uma viagem pela América Latina.
Conhecemos diferentes culturas, povos, paisagens e economias desse
espaço geográfico.
Você se lembra dessas imagens?

Neste bimestre, nós o convidamos a fazer uma outra viagem. Agora,
pela AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA. Vamos conhecer os principais
aspectos do espaço geográfico dos Estados Unidos e do Canadá, países
que formam essa região do continente americano.
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Caro Aluno,
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Recapitulando...

Pronto para a viagem? Vamos, primeiramente, recapitular, na próxima
página, alguns aspectos relevantes.
2

MAPA DA AMÉRICA
REGIONALIZAÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL
Coordenadoria de Educação

AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA
Considerando a formação histórica e cultural da América, o
continente americano divide-se em duas grandes regiões: a América
Latina e a América Anglo-Saxônica.

A denominação América Latina deve-se ao fato de que os
países dessa região foram colonizados por três povos latinos:
espanhóis e portugueses – predominantemente – e franceses.
Vimos isso no 3º bimestre.

origem anglo-saxônica. Esses dois países compõem, portanto, a
América Anglo-Saxônica.

Tanto os Estados Unidos quanto o Canadá estão entre as
nações do mundo mais desenvolvidas socioeconomicamente. Além
disso, os Estados Unidos são a maior potência militar do planeta.

Com tudo isso, será que podemos dizer que os Estados
Unidos são a nação mais rica e bem sucedida do mundo?

SERÁ QUE É ISSO MESMO?
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colonizados, predominantemente, por ingleses, que são povos de

Fonte: Elaborado pelo professor Bruno Affonso Rego Rossato – E. M. Dalva de Oliveira

Por outro lado, o Canadá e os Estados Unidos foram
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Em 2010, o Brasil ocupava a sétima posição em valor de PIB (Produto Interno Bruto). Entretanto, nosso
país terminou 2011 como a sexta maior economia do mundo, ultrapassando posto antes ocupado pelo Reino
Unido, conforme pesquisa realizada pelo Centro de Pesquisa de Economia e Negócios (CEBR, na sigla
em inglês).

Adaptado de: www.gazeta24horas.com.brados - Banco Mundial e www.colunas.revistaepocanegocios.globo.com
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AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA
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PIB em 2010 (bilhões de US$)

Dados do Banco Mundial.

GEOGRAFIA - 8º Ano
4º BIMESTRE / 2012

Produto Interno Bruto (PIB) das 11 maiores economias mundiais em 2010
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De acordo com os dados da tabela ao lado, monte o seu

nas informações e na montagem do seu gráfico. O sucesso na
montagem vai auxiliá-lo a responder às perguntas sobre o tema
em estudo.
E aí, mãos à obra?

Fonte dos dados: www.ibge.gov.br/paisesat

próprio gráfico, em colunas, no espaço abaixo. Preste atenção

PAÍSES

ANOS

México

77,0

Alemanha

80,5

Brasil

73,5

Canadá

81,0

Estados Unidos

78,5

Itália

82,0

Analisando o gráfico, escreva o nome dos
países que possuem, respectivamente, a
maior e a menor expectativa de vida.

Converse com seus colegas e escreva,
abaixo, duas características de um país com
alta expectativa de vida. Seu Professor irá
auxiliá-lo.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Anos

_____________________________________
_____________________________________
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Expectativa de Vida - 2011
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Análise de gráficos e tabelas
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http://ultimosegundo.ig.com.br/aguiacareca

Sabemos que os Estados Unidos e o Canadá se destacam como potências socioeconômicas mundiais.
Já estudamos a respeito.

http://www.pch.gc.ca/pgm/ceem-cced/symbl/o3-eng.cfm

ÁGUIA-CARECA
SÍMBOLO NACIONAL DOS ESTADOS UNIDOS

Em que outras áreas esses
países se destacam para que
verdadeiramente
possam
ser
considerados potências mundiais?

Coordenadoria de Educação

AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA

Pronto para seguir com as
nossas descobertas?
Então, vamos em frente!

FOLHA DE BORDO
SÍMBOLO NACIONAL DO CANADÁ

6

Tecnopolos são centros tecnológicos que reúnem diversos institutos, centros de pesquisa, empresas e
universidades.

Os tecnopolos têm o objetivo de facilitar a criação e o melhoramento de produtos e técnicas. Estes produtos e
técnicas serão, por sua vez, absorvidos pela indústria de alta tecnologia que se instala nos mesmos lugares ou cidades.

http://maps.google.com.br/maps
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Tecnopolos

Os primeiros tecnopolos foram criados
nos Estados Unidos.
Tudo começou quando a Intel, juntamente
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com a Universidade de Stanford, na Califórnia,
e a Universidade da Califórnia, em Los
Angeles, criaram um polo de desenvolvimento
tecnológico

na

área

de

computação

e

informática.
Esse polo ficou conhecido como Vale do
Silício, ou Silicon Valley.
Adaptado de http://www.geomundo.com.br/.

MAPA DA REGIÃO DO VALE DO SILÍCIO, CALIFÓRNIA, EUA.
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O tecnopolo brasileiro

http://www.pqtec.org.br

PUC – PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE
CAMPINAS (SP)
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CENTRO DE
DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO DE
ENERGIA – VALE, EM
SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS (SP)

http://www.pucsp.br

O tecnopolo brasileiro, que ficou conhecido como
"Vale do Silício Brasileiro", localiza-se em Campinas, no
interior do estado de São Paulo. Ele reúne, no mesmo
polo tecnológico, empresas como a IBM, Samsung,
Motorola, Dell, Fairchild, Huawei, 3M e Bosch, além de
vários parques industriais e incubadoras de empresas de
alta tecnologia.
O estado de São Paulo abriga, ainda, importantes
parques tecnológicos como o da cidade de São Carlos,
que reúne importantes universidades, entre elas a USP
(Universidade de São Paulo) e a Universidade Federal
de São Carlos.
Ainda no estado de São Paulo, encontra-se o maior
centro tecnológico na área aeronáutica e espacial do
Brasil, localizado na cidade de São José dos Campos.
Este é um dos mais avançados parques tecnológicos
brasileiros.
O tecnopolo de Campinas e os parques
tecnológicos aqui citados, somados aos centros de
pesquisa e laboratórios das demais universidades
públicas da região, fazem com que o interior do estado
de São Paulo represente um quarto da produção
científica do país.

SEDE DO
COMPLEXO
TECNOLÓGICO DE
SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS (SP)

Adaptado de http://www.geomundo.com.br/.

Glossário: incubador – que dá origem; criador.

http://www.pqtec.org.br
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Com apoio nos textos TECNOPOLOS e O TECNOPOLO BRASILEIRO, complete a cruzadinha:

N
O
P

7

O

8

L

9

O

1. País onde foram criados os primeiros tecnopolos.
2. Região localizada na Califórnia, famosa por seu polo
de alta tecnologia.

6. Estado onde se localizam o tecnopolo e outros
parques e centros tecnológicos brasileiros.
7. Cidade dos Estados Unidos onde surgiram os
primeiros tecnopolos.
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3. Cidade onde se localiza o tecnopolo brasileiro.
4. Área do conhecimento humano desenvolvida no Vale
do Silício, nos EUA.
5. Área de pesquisa desenvolvida no parque
tecnológico de São José dos Campos, no Brasil.

8. Outra área de pesquisa avançada desenvolvida em
São José dos Campos.
9. Nome pelo qual são conhecidas as empresas que dão
origem a outras empresas.
9

país. Elas estão muito próximas, formando o que chamamos de conurbação.
Com a ajuda do mapa, localize as cidades citadas no texto e envolva-as.

Esse
fenômeno
ocorre
quando os municípios vão se
expandindo um em direção ao
outro. A partir da unificação, as
cidades envolvidas começam a
utilizar, de maneira conjunta, os
mesmos
serviços
de
infraestrutura, formando uma
malha urbana contínua.

https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR

Conurbação é o termo
usado para designar um
fenômeno urbano que acontece
a partir da união de duas ou
mais
cidades/municípios,
constituindo uma única malha
urbana.

Coordenadoria de Educação

abrigam o tecnopolo brasileiro e os mais importantes centros tecnológicos de nosso
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O texto da página anterior relata a localização das principais cidades que

Os limites municipais quase
não são percebidos, o que
dificulta a identificação precisa
de onde termina ou começa um
município.
Adaptado de:
www.brasilescola.com.br
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Os cinturões industriais dos Estados Unidos
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Os cinturões industriais podem ser divididos em duas
regiões principais: o Manufacturing Belt, ou cinturão fabril, e o
Sun Belt, ou cinturão do Sol.

VISTA AÉREA DA CIDADE DE CHICAGO,
NA REGIÃO DOS GRANDES LAGOS

www.tropbrasiltur.com.br

Já o Sun Belt, localizado ao sul dos Estados Unidos, em uma
faixa que se estende da Flórida à Califórnia, caracteriza-se por
possuir indústrias tecnologicamente muito avançadas. Este cinturão
tecnológico teve o seu crescimento impulsionado, a partir da década
de 1960, pela exploração do petróleo no Texas e pelo
desenvolvimento da indústria aeroespacial na Flórida. Atualmente,
abriga, no chamado Vale do Silício, algumas das maiores empresas
da área de tecnologia do mundo. Essa posição de destaque é
facilitada pela existência de diversas universidades e institutos de
pesquisa que fornecem mão de obra especializada. Isso já foi
tratado no início deste Caderno. Reveja a página que fala dos
Tecnopolos.
VISTA AÉREA DE LOS ANGELES, NA CALIFÓRNIA

Adaptado de www.educacao.uol.com.br
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A farta existência de recursos naturais na região,
principalmente minério de ferro e carvão mineral possibilitou o
desenvolvimento de indústrias siderúrgicas, automobilísticas e
ferroviárias. Ali se localizam cidades importantes como
Chicago, que você vê na foto ao lado. Atualmente, este
cinturão, que vem atravessando um período de transformação
em que se observa uma desconcentração industrial, é
denominado Rust Belt (cinturão da ferrugem).

www.culturamix.com

O Manufacturing Belt desenvolveu-se durante o século
XIX na região Nordeste e na região dos Grandes Lagos. Tem,
como característica, possuir a maior concentração urbanoindustrial do mundo.
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Estados Unidos: expansão territorial
Os Estados Unidos têm o quarto território mais
extenso do mundo, sendo superados apenas pela
Rússia, Canadá e China. Mas não foi sempre assim.

Coordenadoria de Educação

MAPA DOS ESTADOS UNIDOS

Nos séculos XVI e XVII, espanhóis exploraram a
Flórida e o Colorado, franceses instalaram-se no vale
do Rio Mississipi, e holandeses fundaram, no nordeste,
a colônia de Nova Amsterdã, depois tomada pelos
ingleses, que a chamaram de Nova York.

Você já deve ter observado que, apesar de os
Estados Unidos terem o inglês como língua oficial,
algumas cidades e regiões do país têm nomes de
origem espanhola – Los Angeles, Las Vegas, San
Francisco, Flórida entre outros –, enquanto outras têm
nomes de origem francesa – Nova Orleans, Saint Louis
e Louisiana, por exemplo. Isso comprova que, ao longo
de sua história, os Estados Unidos foram incorporando
territórios, o que aconteceu através da assinatura de
tratados, de vitórias em guerras e aquisições por meio
de pagamentos feitos a outros países.

Os períodos de expansão territorial mais recentes
correspondem à incorporação do Alaska e do Havaí, no
século XIX.
Pesquise, na Internet, a respeito da incorporação e da
importância dessas regiões pelos Estados Unidos. Escreva
suas conclusões na próxima página.

Sugerimos que você consulte os sites:
www.infoescola.com e www.revistahost.uol.com.br
e peça ajuda a seu Professor.
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em diante, muita coisa aconteceu e os Estados Unidos
foram ampliando seu território, estendendo-se do
Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico.

www.not1.xpg.com.br

A colonização efetiva pelos ingleses ocorreu por
volta de 1620, com a fundação das Treze Colônias. Daí
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www.noticiasong.org

O setor agropecuário dos Estados Unidos está entre os mais
desenvolvidos do mundo. Fazendo uso de altas tecnologias, uma
característica marcante dessa atividade econômica é a sua organização
em grandes regiões distintas, conhecidas como cinturões ou belts.
As particularidades históricas, os fatores climáticos e as
características do solo de cada região foram determinantes para que
cada cinturão se especializasse em certo tipo de produto como trigo,
algodão, milho, entre outros.
Adaptado de www.educacao.uol.com.br.
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Os cinturões agrícolas dos Estados Unidos

O mapa ao lado mostra a distribuição dos
cinturões agrícolas (belts) nos Estados Unidos.
Consulte seu livro didático, o Atlas Geográfico
ou o acervo da Sala de Leitura e identifique esses
cinturões, numerando o mapa de acordo com a
seguinte legenda:
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CULTIVO DE TRIGO NOS ESTADOS UNIDOS

1- WHEAT BELT (CINTURÃO DO TRIGO)
2- CORN BELT (CINTURÃO DO MILHO)
3- COTTON BELT (CINTURÃO DO ALGODÃO)
4- DAIRY BELT (CINTURÃO DO LEITE)
5- POLICULTURAS
6- DRY FARMING (AGRICULTURA IRRIGADA)
7- RANCHING BELT (CRIAÇÃO DE BOVINOS E OVINOS)
8-FRUIT BELT (CINTURÃO DAS FRUTAS E CULTURAS SUBTROPICAIS).
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OBAMA E KARZAI TROCAM OS DOCUMENTOS
ASSINADOS EM CABUL.

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, chegou ao
Afeganistão em uma visita não anunciada na terça-feira, 1º de maio de
2012, para assinar um acordo, estabelecendo as futuras relações dos
Estados Unidos com o Afeganistão.
A viagem a Cabul (capital do Afeganistão), a princípio mantida em
segredo, por medida de segurança, ocorreu no primeiro aniversário da
morte do fundador da al-Qaeda, Osama Bin Laden.
A presença de Bin Laden, no Afeganistão, justificou a invasão
americana em outubro de 2001, um mês depois dos atentados de 11 de
setembro daquele ano.

Obama e o presidente afegão, Hamid Karzai, apertaram as mãos após a assinatura do acordo no palácio
presidencial, em Cabul.
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http://g1.globo.com/mundo/noticia

Obama faz viagem surpresa ao Afeganistão para assinar acordo
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O poder bélico estadunidense

O acordo de parceria estratégica entre Estados Unidos e Afeganistão estabelecerá condições para que os Estados
Unidos se mantenham presentes no país, mesmo após 2014, prazo estabelecido para a retirada da maior parte das
tropas de combate da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte).
Adaptado de: http://g1.globo.com/mundo/noticia.
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O Conselho de Segurança é o órgão mais poderoso da ONU.

Como os Estados Unidos se tornaram essa
grande potência militar? Tudo teve início com a sua
participação decisiva, ao lado da ex-União Soviética, na
Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Tal participação
fez desses dois países as potências hegemônicas do
mundo, até 1991. Oponentes políticos, eles passaram a
buscar territórios para que pudessem exercer influência
política e econômica.

Com o fim da União Soviética, em 1991, os Estados Unidos tornam-se a única superpotência do mundo,
detentora de enorme poderio militar. Sem um grande adversário, o país passou a intervir em questões e conflitos locais
ou mundiais, buscando soluções que, muitas vezes, atendem somente a seus interesses particulares, exercendo forte
pressão sobre instituições internacionais, como é o caso da ONU.
A ONU – Organização das Nações Unidas, instituição criada em 1945, logo após o término da
Segunda Guerra Mundial, tem como objetivos manter a paz, defender os direitos humanos e as
liberdades fundamentais e promover o desenvolvimento dos países. É constituída, hoje, por 193
países.
Compõe-se de diversos organismos, com destaque para: a Assembleia Geral, o Conselho de
Segurança, a OMS (Organização Mundial de Saúde), a OIT (Organização Internacional do
Trabalho) e a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).
Glossário: bélico - referente à guerra; supremacia - superioridade; hegemônico - superior; que exerce influência predominante; oponente aquele que se opõe, adversário.
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Fonte: http://veja.abril.com.br/conselho-seguranca-onu

O texto da página anterior mostra a supremacia
dos Estados Unidos, também do ponto de vista militar,
uma vez que a intervenção do país, no Afeganistão,
ocorreu mesmo com a desaprovação do Conselho de
Segurança da ONU – Organização das Nações Unidas.
O único aliado dos Estados Unidos nessa decisão foi o
Reino Unido.

Coordenadoria de Educação

O poder bélico dos Estados Unidos e a ONU
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Uma das atribuições da UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura,
consiste em definir os patrimônios naturais e culturais da humanidade. Para a UNESCO, patrimônio é o legado que
recebemos do passado, vivemos no presente e transmitimos às futuras gerações.
O patrimônio natural compreende as formações naturais excepcionais, os habitats de espécies animais e vegetais
ameaçadas e áreas que tenham valor científico, de conservação ou estético.
Por sua vez, o patrimônio cultural compreende monumentos, grupos de construções ou de locais que tenham valor
histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico.

Coordenadoria de Educação

A UNESCO e os patrimônios da humanidade

Adaptado de Almanaque Abril 2011, p.365.

O dia 1º de julho deste ano tornou-se um dia marcante na história do Brasil. Nesta data, o Rio de Janeiro tornouse a primeira cidade do mundo a receber, da UNESCO, o título de Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural
Urbana. A candidatura, apresentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), foi aprovada
durante a 37ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, em São Petersburgo, na Rússia. A importância e o valor
universal da cidade encontram-se, principalmente, na soma da sua beleza natural com a intervenção humana.
O Rio de Janeiro foi a primeira cidade a se candidatar inteira a Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural
Urbana. A partir de agora, os locais da cidade valorizados com o título da UNESCO serão alvo de ações integradas,
visando à preservação de sua paisagem cultural. São eles: Pão de Açúcar, Corcovado, Floresta da Tijuca, Aterro do
Flamengo, Jardim Botânico e a Praia de Copacabana, entrada da Baía de Guanabara. As belezas cariocas incluem,
ainda, o Forte e o Morro do Leme, o Forte de Copacabana, o Arpoador, o Parque do Flamengo e a Enseada de
Botafogo.
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CIDADE DO RIO DE JANEIRO: PATRIMÔNIO MUNDIAL

Adaptado de: www.g1.globo.com.
Glossário: legado - herança; o que é transmitido às gerações que se seguem;
estético - referente à beleza.
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www.g1.globo.com

www.portalsaofrancisco.com.br

Nesta página, estão algumas fotos de locais da cidade do Rio de Janeiro valorizados como
patrimônios naturais e culturais.
Em grupo, com seus colegas, observe as imagens e identifique esses locais.

_______________________________
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Cidade do Rio de Janeiro: patrimônio mundial

_____________________________

______________________________
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Os Estados Unidos e a crise econômica

A causa da crise, que teve início em 2008, foi o desequilíbrio
financeiro dos Estados Unidos, a maior potência econômica
mundial.

A esse desequilíbrio, somou-se a onda de inadimplência,
principalmente no setor imobiliário, ou seja, muitas pessoas
adquiriram empréstimos para compra de imóveis, mas deixaram de
pagar devido à alta dos juros. Os bancos, então, começaram a
perder muito dinheiro, alguns chegando à falência, o que fez com
que a economia se desestabilizasse ainda mais e entrasse em crise.

Uma vez que a economia mundial está globalizada, quando uma economia do porte dos Estados Unidos entra em
crise, é certo que muitas outras economias são afetadas.
Durante uma crise, o país deixa de importar muitos produtos. A não importação de produtos prejudica a economia
dos países exportadores.

www.zrealestate.com.au

Diversos fatores podem ser apontados como responsáveis por
esse desequilíbrio, como o déficit comercial americano (o país
importava mais do que exportava) e os altos investimentos militares
desde os atentados de 11 de setembro de 2001.
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Muito se tem falado sobre a crise econômica que atinge,
atualmente, diversos países. Você sabe dizer como é possível que,
de repente, várias economias, ao redor do mundo, sejam afetadas
ao mesmo tempo?

Adaptado de http://cienciahoje.uol.com.br, http://economia.uol.com.br e http://revistaescola.abril.com.br.

Glossário: inadimplência - falta de cumprimento de uma obrigação; falta de pagamento;
falência - falta de condições de cumprir os pagamentos devidos;
desestabilizar - perder a estabilidade.
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neccint.wordpress.com

Considerando o que você leu sobre a recente crise econômica mundial, analise a figura acima e explique o que
você entendeu.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Estados Unidos: imigração

Justiça dos EUA, no entanto, manteve direito de polícia checar status de imigrantes suspeitos de
estarem ilegalmente no país
Em junho deste ano, a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou inconstitucional parte da polêmica
lei de imigração do Arizona, um assunto que colocou em posições opostas os então candidatos à presidência
Barack Obama e Mitt Romney.
Embora tenha considerado partes da lei inconstitucionais, a mais alta corte americana manteve, no
entanto, o direito de os policiais checarem pessoas suspeitas de estarem nos Estados Unidos ilegalmente. A
decisão mantém a obrigatoriedade de os suspeitos terem de mostrar vistos e autorizações, mas veta aos policiais
o direito de prender imigrantes.

www.globo.com.br

Além de derrubar o direito de policiais
deterem suspeitos de ilegalidade, a Corte
derrubou a cláusula sobre a obrigatoriedade
do
imigrante
carregar
consigo
documentação sobre seu status e também o
tópico sobre a criminalização de imigrantes
sem documentação se candidatarem a um
emprego.
Para a governadora do Arizona, na
época Jan Brewer, o "coração" da lei foi
mantido.
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Suprema Corte considera inconstitucional parte de lei de imigração do Arizona
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Texto 1

Adaptado de www.ig.com.br
GRUPO CONTRÁRIO À LEI DE IMIGRAÇÃO AMERICANA DO PUENTE
MOVEMENT, EM PHOENIX, ARIZONA.
Glossário: polêmica - debate de ideias; controvérsia.
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Estados Unidos: imigração
Onda de imigrantes latinos muda demografia dos EUA
Projeções indicam que brancos serão superados em 2050 por hispânicos somados aos negros e asiáticos
A onda de imigrantes latinos que os Estados Unidos passaram a receber, de forma mais acentuada, a partir de 1965,
vem contribuindo para a significativa mudança demográfica do país.
Segundo projeção feita em 2008, os hispânicos devem triplicar e representar a maior parte do crescimento populacional
dos Estados Unidos, de 2005 a 2050, saltando de 14% para 29% no período de 45 anos. Este percentual, somado à
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Texto 2

proporção de negros (13%) e de asiáticos (9%), significará que, em 2050, a maior parte da população do país não será
constituída por brancos não hispânicos, que corresponderão a menos da metade do total.

O número de imigrantes ilegais nos Estados Unidos caiu pela primeira vez na década em 2007, e diminuiu mais 800
mil entre 2008 e 2009, principalmente por causa da recessão e dos esforços para coibir a imigração.
Segundo pesquisa do Instituto de Políticas para a Imigração, atualmente dois terços dos imigrantes estão legalmente
no país, seja como cidadãos naturalizados ou como residentes permanentes regularizados por lei (portadores do chamado
green card).
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Imigração ilegal

Apesar da diminuição do número de ilegais, a mudança demográfica, impulsionada pela imigração, tem grandes
implicações nos gastos governamentais em setores importantes como educação, assistência à saúde, infraestrutura e
previdência social.
Adaptado de www.ig.com.br.
Glossário: recessão - diminuição da atividade econômica, com queda da produção, desemprego; crise;
coibir: reprimir.
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revistavalever.com.br

Abaixo, você vê o cartaz do filme Um Dia sem Mexicanos, de 2004. O filme mostra como
seria um dia da população da Califórnia (Estados Unidos) sem a presença e a mão de obra
dos imigrantes latinos.

Sinopse é um resumo, ou seja, é uma
apresentação sintética, objetiva e precisa
da estrutura narrativa de um filme, a partir
do enredo principal, destacando-se
elementos de espaço/tempo, personagens
principais e situações-chave.

Agora, que você já assistiu ao filme e já que já sabe o
que é uma sinopse, faça uma sinopse do filme Um Dia sem
Mexicanos. Para isso, utilize o seu caderno e entregue o texto
ao seu Professor na data marcada.
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Fonte: http://omelete.uol.com.br/cinema/ium-dia-sem-mexicanosi/

Sinopse – o que é?

Você pode sugerir ao Professor uma Sessão Pipoca e
um trabalho em grupo. O que você acha? Combine com ele.

23

Estados Unidos: pobreza latente

vivenciada

pelos

estadunidenses:

a

pobreza de parte considerável de sua população.
Hoje, cerca de 46,2 milhões de pessoas estão
nesta situação, representando, aproximadamente,

http://fernandonogueiracosta.wordpress.com

http://fernandonogueiracosta.wordpress.com

15% dos habitantes dos Estados Unidos.

Um menor crescimento econômico, registrado na última
década, seguido pela pior recessão em anos, incrementou os
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realidade
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As imagens desta página retratam uma outra

bolsões de extrema pobreza, mais uma vez, em todo o país.
Isto se deu, particularmente, nas pequenas comunidades
metropolitanas e nos subúrbios, especialmente no MeioOeste.
24

que pode ser estabelecida entre os textos das páginas anteriores e as

Charge de Thiago Recchia, publicada em www.blogdovalentim.com

imagens desta página.
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dos EUA conhecido internacionalmente, o Tio Sam. Escreva sobre a relação
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Observe a imagem abaixo e a charge ao lado. Elas retratam um símbolo

www.time.mk.

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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RELATO DE UM PROFESSOR
Abaixo, você terá a oportunidade de conhecer alguns aspectos bastante interessantes a respeito do Canadá.
Leia, com atenção, o relato feito pelo Professor Alfeu Olival Barreto Junior, da Escola Municipal Desembargador
Oscar Tenório, da 2ª CRE, que viveu uma importante fase de sua vida nesse país da América Anglo-saxônica.
“Morei no Canadá, por um ano, como estudante de intercâmbio. Na época, eu tinha 17 anos de idade.
A cidade onde fiquei chamava-se Williams Lake, na província da Colúmbia Britânica, na costa oeste do país, possui pouco mais de
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AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA

50 mil habitantes e está a 500 quilômetros de distância da cidade mais importante, Vancouver. Fiquei hospedado em cinco
diferentes casas, cujas famílias me receberam com muito carinho. Entre janeiro e dezembro, estudei numa escola pública de
ensino médio. No início, o estudo foi bastante confuso, pois eu fiquei entre uma série e outra: comecei estudando em uma turma de
segundo ano, no final de um bimestre, e terminei estudando um semestre apenas no terceiro ano. Isto porque, lá, como o verão
ocorre no meio do ano, o ano letivo começa em agosto. Assim, as férias principais não ocorrem entre o Natal e o Carnaval.
domésticas para cumprir (ninguém tem empregada e todas as mulheres trabalham), quanto como cidadão: ninguém joga lixo na
rua ou atravessa fora do sinal de trânsito; os carros respeitam os pedestres; todos se interessam pelo que acontece no país. A
situação mais curiosa foi ver, ao final da primavera, pessoas formando grupos de voluntários para plantarem mudas de pinheiros,
uma vez que ali predominam as florestas de coníferas, em áreas que tinham sido desmatadas. O pinheiro cresce muito devagar:
leva 30 anos para ser considerado adulto. O governo obriga as empresas madeireiras a repor cada árvore derrubada. As áreas
mais antigas e abandonadas são os locais onde a população procura reconstituir a vegetação nativa.
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Pude constatar que o canadense é, desde pequeno, muito consciente dos seus deveres, tanto dentro de casa, onde tem tarefas

A natureza é o grande patrimônio do povo canadense. Os adultos, as crianças e os adolescentes desfrutam de tudo: das lagoas
para velejar e pescar, das encostas para praticar esqui e das florestas para fazer caminhadas e acampar. Tive oportunidade de
aproveitar tudo isso. Acampar em um abrigo na floresta, feito de troncos, galhos e folhas, foi uma experiência e tanto! Tive
oportunidade, também, de aprender o valor das outras pessoas, bem como o valor da natureza. Gostaria que todos os brasileiros
também agissem assim. Seríamos muito mais felizes e a natureza nos agradeceria. Com certeza, essa experiência muito contribuiu
para que eu escolhesse ser professor e ensinar Geografia.”
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O Canadá possui duas línguas oficiais: o inglês, língua de 57,2% dos canadenses, e o francês, língua de 21,8% da
população. Entretanto, 19,7% dos canadenses têm outra língua além do inglês ou do francês, como, por exemplo,
italiano, chinês, alemão, português, polonês, espanhol, árabe, holandês, ucraniano, holandês, grego.
A cultura indígena é a única verdadeira cultura nativa do Canadá, já que todos os outros canadenses são
originariamente imigrantes. Eles começaram a chegar ao Canadá no século XVII, trazendo consigo seus modos de vestir,
hábitos alimentares e costumes. No início do século XX, o Canadá abriu suas portas para a imigração de toda a parte do
mundo. Em 1988, o Governo sancionou o Ato do Multiculturalismo, que reconhece oficialmente a natureza multicultural
da sociedade canadense.
Adaptado de www.gc.ca
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O multiculturalismo no Canadá

O Cirque du Soleil é uma companhia artística que tem
sede em Montreal, no Canadá, e é reconhecida
mundialmente por oferecer um entretenimento artístico de
qualidade.
Fundado em 1984, o Cirque du Soleil viaja pelo
mundo, tendo-se apresentado, por quatro vezes, no Brasil.
O encerramento de sua última turnê, em nosso país,
ocorreu em agosto deste ano, na cidade de Porto Alegre,
capital do Rio Grande do Sul.
O circo possui artistas de várias partes do mundo.
Atualmente, eles representam cerca de cinquenta
nacionalidades e falam vinte e cinco idiomas diferentes.
www.cirquedusoleil.com

Glossário: sancionar - aprovar; confirmar;
entretenimento - divertimento;
turnê - excursão artística.
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Artes: o Cirque du Soleil e o multiculturalismo

www.ccolunas.cbn.globoradio.globo.com/

Adaptado de www.cirquedusoleil.com.

Vários brasileiros estão entre os artistas que compõem o Cirque
du Soleil. De tempos em tempos, são feitos testes para a contratação
de novos artistas. Quem tem vocação para as Artes deve ficar atento!
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Fonte: www.gc.ca
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www.gc.ca

MAPA DO CANADÁ

O Canadá, que tem como capital a cidade de Otawa, é formado por dez províncias e três territórios. Observe o
mapa acima. Sua vasta extensão territorial lhe possibilita uma diversidade geográfica que compreende férteis
planícies, bastante adequadas à agricultura, vastas cadeias montanhosas, extensa floresta, lagos e rios.
Consulte o Atlas Geográfico Escolar e escreva o nome do importante paralelo que corta o Canadá:
___________________________________________________
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Sua população está muito mal distribuída pelo território do país, estando 90% de
seus habitantes concentrados junto à fronteira com os Estados Unidos, de sua costa
leste a sua costa oeste. O centro-norte do país é bastante vazio, devido ao clima muito
rigoroso, ao isolamento geográfico e à presença de extensas florestas de coníferas,
que se constituem em uma das principais riquezas nacionais.

http//www.gov.on.ca

Dono de uma vasta extensão territorial, o Canadá possui uma população de
pouco mais de 33 milhões de habitantes, o que lhe garante uma densidade
demográfica de cerca de 3hab/km2.

SAMUEL DE CHAMPLAIN
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O Canadá: população

CANADÁ
DENSIDADE
DEMOGRÁFICA

Com colonização inglesa e francesa, o país é,
oficialmente, bilingue: tem o inglês e o francês como
línguas oficiais.

http//www.gov.on.ca

O movimento separatista na província de Quebec
ameaça a integridade territorial do Canadá. Os francocanadenses queixam-se de injustiças políticas,
econômicas e sociais praticadas pela maioria de origem
inglesa que domina o país.

DENSIDADE
POPULACIONAL
(habitantes por km2)
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O Canadá é um país desenvolvido, com IDH elevado, classificando-se entre os países de melhor qualidade de
vida do mundo.

Acima, você visualiza a foto de Samuel de
Champlain, francês que comandou o primeiro
assentamento europeu bem sucedido no Canadá, no
início do século XVII, ocupando a região de Quebec.
29

Vikings no Canadá

www.galileu.globo.com

http://www.historialivre.com/medieval/vikings.htm

na costa canadense e chegaram a levantar assentamentos.

EMBARCAÇÕES VIKINGS
As andanças dos vikings pelo Atlântico
Norte não devem ser esquecidas, mas não
tiram de Cristóvão Colombo o título de
descobridor europeu do Novo Mundo.
Adaptado de www.galileu.globo.com/.

Ruínas descobertas na década de 1960, por um
casal de arqueólogos noruegueses, Helge e Anne
Ingstad, comprovaram a presença de representantes dos
vikings, conhecidos no restante da Europa como um povo
bárbaro que, na Idade Média, aterrorizou a população do
que hoje são a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha e o
norte da Espanha.
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aventuraram pelo Oceano Atlântico em busca de terras desconhecidas. Por volta do ano 1000, os vikings estiveram
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Há provas de que, antes de Samuel de Champlain, e até mesmo antes de Colombo, outros europeus se

Glossário: arqueólogo - cientista que utiliza processos como coleta e escavação para estudar os costumes e culturas dos povos antigos,
através do material que restou da vida desses povos;
bárbaro - povos vindos de diversas regiões da Europa, que foram gradualmente ocupando áreas do Império Romano.
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Abaixo, você tem oportunidade de observar fotos das seis maiores cidades do país. Toronto, a maior delas, tem
mais de cinco milhões de habitantes.

MONTREAL

TORONTO
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A população canadense é maciçamente urbana: cerca de 80% dos habitantes vivem em cidades.
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Fontes das imagens destab página: www.waldesk.com.br, www.nationalgeographic.com.br, www.wordpress.com, www.viaje.com.br, www.waldesk.com.br, www.culturamix.com

Principais cidades do Canadá
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CALGARY – EDMONTON – MONTREAL – OTAWA – TORONTO – VANCOUVER
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Localize, no caça-conhecimento, as principais cidades do Canadá, apresentadas na página anterior e
listadas abaixo:

Com mais de cinco milhões de habitantes, Toronto é a maior cidade canadense. Esta
grande metrópole localiza-se junto ao Lago Ontário, um dos cinco Grandes Lagos situados
entre o Canadá e os Estados Unidos.
Montreal, localizada às margens do Rio São Lourenço, é a segunda mais importante
cidade do país.
Por sua vez, Vancouver, considerada uma das cidades mais importantes do país,
encontra-se no extremo oeste, próxima ao Oceano Pacífico.
32

O Canadá

Observe, no termômetro ao lado, a temperatura registrada no dia
27/02/2012, por volta de 1h30min, na cidade de Fort McMurray, província
de Alberta, Canadá.
Anote, na linha abaixo, a temperatura registrada, neste dia.

___________________________________________________________

Acervo particular da Profª Ligia Alves dos
Santos Souza – 6ª CRE.

AURORA BOREAL

Glossário: latitude - distância do equador a um lugar da Terra, quer no hemisfério norte (latitude norte), quer no hemisfério sul (latitude sul).
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www.g1.globo.com

Esta imagem retrata um dos mais belos fenômenos da natureza,
conhecido como AURORA POLAR.
Esse fenômeno é causado pelo choque de ventos solares com o campo
magnético da Terra. Só é visível em altas latitudes, isto é, nas regiões
próximas aos polos. Veja bem: nas proximidades do polo Norte, o fenômeno
recebe o nome de aurora boreal; nas proximidades do polo sul, chama-se
aurora austral.
A foto ao lado, de uma aurora boreal, foi obtida no Canadá, na cidade de
Yellowknife, localizada nos territórios de Noroeste.
É, realmente, um espetáculo impressionante, possível de ser visto,
principalmente, em madrugadas dos meses de inverno, quando o céu é
límpido, sem nuvens. Por outro lado, o espectador tem que enfrentar um frio
intenso, pois, nessa época do ano, nas regiões de altas latitudes, as
temperaturas são muito baixas.
Aliás, você vai ter oportunidade de aprender, na próxima página, que o
Canadá é um dos países mais frios do mundo.
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Você já viu alguma imagem parecida com esta?
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Observe, agora, a foto à direita.
Ao fundo, vemos o trecho de um rio que corta a área de
planícies na região central do Canadá, totalmente congelado.
Essa região é conhecida como Prairie – “Planície”, em
francês. Lembra que o francês é uma das duas línguas
oficiais do Canadá?
Consulte seu livro didático, o acervo da Sala de Leitura,
sempre sob a orientação de seu Professor, e escreva, abaixo, os
principais fatores responsáveis pelo frio, no Canadá.
Pesquise no site da embaixada do Canadá no
Brasil:http://www.canadainternational.gc.ca/brazi
l-bresil/index.aspx?lang=por&view=d

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Ela mostra um abrigo feito com troncos, galhos e folhas em
alguns trechos da Floresta Boreal, vegetação que domina o norte do
Canadá.
Em seu relato, o Professor Alfeu conta que, durante sua estada
no Canadá, acampou em um desses abrigos. Ele deve ter enfrentado
um frio e tanto!
Aliás, uma das características naturais mais marcantes desse
país é o inverno rigoroso.
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O Canadá

Acervo particular da Profª Ligia Alves dos Santos Souza – 6ª CRE

Acervo particular da Profª Ligia Alves dos Santos Souza – 6ª CRE

Observe a foto:
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Acervo particular da Profª Ligia Alves dos Santos Souza – 6ª CRE

A Floresta Boreal, constituída por coníferas, ocupa a porção central do
país, de leste para oeste.
Devido a sua extensa cobertura florestal, é de grande importância o
corte da madeira que sustenta a produção de papel, na qual o Canadá se
destaca mundialmente, além de outros produtos que têm a madeira como
matéria-prima. A Floresta Boreal é uma das mais importantes riquezas
naturais do país.
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A floresta boreal no Canadá

Visando à preservação da floresta, madeireiros e ambientalistas
fizeram, em maio de 2010, um acordo comercial de conservação. Com
esse acordo, o Canadá passou a ter a maior floresta protegida do mundo,
com 72 milhões de hectares, no oeste do país.

FLORESTA BOREAL, NO INVERNO
CANADENSE

Leia este trecho do relato do Professor Alfeu:
“O governo obriga as empresas madeireiras a repor cada árvore
derrubada. As áreas mais antigas e abandonadas são os locais em
que a população procura reconstituir a vegetação nativa.”

A preocupação da população canadense em preservar sua floresta revela uma atitude de cidadania e de respeito
à natureza, à vida, como tantas outras atitudes que visam ao bem comum e que são praticadas pelo canadense.
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Adaptado de www.scribd.com e Almanaque Abril 2011, p.422.

Volte à página em que se encontra o relato do Professor Alfeu e escreva, abaixo, outras atitudes cidadãs
mencionadas por ele e que podem ser praticadas por outros povos.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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O Canadá

www.nationalgeographic.com

“A natureza é o grande patrimônio do povo canadense.”

LAGO MORAINE, NO PARQUE NACIONAL BANFF
Este local é conhecido pelo seu belo lago, preenchido com água de degelo, proveniente das montanhas, e pelos
dez picos das majestosas montanhas que circundam o lago.

O Canadá possui 38 parques nacionais, que cobrem, aproximadamente, 2% da extensão territorial do país. Isso
confirma o que foi dito pelo Professor Alfeu, conforme transcrito acima.
Aberto em 1885 e localizado nos declives orientais das Montanhas Rochosas de Alberta, Banff é o mais antigo dos
parques, enquanto o Tuktuk Nogait, estabelecido em 1996, nos Territórios do Noroeste, é o mais recente.
O Canadá possui mais de mil parques em seu território. A criação de todos esses parques e sua manutenção
visam, exclusivamente, à preservação da natureza.
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Leia esta frase que está no relato do Professor Alfeu, a respeito do tempo em que viveu no Canadá:

36
Adaptado de www.gc.ca

Países de vasta extensão territorial, o Canadá e os Estados Unidos contam com redes de transportes modernas
e eficientes.
No que diz respeito às rodovias, estas são construídas aplicando-se alta tecnologia no sentido de garantir o
deslocamento rápido e a segurança dos usuários. Um exemplo disso são as pontes estaiadas construídas para
facilitar a travessia de rios, lagos, mares e canais.
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www.peri.de

www.uol.com.br

VOCÊ SABE O QUE É UMA PONTE ESTAIADA?
VEJA AS FOTOS ABAIXO.
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Canadá e Estados Unidos: circulação rodoviária

PONTE GOLDEN EARS, VANCOUVER, CANADÁ, NA
ÉPOCA DE SUA CONSTRUÇÃO

PONTE ESTAIADA PERTO DE SAVANNAH, NO
ESTADO AMERICANO DA GEÓRGIA

PONTE ESTAIADA é um tipo de ponte suspensa por cabos (chamados de estais). Constitui-se de um ou mais
mastros, de onde partem cabos de sustentação para os tabuleiros da ponte.

37

www.pontedelaguna.com.br

www.construrex.com.br

PONTE DO SABER - RIO DE JANEIRO (RJ)

PONTE ESTAIADA - RIO DAS OSTRAS (RJ)

www.inovavox.com

PONTE OCTÁVIO FRIAS DE
OLIVEIRA - SÃO PAULO (SP)
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www.r7.com.br

Há algum tempo, o Brasil vem usando moderna tecnologia para
construir pontes estaiadas.
Nesta página, colocamos as fotos de algumas dessas pontes. São
belas, você não acha?
Observe que duas delas estão no nosso estado, inclusive uma
delas – a Ponte do Saber – mostrada na foto à direita, está em nossa
cidade, ligando a Ilha do Fundão à Linha Vermelha.
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Pontes estaiadas no Brasil

PONTE JOÃO ALVES ARACAJU (SE)

PONTE JUSCELINO KUBITSCHECK BRASÍLIA (DF)
www.engenhariacivildauesc.blogspot.com
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Devido à sua grande extensão territorial, uma rede de transportes eficiente é essencial para manter todo o
Canadá unido, para permitir que pessoas e mercadorias se desloquem livremente através do país e também para
levar os produtos canadenses para mercados internacionais.
Para construir e manter tal rede, o Canadá transpôs enormes barreiras naturais. No inverno, a neve precisa ser
constantemente retirada das rodovias, das pistas dos aeroportos e ferrovias. Em muitas áreas, os cursos d'água são
abertos somente durante o verão. As montanhas escarpadas, as vastas áreas de pântanos e tundra, florestas quase
impenetráveis e os extremos de temperatura desafiam os conhecimentos de engenheiros e construtores.
Apesar desses obstáculos, o Canadá tem desenvolvido um sistema de transportes altamente sofisticado, e
possui mais quilômetros de estradas e ferrovias por habitante do que qualquer outro país, inclusive os Estados Unidos.
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Canadá: transportes

As estradas de ferro tiveram um papel decisivo na história do Canadá: a expansão para o oeste, além dos
Grandes Lagos, dependeu muito das ferrovias, uma das principais formas de transporte de mercadorias. A Canadian
National Railway e a Canadian Pacific Highway executam a maior parte dos serviços nacionais de frete férreo.

www.revistaferroviaria.com.br

O trem é o meio terrestre preferido para transportar
produtos sólidos a longas distâncias. Você sabe dizer por quê?
Converse com seus colegas, tire dúvidas com seu Professor e
escreva suas conclusões abaixo.

TREM DA FERROVIA CANADIAN NATIONAL RAILWAY, UMA
DAS MAIS IMPORTANTES DO CANADÁ

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Glossário: tundra – vegetação composta de musgos, liquens e ervas.

GEOGRAFIA - 8º Ano
4º BIMESTRE / 2012

Adaptado de: www.gc.ca.
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Canadá: transportes

Sua região é uma das mais densamente habitadas da América
Anglo-Saxônica, constituindo um importante centro econômico dos
Estados Unidos e onde vive cerca de 40% da população canadense.
Inúmeras cidades-chave, na economia de ambos os países, lá estão
localizadas: Chicago, Cleveland, Buffalo, do lado dos Estados Unidos,
e Toronto, Montreal e Quebec, do lado canadense.

www.america-norte.com

GRANDES LAGOS é o nome dado à porção de água doce
localizada a nordeste dos Estados Unidos e sudeste do Canadá.
Estes formam o maior conjunto de água doce no mundo, com mais de
246 mil km² de área (equivalente à área do estado de São Paulo).
Eles se interconectam por estreitos, pequenos rios e canais.
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OS GRANDES LAGOS E A HIDROGRAFIA DO SÃO LOURENÇO

OS GRANDES LAGOS

www.canada2008.vilabol.uol.com.br

São cinco os Grandes Lagos: Superior (o de maior
extensão), Michigan, Huron, Erie e Ontário.
Entre os lagos Erie e Ontário, encontram-se as
cataratas do Niágara, um agrupamento de grandes
cataratas localizadas no rio Niágara, na fronteira entre o
estado de Nova Iorque (nos EUA) e a província de Ontário
(no Canadá).
De grande beleza, as cataratas do Niágara são
visitadas anualmente por turistas de todo o mundo.
Observe a foto ao lado.
CATARATAS DE NIÁGARA
Glossário: hidrovia - via marítima, fluvial, lacustre etc. que serve ao transporte e às comunicações.
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Adaptado de: www.infoescola.com
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Canadá: transportes

O rio São Lourenço localiza-se no centro da
província de Quebec, ligando o Atlântico aos
GRANDES LAGOS.
Uma das maiores hidrovias do mundo, o rio São
Lourenço, abriga fauna e flora marinhas raras:
algumas espécies de baleias são facilmente
encontradas.
A hidrovia do São Lourenço é aberta de março
a dezembro para receber navios domésticos e
internacionais.
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www.canadaturismo.com.br

OS GRANDES LAGOS E A HIDROGRAFIA DO SÃO LOURENÇO

Esta hidrovia é uma vitória da engenharia, pois permite que os navios trafeguem pelo interior do continente.
Com cerca de 3700Km, é uma das maiores vias navegáveis do mundo e estende-se do Oceano Atlântico até a parte
oeste do Lago Superior.
Toda a hidrovia é navegável cerca de nove meses durante o ano. Desde 1970, no entanto, os navios quebragelos da Guarda Costeira do Canadá mantêm o Rio São Lourenço aberto o ano todo, até Montreal.
Observe que o navio é um importante meio de transporte não somente para as pessoas, mas, também, para
mercadorias voltadas, principalmente, à exportação. Grandes navios representam economia de custo, uma vez que
são capazes de transportar enormes quantidades de produtos, através de oceanos e mares.
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Adaptado de: www.aircanada.com.br.

Adaptado de: www.gc.ca.
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Glossário: quebra-gelo - navio de construção especial, destinado a navegar através de águas cobertas de camadas de gelo, conseguindo rompê-las.

Anualmente, mais de 150.000 estudantes estrangeiros viajam ao Canadá para estudar. Para o Canadá, esse
intercâmbio é bastante positivo porque, ao mesmo tempo em que aprendem, os estudantes estrangeiros
enriquecem as salas de aula com suas culturas, conhecimentos e habilidades.
E por que estudantes das mais diversas partes do mundo procuram o Canadá para estudar?
• As universidades canadenses estão entre as melhores do mundo.
• Os custos de educação e de vida, para estudantes estrangeiros no Canadá, estão entre os mais baixos do
mundo.
• Os estudantes qualificados também podem obter valiosa experiência de trabalho no Canadá, mediante
ofertas de emprego fora da universidade.
• O Canadá é um país multicultural. Em razão de sua diversidade étnica, o estrangeiro sente-se à vontade
nesse país.
• De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), o Canadá oferece um dos mais altos padrões de
qualidade de vida do mundo.
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Canadá: intercâmbio de estudantes

:www.canadaparabrasileiros.com.br

PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS PODERÁ
MANDAR 12 MIL ALUNOS AO CANADÁ

UNIVERSIDADE DE TORONTO

Durante visita feita ao Brasil, em abril deste ano, o
governador-geral do Canadá anunciou que o país receberá
12 mil estudantes brasileiros pelo programa Ciência sem
Fronteiras. O país também oferecerá aos estudantes
estágios no setor privado, experiência prática em
laboratórios e ensino de língua.
Na foto ao lado, você pode visualizar a Universidade de
Toronto, destino de muitos estudantes brasileiros que fazem
intercâmbio com o Canadá.
Adaptado de www.brasilnocanada.wordpress.com.br.
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Adaptado de www.gc.ca.
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Consulte o site www.cienciassemfronteiras.gov.br, peça ajuda ao seu Professor e escreva, abaixo, o resultado de
sua pesquisa.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Fonte da imagem: http://www.aai.uff.br/ciencia-sem-fronteiras
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É importante que a pesquisa aborde:
♦ o que é o programa.
♦ com que outros países, além do Canadá, o governo brasileiro tem acordos de intercâmbio.
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Forme um grupo com seus colegas e pesquise a respeito do programa Ciência sem Fronteiras, criado em julho
de 2011, pelo governo brasileiro.
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Adaptado de http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/mapasProntos.asp
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Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. 2004
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http://viajeaqui.abril.com.br/national-geographic/
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http://www.educopedia.com.br/

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/referencias.asp
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http://www.ibge.gov.br/paisesat/

http://planetasustentavel.abril.com.br/

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/
http://teen.ibge.gov.br/ibgeteen/

http://www.turminha.mpf.gov.br

