
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

E.M.E.B. “JORNALISTA GRANDUQUE JOSÉ” 
Rua Marechal Deodoro, 815 – Bairro Centro – Ribeirão Corrente - SP. CEP: 14445-000 - Fone: (16) 3749.1017 

Ato de Criação: Lei Municipal Nº 986, de 20 de março de 2008 
                                                          Email - granduquejose@educacao.sp.gov.br 
 

ESTUDO EM CASA – DISTANCIAMENTO SOCIAL – COVID 19 
ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – 8° ANO A e B  – 3 AULAS.  

22ª SEMANA: DE 14/09/2020 a 18/09/2020 
                                                Profª. Elisângela e Talita  

Orientações: 

- Anote no caderno 3º bimestre e deixe sempre organizado. 

- Leia o textos do livro da página 147 até 153 e os infográficos abaixo e realize as 
atividades da página 156 e 157, exercício 1 e 2 no caderno. 

- Envie fotos das atividades no whatsapp particular até dia 18/09 Sexta-feira. 
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Capital- Cidade 

do México 

Alta concentração 

populacional - uma das 

maiores metrópoles 

americanas. 

Problemas típicos de das grandes 

aglomerações urbanas em países 

pobres como: miséria, falta de 

infraestrutura, poluição atmosférica, 

violência entre outros. 

Há regiões com alta 

qualidade de vida 

Destaque ao narcotráfico e violência 

sexual contra as mulheres. 

Planalto do México- formações de maior 

altitude, prolongamentos das Montanhas 

Rochosas- denominação- Serra Madre 

Ocidental, a oeste e Serra Madre Oriental a 

leste. 
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População Mexicana      

 

 

 

 

 

Processos Migratórios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aspectos Culturais                

 

 

 

 

 

                                                                   Economia 

 

Emigração- México para os 

EUA-  

 - População Mexicana cerca de 128 milhões de habitantes; língua oficial- Espanhol 

(diversos idiomas nativos). 

-Miscigenação- Ameríndios e colonizadores espanhóis; 

- Indicadores sociais: Altas taxas de analfabetismo, mortalidade infantil, 53% da população 

na miséria. 

Atraídos pela 

economia dos EUA 

Vigilância na fronteira entre México 

e EUA. 

Chegada de migrantes – Com a crise econômica na Europa e 

nos EUA, o México tem atraído muitos imigrantes nos 

últimos anos. 

Grande riqueza cultural 

misturada com a colonização 

-Literatura, religiosidade, culinária, 

artes visuais, cinema etc. 

- Mantém fortes laços com os 

antepassados. 

Vários idiomas falados; 
Destaque na culinária com ingredientes típicos da região 
como: milho, cacau, abacate e a pimenta chili. 

Fortemente ligada aos EUA em 

virtude do Nafta. Praticamente toda 

exportação é destinada aos EUA. 

Atraíram grandes investimentos 

estrangeiros, formas de garantir a 

economia mexicana. 

Apresenta estrutura produtiva 
diversificada, com atividades 
agropecuárias, mineradoras e industriais. 
Seu principal produto de exportação é o 
petróleo. 


