GEOGRAFIA
Unidade temática: O sujeito e seu lugar no mundo.
Objetos do conhecimento: Dinâmica populacional.
Imigrantes
A partir do século XIX começaram a vir para o Brasil imigrantes japoneses, alemães e
italianos. Eles vieram ao Brasil na esperaça de um futuro melhor, mas na maioria das
vezes eles acabaram passando necessidades.
Muitos deles vieram para cá com estudo e com ideias que os levaram a algum tempo
depois conseguir riquezas e posse. Eles enriqueceram nossa cultura e ajudaram a
construir nossa país.
Migrantes
As pessoas deslocaram-se por diferentes motivos. A maioria delas tem como objetivo se
livrar da pobreza.
Algumas mudan-se para trabalhar ou para estudar.
Por vezes empresas e empresários saem em busca de grandes terras com melhores
condições de desenvolvimento e mão de obra mais barata.
Migração e imigração
Emigrante – é a pessoa que sai do seu país.
Imigrante – é a pessoa que sai do seu país para morar em outro.
Migrante – é aquele que muda de lugar, estado ou região de um mesmo país.
https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-historia-migracao-e-imigracao-5o-ou-6o-ano/amp/

Responda em seu caderno.
1 – Cite alguns motivos que levam as pessoas a imigrarem de um lugar para o outro.
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2 – Em que século os imigrantes começaram a vir para o Brasil?

3- A partir da análise da obra Retirantes, responda em seu caderno.

Retirantes é uma pintura feita em 1944
pelo artista brasileira Cândiodo Portinari.
Foi produzida com a técnica de óleo sobre tela,
possui dimensão de 180 x 190 cm encontra-se
no Museu de Arte de São Paulo (MASP).
Fonte:
https://www.todamateria.com.br/retirantes-candido-portinari/
Acesso em: 27 março 2020.

a) O que transmitem as expressões das pessoas retratadas no quadro?

b) A tela retrata quais problemas sociais?

c) Quantas pessoas podem ser observadas na imagem e como podemos descrevê-las?
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