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André op aarde in de klas
Brazilië

Leeftijd: 13-15 jaar

Niveau:  VO onderbouw

Samengevat
Brazilië ligt in Zuid-Amerika en is het op vier na grootste 

land ter wereld. De hoofdstad van Brazilië is Brasilia.  

De meeste Brazilianen wonen langs de kust; daar liggen  

de meeste steden. In de grootste stad, São Paulo, wonen  

22 miljoen mensen. Elk jaar wordt Brazilië economisch 

sterker. Deze groei kent ook een keerzijde. De opkomst  

van landbouw en veeteelt vormt een bedreiging voor  

de natuurgebieden de Amazone, Cerrado en Pantanal.

Vakgebied
Aardrijkskunde

Kernbegrippen
Landschap – Natuurgebied – Bedreiging – Landbouw –  

Veeteelt – Economie

Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de kerndoelen voor de basisvorming:

- 30: Het milieu

- 38: Geografische basiskennis

- 46: Arm en rijk

Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie ‘André op aarde’. Op 

de programmapagina op schooltv.nl staan videoclips over 

allerlei bedreigde plekken op aarde die André vanuit de 

ruimte aanschouwde. Bekijk als aanvulling op het verhaal 

over Brazilië de video Ontbossing 

Antwoorden
1 B, 2 Van boven naar beneden: A, C , P, 3 A en C, 4 Soja, 

suikerriet, vlees, 5 In Brazilië wordt steeds meer vlees 

gegeten. De economie neemt toe. Als er meer welvaart is, 

betekent dat over het algemeen dat de mensen meer vlees 

gaan eten.

Kijkvragen
1 Wat is de hoofdstad van Brazilië?

 A Rio de Janeiro

 B Brasilia

 C São Paulo

2 Kijk naar de kaart van Brazilië. Waar liggen de drie  

 belangrijkste natuurgebieden? 

 Schrijf de letters A, C en P op de juiste plek. 

 A = Amazone

 C = Cerrado

 P = Pantanal

3  Waardoor worden de natuurgebieden van Brazilië  

 bedreigd?

 A Door de productie van houtskool.

 B Door een burgeroorlog.

 C Door de opkomst van landbouw en veeteelt.

 D Door de groei van de steden. 

4  Elk jaar wordt de economie van Brazilië sterker.  

 Omcirkel de drie belangrijkste exportproducten  

 van Brazilië.

 soja – rijst – bloemen – auto’s – suikerriet – vis – vlees 

Verdiepingsvraag

5  In Brazilië wordt steeds meer / minder vlees gegeten. 

 Wat zegt dit over de economie van het land?

 Omcirkel het juiste antwoord en leg je antwoord uit.
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