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ENSINO FUNDAMENTAL - do 6° ao 9° ano

Com o lançamento deste Atlas, o IBGE oferece ao 
público estudantil um amplo conjunto de informações 
necessárias ao conhecimento do espaço que nos 
cerca e dos múltiplos aspectos territoriais, ambientais, 
demográficos e socioeconômicos que caracterizam a 
dinâmica de construção desse espaço pelo homem, 
no Brasil e em outros países. 

Em cerca de 180 mapas, são apresentados dados 
geográficos, cartográficos e estatísticos sobre temas 
relacionados ao meio ambiente, recursos naturais,  
características da população, urbanização, atividades 
econômicas, redes de comunicação e transporte, entre 
outras informações que permitem, ao jovem estudante, 
não só compreender a nossa realidade social como 
compará-la com a de outras nações que compõem os 
cenários sociopolítico e econômico mundial da atuali-
dade. Sempre que necessário, os mapas são enriqueci-
dos com textos explicativos acerca dos conceitos neles 
apresentados, ora aprofundando aspectos de seu con-
teúdo, ora ampliando as possibilidades de leitura.  

O presente Atlas contempla os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, do Ministério da Educação, na medida em 
que possibilita ao aluno observar, conhecer, entender e 
refletir sobre as características do local onde vive e de 
outras paisagens e espaços geográficos distantes.  

Nos acompanhe, então, nesta excursão geográfica 
pelo Brasil e pelo mundo e boa pesquisa !! 
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APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

O IBGE apresenta o Atlas Geográfico Escolar – Ensino Fundamental, 
do 6º ao 9º ano – uma publicação que auxilia o jovem a conhecer e 
compreender aspectos do Brasil e do mundo ao seu redor.

Com o lançamento desta publicação, o IBGE busca preencher uma 
lacuna na produção de informação especialmente voltada para o 
público dessa faixa escolar.

Diversidades ambiental e cultural, economia, demografia, desigual-
dades socioeconômicas, estrutura da população, redes de comuni-
cação, transportes, recursos energéticos, recursos naturais e prob-
lemas ambientais são alguns dos temas abordados em mais de 
180 mapas.

A primeira parte é dedicada ao Brasil, com mapas que apresen-
tam aspectos do território, dinâmica da população e da socie-
dade. A parte mundo vem logo a seguir com mapas que 
contemplam os mesmos aspectos tratados na parte Brasil, 
além dos que representam os continentes e regiões do 
mundo e as bandeiras de 192 países.

Elaborado de acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) do Ministério da Educação (MEC), o 
Atlas também reúne dados geográficos, cartográficos 
e estatísticos, além de textos explicativos com os 
conceitos tratados nos mapas. Dessa forma, 
espera despertar o interesse do aluno em 
conhecer, entender e refletir sobre o local onde 
vive e espaços geográficos distantes.

Convidamos o público jovem a viajar 
nessa excursão geográfica pelo Brasil 
e pelo mundo e desejamos uma 
excelente leitura !
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Av. Franklin Roosevelt, 166 - Centro 20021-120 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
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