
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
FAEC - Fundação Antares de Educação e Cultura 
Colégio Antares - Ensino Fundamental, Médio, Pré-Vestibular e Educação Profissional 

 

 

 Preparamos uma breve lista com dicas de outros materiais e/ou fontes de 

informação em que podem(os) aprender mais. Esperamos que as nossas dicas 

funcionem como uma janela aberta, como um espaço (um vão?) que nos faz parar e 

olhar. Nem que seja apenas para satisfazer a curiosidade de saber o que tem dentro, 

pois, sabemos que sempre aprendemos algo. 

Podem olhar! 

 

Sites: 
 

1) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
www.ibge.gov.br 

 

Há uma grande diversidade de assuntos e dados essenciais para o povo brasileiro 

conhecer o seu país. Destacamos principalmente os links: 

 Banco de dados: cidades, estados, países, mapas 

 Brasil em síntese 

 IBGE 7-12 

 IBGE teen 

 Vamos contar 

 

Existem recursos para montar tabelas, quadros, gráficos, entre outros. 

 

2) www.sohistoria.com.br 

 

3) www.geografiaparatodos.com.br 
 

Este site é dedicado a assuntos pertinentes à Geografia, porém traz assuntos comuns a 

outras disciplinas como História e Ciências. O site traz questões de vestibulares, mapas, 

imagens, infográficos, eventos científicos na área da Geografia e vídeos de boa 

qualidade em diversos temas. 

 

3) Há muitos sites voltados para a cartografia, com mapas interessantes do mundo todo. 

é possível encontrar mapas históricos (retratam a visão do colonizador sobre o território 

americano, africano,...). 

Destacamos: 

 

 http://www.lib.utexas.edu/maps/ 

É um site da biblioteca da Universidade do Texas. Vale a pena conferir! 

 

 https://www.360cities.net/map (em inglês) 

A partir de uma Planisfério do mundo, é possível acessar imagens de diversas cidades 

do planeta. 

 

http://www.sohistoria.com.br/


 http://www.earthcam.com/ 

 O site traz imagem ao vivo de diversas cidades do mundo. Vale a pena associar a 

ideia deste site com a história do livro "1984" do autor George Orwell. 

 

 Google maps. 

 

 

4) As instituições governamentais e instituições não governamentais 

possuem sites com informações valiosas sobre o modo como elas 

compreendem o mundo e os fatos políticos. 
 

 http://www.cptec.inpe.br/ 

CPTEC ( Centro de Previsão o Tempo e Estudos Climáticos) -  

 O CPTEC é uma instituição governamental responsável por realizar pesquisas 

realizadas ao tempo e clima. Por conta das pesquisas realizadas, produzem um conjunto 

de informações essenciais para o planejamento da sociedade brasileira, seja produzindo 

dados climáticos que orientam muitos setores produtivos do país, para o planejamento 

das cidades e para a prevenção contra acidentes provocados por deslizamentos. 

Há um banco de imagens muito interessantes e imagens de satélites que permitem ao 

cidadão identificar e conhecer eventos climáticos. 

 

 http://www.cidades.gov.br/ 

Site do Ministério das Cidades do Governo Federal. 

 

 http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home 

É uma instituição ligada ao Ministério da Justiça com documentação, materiais 

cartográficos, fonográfico, fotográfico sobre o Brasil. 

 

 www.mma.gov.br 

Site do Ministério do Meio Ambiente do Governo Federal. 

 

 De acordo com o seu interesse, é interessante conferir o que há nos sites dos 

outros ministérios da República. 

 

 http://www.onu.org.br/ 

O site da Organização das Nações Unidas está disponível em Língua Portuguesa 

com destaques para ações da instituição no Brasil, para eventos importantes 

sobre direitos humanos no mundo, sobre ações de paz, acordos políticos, entre 

outros. 

 

 Cada entidade da ONU conta com site próprio e dispõem de grande volume de 

informações. 

 

5) Os jornais impressos publicam parte de seu conteúdo nos sites. 

Isso vale para jornais nacionais com para jornais estrangeiros. Vale a 

pena conferir.  
 

 Jornais da cidade de Americana e da região 



 http://www.folha.uol.com.br/ - jornal Folha de São Paulo 

 http://www.estadao.com.br/ - jornal  Estado de São Paulo 

 http://oglobo.globo.com/ - jornal O Globo (Rio de Janeiro) 

 www.clarin.com - jornal argentino 

 http://www.nytimes.com/ - jornal "The New York Times" (Estados Unidos) 

 http://www.lemonde.fr/ - jornal "Le Monde Diplomatique" (França) 

 

 

6) Filmes 
A lista é vasta. Há muitos sites que trazem listas e sinopses de filmes por 

temática. Fiquem atentos à indicação etária. 

 

No site "http://guiadoestudante.abril.com.br/blogs/divirta-estudando/especial-de-

ferias-parte-3-veja-uma-lista-de-filmes-para-ajudar-voce-em-geografia/" 

encontramos os seguintes filmes: 

 

Ficção: 
Lincoln (2012). Dirigido por Steven Spielberg, o filme foi lançado em janeiro deste ano 

no Brasil e mostra a luta de Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos de 1861 

até seu assassinato em abril de 1865, para aprovar a 13ª Emenda, que abolia a 

escravidão no país, em 1865. 

 

Os Miseráveis (2012). A história se passa na França do século XIX entre duas grandes 

batalhas: a Batalha de Waterloo e os motins de junho de 1832. 

 

Persepolis (2007). É sobre o início da nova República Islâmica e como ela passou a 

controlar como as pessoas deveriam se vestir e agir. 

 

Munique (2005). Dirigido por Steven Spielberg, fala sobre um ataque terrorista que 

aconteceu nas Olimpíadas de Munique de 1972, quando um grupo palestino 

denominado Setembro Negro invadiu a Vila Olímpica e matou integrantes da equipe 

olímpica israelense. 

 

Tropa de Elite 1 e 2 (2007 e 2010). Sobre a violência urbana no Rio de Janeiro. 

1984 (1984). Adaptação do livro 1984, escrito em 1948 por George Orwell, que aborda 

o tema do totalitarismo. 

 

Tempos Modernos (1936). Filme de Charles Chaplin que aborda a Revolução 

Industrial. 

 

Daens – Um grito de Justiça (1992). O filme se passa na segunda metade do século 

XIX, período considerado como a Segunda Revolução Industrial, que apresentou grande 

avanço tecnológico e científico. 

 

Germinal (1993). Baseado no romance  de mesmo nome de Émile Zola, aborda os 

movimentos grevistas de um grupo de mineiros no norte da França do século XIX 

contra a exploração. 

 

http://guiadoestudante.abril.com.br/fotos/como-filme-lincoln-estreia-dia-25-janeiro-pode-ajudar-vestibulandos-730984.shtml#0


Documentários: 
O Dia que durou 21 anos (2011). O documentário mostra a influência do governo dos 

Estados Unidos no Golpe de Estado no Brasil em 1964. 

 

Capitalismo: Uma história de amor (2009). Filme de Michael Moore sobre o 

capitalismo, a liberdade e os Estados Unidos. 

 

Chove sobre Santiago (1976). Sobre o golpe militar no Chile em 1973. 

 

O contestado (2012). Sobre a Guerra do Contestado, ocorrida entre 1912 e 1916, que 

envolveu milhares de civis e militares e colocou Paraná e 

Santa Catarina em disputa por questões territoriais. 

 

Terra para Rose (1987). Documentário sobre a formação do MST. 

 

O veneno está sobre nossa mesa (2011). Sobre o uso abusivo de agrotóxicos nos 

alimentos no Brasil. 

  

Canudos 

 

No site " http://ensinodegeografiauenp.blogspot.com.br/p/filmes.html" 

encontramos: 
 

Filme: Os Edukadores 

Conteúdo: Crítica ao Capitalismo 

 

Filme: A Vida dos Outros 

Conteúdo: Guerra Fria 

 

Filme: Escritores da Liberdade 

Conteúdo: Educação 

 

Filme: Histórias Cruzadas 

Conteúdo: Racismo nos Estados Unidos 

 

Filme: Mississippi em Chamas 

Conteúdo: Racismo nos Estados Unidos 

 

Filme: Rio 

Conteúdo: Geografia do Brasil, Sudeste, Mata Atlântica, Tráfico de animais. 

 

Filme: O Pianista 

Conteúdo: Segundo Guerra Mundial; Invasão da Polônia 

 

Filme: O Menino do Pijama Listrado 

Conteúdo: Segunda Guerra Mundial: Judeus 

 

Filme: Diamante de Sangue 

Conteúdo: África, Serra Leoa, Guerra Civil; Exploração de Diamante 

 



Filme: Mandela - A Luta pela Liberdade 

Conteúdo: África do Sul, Apartheid 

 

Filme: A Vida é Bela 

Conteúdo: Segundo Guerra Mundial; Itália 

 

Filme: Quem quer ser um Milionário? 

Conteúdo: Índia 

 

Filme: Os sem Floresta 

Conteúdo: Transformação da Paisagem; Consumismo, Destruição da Natureza. 

 

Filme: O Senhor da Armas 

Conteúdo: Tráfico; Geopolítica 

 

Filme: Invictus 

Conteúdo: África do Sul, Apartheid 

 

Filme: Vidas Secas 

Conteúdo: Geografia do Brasil, Região Nordeste 

 

Filme: Cidade dos Homens 

Conteúdo: Violência, Urbanização, Favela 

 

Filme: Olga 

Conteúdo: Revolução, Nazismo 

 

Filme: Adeus, Lênin! 

Conteúdo: Europa Oriental 

 

Filme: A lista de Schindler 

Conteúdo: Segunda Guerra 

 

Filme: Home 

Conteúdo: Problemas Ambientais 

 

Documentário: Um Verdade Inconveniente 

Conteúdo: Problemas Ambientais 

 

Documentário: Quantas Pessoas Podem Viver no Planeta Terra? 

Conteúdo: Problemas Ambientais 

 

Documentário: A Última Hora 

Conteúdo: Problemas Ambientais 

 

Documentário: Ilha das Flores 

Conteúdo: Problemas Ambientais 

 

Documentário: A História dos Eletrônicos 

Conteúdo: Problemas Ambientais, Lixo Eletrônico 



 

Documentário: Seus Eletrônicos Podem Ser Reciclados 

Conteúdo: Problemas Ambientais, Lixo Eletrônico 

 

 

 

7) Dicas de Estudo 
 

Aluno: 

Observe que em seu livro texto (História e Geografia), n final de cada módulo 

tem sugestões de sites, links, filmes e livros, bem como atividades extras que 

podem dar suporte aos seus estudos. 

 A melhor forma de estudar História e Geografia: 

 Reler os textos do livro e dar mais importância ao que está grifado 

 Fazer esquemas ou resumos do conteúdo (observe que em seus livros há 

um resumo no final de cada módulo. Leia-o e veja se você sabe discorrer 

sobre cada item em destaque) 

 Leia as questões elaboradas pelo professor com suas respectivas 

respostas* 

 Leia as questões selecionadas do livro e respectivas respostas* 

 

*É lógico que para um bom aproveitamento você deve ter todas as questões 

corrigidas em seu caderno. 

IMPORTANTE: se você estuda com antecedência, traga as dúvidas para serem 

discutidas antes das avaliações. 

 

Sugestão aos pais: 

Site interessante para ajudarem seus filhos a estudar. 

www.meufilhonaoestuda.com.br. (O jornal O Estado de São Paulo publicou um 

caderno com orientações para pais e alunos sobre o tema). 

 

 

http://www.meufilhonaoestuda.com.br/

