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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS  (2018) 
 

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

em que podem(os) aprender mais.  Entre muitas outras fontes essas dicas visam aprimorar os 

estudos feitos nas aulas e também auxiliá-los em pesquisas e tarefas propostas. Com relação 

às pesquisas sugerimos que coletem informações em pelo menos duas fontes e que busquem 

alternativas, além das mais comuns, como museus, institutos de órgãos governamentais, Ongs, 

etc. Nos livros adotados pelas disciplinas de História e Geografia encontramos excelentes 

indicações de sites e vídeos específicos por tema tratado. Dessa forma é só fazer bom proveito 

de tudo isso. 

 

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.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.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.  
 

� Cartas de Iwo Jima (2006): Cartas há muito tempo enterradas em uma ilha revelam as 

histórias dos soldados japoneses que lutaram e morreram durante a Segunda Guerra 

Mundial. 
 

� O Grande Ditador “O grande ditador”, de 1940, Chaplin conseguiu captar e retratar o 

que se passava na Europa no período entre guerras realizando uma sátira que, apesar 

de cômica, traz uma ácida crítica ao nazismo e ao fascismo. 
 



� Estrelas Além do Tempo – 2016 : No auge da corrida espacial entre os Estados Unidos 

e a Rússia, a sociedade americana ainda lida com a segregação racial. Lutando contra 

todos os preconceitos, três funcionárias negras da NASA mudam a história do país ao 

tornarem possível o lançamento do astronauta John Glenn para o espaço. 
 

� Mauá, O Imperador e o Rei ( 1999) Órfão de pai, Irineu muda-se para o Rio de Janeiro 

para trabalhar. Aos 22 anos, assume os negócios do escocês Carruthers e logo vira um 

empreendedor de muito sucesso. Conhecido por ter a maior riqueza do Império, Irineu 

torna-se Visconde de Mauá. 
 

� Getúlio (2014): Getúlio Vargas passa seus 16 últimos dias pressionado por uma crise 

política em decorrência das acusações de que teria ordenado o atentado contra Carlos 

Lacerda. O presidente avalia os riscos existentes até tomar a decisão de se suicidar. 
 

� Joaquim (2017): A história do que levou Joaquim José da Silva Xavier, um dentista 

comum de Minas Gerais, a se tornar Tiradentes, transformando-se em um importante 

herói e mártir nacional que veio a liderar o levante popular conhecido como a 

Inconfidência Mineira. 
 

� O Destino de  uma Nação, 2017: Com a Grã-Bretanha à beira de perder a guerra para a 

Alemanha, Winston Churchill sofre pressão para fazer um acordo com Hitler para 

estabelecer o estado como parte do território do Terceiro Reich, mas resiste à pressão. 
 

� Selma, uma luta pela igualdade-2014:  A história da luta de Martin Luther King Jr. para 

garantir o direito de voto dos afrodescendentes - uma campanha perigosa e 

aterrorizante que culminou na marcha épica de Selma a Montgomery, Alabama, e que 

estimulou a opinião pública norte-americana e convenceu o presidente Johnson a 

implementar a Lei dos Direitos de Voto em 1965. Em 2015 é comemorado o 50o. 

aniversário deste momento crucial no Movimento dos Direitos Civis. 
 

� Lugar nenhum da África- 2001: Em 1938, ainda não havia guerra, mas os sinais de que 

a Alemanha não era mais um lugar seguro para os judeus eram claros. Foi por isso que 

o advogado Walter Redlich (Merab Ninidze), em viagem África, escreve para a mulher, 

Jettel (Juliane Köhler), pedindo que ela e a pequena Regina, a filha do casal, se 

mudem ... 

 

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  

� Site de documentários : Doc Verdade 

� Outros : Netgeo, BBC,  You Tube 

 
  



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:  

o Site interessante para ajudarem seus filhos a estudar.  

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

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

 


