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Componente Curricular: GEOGRAFIA   

 
   ATIVIDADES 
 
 

1) Vamos ler os textos referentes a cultura indigena  e analisar as imagens, se possível 

clique nos links para saber mais sobre cada notícia. 

 

OS ÍNDIOS DE ONTEM E OS INDÍGENAS DE HOJE 

 

Primeira: TODO ÍNDIO É IGUAL  

A primeira ideia que a maioria dos brasileiros tem sobre os índios é a de que eles 

constituem um bloco único, com a mesma cultura, compartilhando as mesmas crenças, a mesma 

língua. Essa é uma ideia equivocada, que reduz culturas tão diferenciadas à uma entidade supra- 

étnica. O Guarani, o Kaingang, o Xokleng e o Xetá deixam de ser Guarani, Kaingang, Xokleng e 

Xetá para se transformar no “índio genérico”.  

Hoje vivem no Brasil mais de 200 etnias, falando 188 línguas diferentes. 

 

Segunda: CULTURAS ATRASADAS 

A segunda ideia equivocada é considerar as culturas indígenas como atrasadas e 

primitivas. Os povos indígenas produzem saberes, ciências, arte refinada, literatura, poesia, 

música, religião.  

As línguas indígenas, por exemplo, foram consideradas pelo colonizador, 

equivocadamente, como línguas “inferiores”, “pobres”, “atrasadas”. Os linguistas sustentam que 

qualquer língua é capaz de expressar qualquer ideia, pensamento, sentimento e que, portanto, 

não existe uma língua melhor que a outra, nem língua inferior ou mais pobre que outra. 

 

Terceira: CULTURAS CONGELADAS 

O terceiro equívoco é o congelamento das culturas indígenas. Enfiaram na cabeça da 

maioria dos brasileiros uma imagem de como deve ser o índio: nu ou de tanga, no meio da 
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floresta, de arco e flecha, tal como foi descrito por Pero Vaz de Caminha. E essa imagem foi 

congelada. Quando o índio não se enquadra nessa imagem, vem logo a reação: “Ah! Não é mais 

índio”.  

Ninguém vive isolado absolutamente, assim aconteceu com os indígenas que se 

apropriaram de outras culturas como nós nos apropriamos das deles. 

 

FUTEBOL MOSTRA TALENTO DOS ÍNDIOS COM A BOLA 

                                        Enviado por Comunicação (não verificado) em seg, 08/09/2014 - 15:07 

 

                     http://www.seel.pa.gov.br/noticia/futebol-mostra-talento-dos-%C3%ADndios-com-bola 

 

DIFICULDADE DE ALDEIA EM ACESSO A MÉDICOS INSPIRA ÍNDIO A 

CURSAR MEDICINA... -  

http://www.seel.pa.gov.br/noticia/futebol-mostra-talento-dos-%C3%ADndios-com-bola
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Veja mais em https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/02/06/indio-medicina-primeiro-lugar-

universidade.htm?cmpid=copiaecola 

João Emanuel foi aprovado em primeiro lugar entre cotistas para o curso de Medicina da 

UnB 

Aos 17 anos, João Emanuel será o segundo filho do cacique Ary Pankará a cursar Medicina 

na UnB (Universidade de Brasília). Recém-aprovado no vestibular destinado a cotistas em 

primeiro lugar, ele vai representar um povo que vive no seco sertão de Pernambuco, para onde 

pretende voltar quando se formar para retribuir a oportunidade.  

 
                         
                                           Quarta: OS ÍNDIOS PERTENCEM AO PASSADO 
 

O quarto equívoco consiste em achar que os índios fazem parte do passado do Brasil.  

Os costumes e as tradições, mesmo sendo adequados para a sobrevivência, deixam de 

ser considerados como estratégia de futuro, porque são ou estão no passado. Tudo aquilo que 

não é do âmbito do ocidente é considerado do passado, desenvolvendo uma noção equivocada 

em relação aos povos tradicionais, sobre o seu espaço na história”. Os índios, é verdade, estão 

encravados no nosso passado, mas integram o Brasil moderno e não é possível a gente imaginar 

o Brasil no futuro sem a riqueza das culturas indígenas. Se isto ocorresse, o país ficaria pobre, 

muito pobre, e feio, muito feio. 
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AVANÇO DA TECNOLOGIA EM ALDEIA MUDA COTIDIANO DE ÍNDIOS NO AMAPÁ 
 

                        Notebooks, celulares e televisões são aparelhos comuns em tribo indígena. 

                        Aldeia Kumenê é uma das mais isoladas, no extremo Norte do país. 
 

. 

http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2014/05/avanco-da-tecnologia-em-aldeia-muda-cotidiano-de-indios-

no-amapa.html 

                                          Quinta: O BRASILEIRO NÃO É ÍNDIO  

 
Por último, o quinto equívoco é o brasileiro não considerar a existência do índio na formação 

de sua identidade. Há 500 anos não existia no planeta terra um povo com o nome de povo 

brasileiro. Esse povo é novo, foi formado nos últimos cinco séculos com a contribuição, entre 

outras, de três grandes matrizes: as europeias, representadas basicamente pelos portugueses, 

mas também pelos espanhóis, italianos, alemães, poloneses, etc; as africanas, da qual 

participaram diferentes povos como os sudaneses, yorubás, nagôs, gegês, ewes, haussá, 

bantos e tantos outros. Finalmente, as indígenas, formadas por povos de variadas famílias 

linguísticas como o tupi, o karib, o aruak, o jê, o tukano e muitos outros. Depois, as migrações 

de outros povos como os japoneses, os sírio-libaneses, os turcos, vieram diversificar e 

engrandecer ainda mais a nossa cultura. No entanto, como os europeus dominaram política e 

militarmente os demais povos, a tendência do brasileiro, hoje, é se identificar apenas com o 

vencedor – a matriz europeia – ignorando as culturas africanas e indígenas. Isso reduz e 

empobrece o Brasil, porque você acaba apresentando aquilo que é apenas uma parte, como se 

fosse o todo. 

 

http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2014/05/avanco-da-tecnologia-em-aldeia-muda-cotidiano-de-indios-no-amapa.html
http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2014/05/avanco-da-tecnologia-em-aldeia-muda-cotidiano-de-indios-no-amapa.html
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http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/formacao_acao/2semestre2017/fa2017_os_indios

_ontem_DEDI_roteiro.pdf 

 

2) Complete a tabela : 

O que eu já sabia... O que foi novidade... 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/formacao_acao/2semestre2017/fa2017_os_indios_ontem_DEDI_roteiro.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/formacao_acao/2semestre2017/fa2017_os_indios_ontem_DEDI_roteiro.pdf
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Componente Curricular: HISTÓRIA  

 

ATIVIDADES 

1) Leia os textos: 

ÍNDIO ,  NATIVO  OU AMERICANO 

Os primeiros povos da América já viviam no continente milhares de anos antes da chegada 

dos exploradores europeus. Esses povos são conhecidos como índios, nativos americanos ou 

indígenas. No Canadá também são chamados de Primeiras Nações. Muitos desses povos ainda 

vivem no continente. 

 

Povos árticos, como os esquimós (inuítes) e os aleútes, viveram (e ainda vivem) nas áreas 

mais longínquas do norte da América do Norte. Muitos outros povos viveram na região em que 

hoje ficam o Canadá e os Estados Unidos. Os astecas, os maias, os caraíbas e 

os incas viveram no México, na América Central (no continente e nas Antilhas) e na América 

do Sul (na região dos Andes). 

Indios ianomâmis na Amazônia 
venezuelana. 

Ariana Cubillos—AP/Shutterstock.com 
 

https://escola.britannica.com.br/artigo/esquim%C3%B3/481244
https://escola.britannica.com.br/artigo/ale%C3%BAte/574439
https://escola.britannica.com.br/artigo/asteca/480715
https://escola.britannica.com.br/artigo/maia/481862
https://escola.britannica.com.br/artigo/cara%C3%ADba/480905
https://escola.britannica.com.br/artigo/inca/481558
https://escola.britannica.com.br/artigo/Antilhas/482845
https://escola.britannica.com.br/artigo/Am%C3%A9rica-do-Sul/482546
https://escola.britannica.com.br/artigo/Am%C3%A9rica-do-Sul/482546
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No Brasil, diferentes nações indígenas se espalhavam pelo território do país. Os 

portugueses mantiveram maior contato com os tupis-guaranis, que habitavam a faixa litorânea. 

 

 

 

PRIMEIROS POVOS DA AMÉRICA 

Os primeiros povos da América provavelmente vieram da Ásia para o Alasca. Os cientistas 

acreditam que isso ocorreu entre 60 mil e 20 mil anos atrás. Durante esse período, possivelmente 

havia terra firme onde hoje se encontra o estreito de Bering, que separa a Ásia da América do 

Norte. Por volta de 10000 a.C., esses povos se espalharam pelas Américas do Norte, Central e 

do Sul. Alguns dos primeiros povos da América do Norte caçava grandes animais, como 

o mastodonte, já extinto. Outros pescavam e juntavam sementes e plantas silvestres. Com o 

tempo, alguns povos começaram a se dedicar à agricultura. 

POVOS PRÉ-COLOMBIANOS 

Os habitantes da América Central e da região dos Andes que já ocupavam essas áreas 

antes da chegada de Cristóvão Colombo (e de outros europeus) são chamados de povos pré-

colombianos. O nome “pré-colombiano” significa “antes de Colombo”. 

 

https://escola.britannica.com.br/artigo/Brasil/480842
https://escola.britannica.com.br/artigo/%C3%81sia/480680
https://escola.britannica.com.br/artigo/mar-de-Bering/480775
https://escola.britannica.com.br/artigo/Am%C3%A9rica-do-Norte/482060
https://escola.britannica.com.br/artigo/Am%C3%A9rica-do-Norte/482060
https://escola.britannica.com.br/artigo/mastodonte-e-mamute/481855
https://escola.britannica.com.br/artigo/agricultura/480544
https://escola.britannica.com.br/artigo/Am%C3%A9rica-Central/480939
https://escola.britannica.com.br/artigo/Andes/480602
https://escola.britannica.com.br/artigo/Crist%C3%B3v%C3%A3o-Colombo/481023
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Uma mulher de ascendência maia na península de Iucatã, no México. Os maias foram um povo pré-

colombiano que viveu no México e na América Central. 

Os maias formavam uma civilização avançada, organizada em cidades-estado. Eles tinham 

uma escrita hieroglífica e uma agricultura bem desenvolvida. Além dos maias, houve mais duas 

culturas importantes na época: os incas e os astecas. 

Os astecas viviam no México. Ao chegar à região, encontraram os toltecas e se misturaram 

a eles. Sua grande atividade era o comércio, que realizavam com produtos luxuosos negociados 

com outros povos da América do Norte e com os da América Central. 

Os incas, a mais avançada dessas três civilizações, viviam nos planaltos andinos, 

ocupando a região que corresponde ao Equador, à Colômbia, à Venezuela, ao Peru, 

à Bolívia e ao Chile. Dedicavam-se à agricultura e ao pastoreio e viviam em aldeias. Resistiram 

à invasão e ao domínio espanhol durante quarenta anos. Seu último imperador foi Tupac Amaru, 

que morreu em 1572. Com ele, terminou o Império Inca. 

POVOS INDÍGENAS DO BRASIL 

A primeira classificação dos povos indígenas nativos do Brasil estabeleceu quatro grupos, 

ou nações, considerando os idiomas falados: os tupis-guaranis, os jês ou tapuias, 

os aruaques ou maipurés e os caraíbas ou caribes. Calcula-se que aproximadamente 5 milhões 

de índios viviam no Brasil quando os portugueses chegaram. 

https://escola.britannica.com.br/artigo/hier%C3%B3glifo/481495
https://escola.britannica.com.br/artigo/tolteca/482689
https://escola.britannica.com.br/artigo/Equador/481198
https://escola.britannica.com.br/artigo/Col%C3%B4mbia/481014
https://escola.britannica.com.br/artigo/Venezuela/482781
https://escola.britannica.com.br/artigo/Peru/482196
https://escola.britannica.com.br/artigo/Bol%C3%ADvia/480821
https://escola.britannica.com.br/artigo/Chile/480965
https://escola.britannica.com.br/artigo/aldeia/483043
https://escola.britannica.com.br/artigo/tupi/483612
https://escola.britannica.com.br/artigo/tapuia/483582
https://escola.britannica.com.br/artigo/aruaque/487806
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Os portugueses tiveram mais contato com os tupis-guaranis, que viviam no litoral. Por 

algum tempo, o interior do vasto território brasileiro permaneceu inexplorado. Até o século XX 

existiam povos indígenas que nunca haviam tido contato com o homem branco. 

Os tupis-guaranis viviam em aldeias populosas, que tinham de 500 a 750 habitantes. 

Praticavam a caça, a pesca e a coleta de raízes e frutos, além da agricultura. 

O Brasil tem cerca de 220 povos indígenas, de diferentes grupos étnicos. São cerca de 180 

as línguas faladas por eles. No Brasil, no dia 19 de abril se comemora o Dia do Índio. 

É importante a influência dos índios na cultura brasileira. O idioma português falado no 

Brasil incorporou muitas palavras indígenas. A forte expressão artística dos diversos povos, com 

domínio do uso da cor, é uma riqueza valorizada pelos brasileiros. Na culinária, a mandioca, 

a pipoca, o mingau, a tapioca, o pirão e o beiju são de origem indígena. Nos cuidados com a 

higiene e a saúde, os brasileiros aprenderam com os índios o hábito do banho diário e o uso de 

remédios naturais em forma de chás, xaropes e compressas. Na música, nos cantos, no uso 

da rede, no artesanato e em muitas outras coisas, a cultura brasileira mostra sinais da presença 

indígena. 

Índios pataxós realizam uma dança tradicional na praia de Mutari, em 

Coroa Vermelha, perto da cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia, em 

20 de abril de 2000. 

 

https://escola.britannica.com.br/artigo/costa/625707
https://escola.britannica.com.br/artigo/fruta/481328
https://escola.britannica.com.br/artigo/cultura/481089
https://escola.britannica.com.br/artigo/culin%C3%A1ria/631060
https://escola.britannica.com.br/artigo/mandioca/483357
https://escola.britannica.com.br/artigo/pipoca/626094
https://escola.britannica.com.br/artigo/tapioca/483581
https://escola.britannica.com.br/artigo/ch%C3%A1/482643
https://escola.britannica.com.br/artigo/m%C3%BAsica/481991
https://escola.britannica.com.br/artigo/artes-decorativas/481125
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OS ÍNDIOS E OS EUROPEUS 

O navegador italiano Cristóvão Colombo foi o primeiro europeu a chegar à América, em 

1492. Os europeus chamaram os habitantes que encontraram na região de índios porque 

pensavam que tinham desembarcado na Índia (na Ásia). 

 

 

 

Os europeus trouxeram novas plantas e animais. O cavalo provocou grande mudança na 

vida dos nativos. Grupos montados a cavalo podiam viajar longas distâncias e caçar mais 

facilmente do que a pé. Os nativos receberam muito bem outros produtos, como espelhos, facas 

e ferramentas de metal. 

Mas os europeus também trouxeram doenças, como o sarampo e a varíola. Muitos nativos 

não resistiram a essas doenças porque nunca haviam sido expostos a elas. Eles não tinham 

anticorpos contra as doenças trazidas da Europa. Por isso, muitos povos foram rapidamente 

dizimados. 

No século XVII, um grupo de refugiados religiosos imigrou da Inglaterra para o leste da 

América do Norte. Eles ocuparam as terras indígenas. Para os índios, a terra era uma 

Esta ilustração retrata o contato do explorador francês Jacques 

Cartier com os índios hurões, no território onde hoje fica Montreal, no 

Canadá. A chegada dos europeus à América, a partir do século XV, 

afetou grandemente a vida dos povos nativos. 

                                 Library of Congress, Washington, D.C. (LC-

DIG-pga-02616) 

 

https://escola.britannica.com.br/artigo/%C3%8Dndia/481560
https://escola.britannica.com.br/artigo/cavalo/481527
https://escola.britannica.com.br/artigo/espelho/481916
https://escola.britannica.com.br/artigo/metal/481888
https://escola.britannica.com.br/artigo/sarampo/481870
https://escola.britannica.com.br/artigo/var%C3%ADola/482524
https://escola.britannica.com.br/artigo/Inglaterra/481229
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propriedade coletiva, de uso geral. Mas os colonos ingleses tinham outra visão. Para eles, cada 

indivíduo tinha sua própria terra. E, assim, foram tomando as terras dos nativos. 

A mesma coisa ocorreu em outras regiões da América. Os espanhóis dominaram os 

astecas, os incas e vários outros povos nativos. Os portugueses unificaram o território brasileiro, 

dominando e escravizando os povos indígenas. 

Muitas guerras aconteceram entre os colonos europeus e os indígenas. 

Os colonizadores venceram os confrontos decisivos e estabeleceram os países que hoje 

existem no continente americano. 

https://escola.britannica.com.br/artigo/%C3%ADndio-ou-nativo-  

2) Responda as questões : 

a)    Hoje em dia os indígenas tem que lutar para garantir suas terras e preservar sua cultura? 
Por quê? 

 b)   Escreva o nome dos primeiros quatro grupos indígenas existentes no Brasil? 

c) Como viviam os povos tupis-guaranis? 

d) Localize no texto algumas contribuições  dos povos indígenas para a formação da cultura 
brasileira. 

e) No inicio da colonização do Brasil, alguns  fatores contribuíram para a diminuição das tribos  
indígenas, quais são eles? 

 

Componente Curricular: Lingua Portuguesa   

 
TEMA: 

 

Síntese dos textos de divulgação científica. 

          Nessa atividade vamos ler um texto de divulgação científica sobre animais. Os textos de 

divulgação científica têm a finalidade de divulgar um conhecimento, informando as pessoas a 

respeito de algum assunto. Quando lemos esses textos precisamos nos ater aos principais 

pontos, pois normalmente são textos que nos trazem determinados conhecimentos.  

 Atividade 1 

https://escola.britannica.com.br/artigo/escravid%C3%A3o/482519
https://escola.britannica.com.br/artigo/guerra/482828
https://escola.britannica.com.br/artigo/coloniza%C3%A7%C3%A3o-e-explora%C3%A7%C3%A3o-da-Am%C3%A9rica/480591
https://escola.britannica.com.br/artigo/pa%C3%ADs/481065
https://escola.britannica.com.br/artigo/%C3%ADndio-ou-nativo-%20americano/482011#:~:text=Os%20primeiros%20povos%20da%20Am%C3%A9rica,povos%20ainda%20vivem%20no%20continente.
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 Nessa atividade vamos extrair as ideias principais do texto e treinar nossa habilidade de síntese  

1. Você já ouviu falar em tartarugas marinhas? 

2. O que você já sabe sobre elas? 

3. Registre o que você já sabe. 

4.Leio o texto a seguir para saber um pouquinho mais a respeito desse animal!  

 

      Texto 1 

 

Tartarugas marinhas 

 

            As tartarugas marinhas existem há mais de 150 milhões de anos. Seu casco é coberto 

de escamas de queratina, o mesmo material das nossas unhas. São encontradas em todos os 

oceanos do mundo e se alimentam de algas, peixes, águas-vivas, moluscos, ouriços e 

caranguejos. Existem sete espécies de tartaruga marinha: tartaruga-verde, tartaruga cabeçuda, 

tartaruga-de-pente, tartaruga-oliva, tartaruga-gigante, tartaruga-australiana e tartaruga-de-

Kemp. A maior do mundo é a tartaruga- -de-couro, também chamada de tartaruga-gigante. Ela 

pode pesar cerca de 700 quilos e chega a ter 2 metros de comprimento.                            A 

menor é a tartaruga-oliva. Ela mede cerca de 60 centímetros. Somente as fêmeas saem da água. 

 Elas voltam ao local onde nasceram, cavam um buraco e depositam seus ovos. Uma 

tartaruga fêmea coloca em média 130 ovos por vez. Assim que os filhotes nascem, correm para 

o mar. A corrida pela areia da praia até o mar é o momento mais perigoso na vida da 

tartaruguinha. Pequenas e frágeis são alvo fácil para caranguejos, aves e outros bichos. De cada 

mil tartarugas que saem dos ovos, apenas uma ou duas sobrevivem. As tartarugas podem ficar 

fora da água por quanto tempo quiserem desde que não se exponham ao sol e ao calor. Elas 

tiram a cabeça da água para respirar, mas podem ficar várias horas lá embaixo. 
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Adaptado de www.recreionline.abril.com.br 

Atividade 2 

Depois da leitura, selecione as seguintes informações sobre as tartarugas marinhas e registre: 

(Se necessário, volte ao texto e leia novamente)  

 

Alimentação: 

Espécies de tartarugas marinhas:  

Curiosidades: 

Treinando a síntese dos textos de divulgação científica. 

 Na atividade 2 você já fez um síntese de um texto de divulgação científica. Agora, você 

vai conhecer um pouco sobre o mico-leão-da-cara-preta. Você já ouviu falar dele? 

     

TEXTO 2 

Mico-leão-da-cara-preta 

 O mico-leão-da-cara-preta foi descoberto em 1990, na ilha de Superagui, no Paraná. Essa 

espécie tem o corpo dourado e a cara, claro, só poderia ser preta! Seus hábitos não são muito 

diferentes dos demais micos. Eles costumam viver em grupos familiares com cerca de cinco 

indivíduos, que, em geral, incluem um casal em idade reprodutiva e seus filhotes de diferentes 

gestações. Das quatro espécies de micos-leões, o da-cara-preta é a que se encontra mais 

http://www.recreionline.abril.com.br/
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seriamente ameaçada de extinção, devido à caça, ao tráfico de animais, à fragmentação e à 

perda de áreas de mata atlântica. 

 Fonte/Adaptação: Ciência hoje para crianças. julho 2003 

 

 

Atividade 3  

Depois da leitura, selecione as seguintes informações sobre o Mico-leão-da-cara-preta e registre: 

(Se necessário, volte ao texto e leia novamente)  

 

Características do mico-leão-da-cara-preta: 

 Motivos da ameaça de extinção:  

 

Ficha Técnica - Uma forma de síntese 

  

 Você já deve ter visto, em algum momento, uma ficha técnica. A ficha técnica é um texto 

que apresenta, de forma sintetizada, algumas informações. Aqui, nós aprenderemos sobre ficha 

técnica a partir de textos sobre animais. Você lerá uma ficha técnica para depois produzir uma 

com base nas informações do texto apresentado. Vamos Praticar! Observe a ficha técnica da 

onça pintada 
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FICHA TÉCNICA 

 Animal: Onça Pintada  

Características: Felino Maior mamífero do Brasil Peso: 36 kg a 158kg Período de gestação: 90 

a 105 dias  geralmente 2 filhotes por gestação 

 Alimentação: aves e mamíferos .Necessita comer pelo menos 2 kg de alimento por dia 

 Localização: Habita florestas úmidas às margens dos rios e ambientes campestres desde a 

Amazônia até o pantanal e os pampas gaúchos 

 Hábitos: Noturnos Comportamento solitário 

 Você observou que na ficha técnica algumas informações importantes sobre a onça pintada 

estão em destaque. 

 

 

Atividade 4 

Agora você vai ler o texto a seguir e em seguida, vai extrair as informações do texto para elaborar 

uma ficha técnica. 
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      TEXTO 3   

 

Cavalo-marinho 

 

  O cavalo-marinho possui uma cabeça alongada com filamentos que lembram a crina de 

um cavalo. É por isso que tem esse nome. É o único peixe com a cabeça perpendicular ao corpo. 

Existem mais de 40 espécies desse animal, habitando quase toda a totalidade dos mares de 

nosso planeta. Seu tamanho varia de 2 a 60 centímetros. Do mesmo modo que o camaleão, ele 

pode mudar de cor e seus olhos saltados podem mover-se independentemente um do outro. 

Eles nadam com o corpo na vertical, movimentando-se pela rápida vibração das barbatanas. A 

cauda longa e preênsil permite que eles se agarrem às plantas submarinas enquanto se 

alimentam de pequenos crustáceos. A reprodução ocorre na primavera. Os ovos postos pela 

fêmea são fertilizados pelo macho, que os guarda em uma bolsa na base da sua cauda. Dois 

meses mais tarde, os ovos se abrem e o macho realiza violentas contorções para expelir os 

filhotes, que são transparentes e pouco maiores que um centímetro. Sobem logo à superfície 

para encher suas bexigas natatórias com ar, única maneira de conseguir o equilíbrio na água. 

:  

http://www.saudeanimal.com.br/cavalo_marinho.htm 

 

Atividade 5 

Agora é com você, escreva uma ficha técnica sobre o cavalo-marino. 

Animal:  

http://www.saudeanimal.com.br/cavalo_marinho.htm
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Características: 

Tamanho:  

Reprodução: 

 

 Fonte/Adaptação: São Paulo (SP). 2011. Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. 

Recuperação Língua Portuguesa – Reflexão sobre o sistema de escrita: unidade I – p.43 e 44. 

Fonte do material: https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente curricular:  Ciências  

 

https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista
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NOVAS DESCOBERTAS E TECNOLOGIAS 

Ao longo dos séculos, a medicina foi avançando e como resultado, o mundo se 

beneficiou das novas descobertas e tecnologias, vamos entender um pouco mais como isso 

ocorreu, após a leitura atenta do texto abaixo, responda no caderno as questões sobre os 

avanços da medicina.  

Para saber mais, segue os links: 1. https://brasiltelemedicina.com.br/artigo/os-avancos-da-

medicina-e-os-seus-beneficios/ 

 2. https://www.youtube.com/watch?v=ZITnRVPxKTo 

 

 

 

 

 

Os Avanços da Medicina e os Seus Benefícios 

https://brasiltelemedicina.com.br/artigo/os-avancos-da-medicina-e-os-seus-beneficios/
https://brasiltelemedicina.com.br/artigo/os-avancos-da-medicina-e-os-seus-beneficios/
https://www.youtube.com/watch?v=ZITnRVPxKTo
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Há mil anos, o desconhecimento de hábitos alimentares encurtava a vida de nossos 

antepassados e até o primeiro ano de vida, uma entre quatro crianças morria de infecções 

variadas. Os tratamentos cirúrgicos remontam da antiguidade, mesmo entre os homens da pré-

história, há vestígios de que já praticavam a medicina voltada mais para as crendices e religiões. 

O progresso no campo sanitário, os padrões nutritivos das pessoas e o desenvolvimento 

da medicina em todos os campos, estão mudando o quadro da saúde substancialmente. 

Nos últimos cem anos, é difícil apontar um marco mais significativo para a humanidade na 

área das ciências médicas. Mas, pode-se dizer que ela tem três fases decisivas: a invenção da 

penicilina, das vacinas e a previsão das doenças através do DNA. 

O avanço científico na medicina nas primeiras décadas do século XX, também se deu no 

setor da endocrinologia, com notáveis recursos para o controle e cura de doenças provenientes 

do imperfeito funcionamento das glândulas endócrinas. Os portadores de diabetes têm hoje a 

possibilidade de controlar a doença através da insulina, conseguindo manter uma qualidade de 

vida satisfatória. 

Outro ponto de destaque nas grandes descobertas, é no que se refere a nutrição, pois a 

importância da descoberta dos fatores alimentares acessórios ou vitaminas, permitiu combater 

o raquitismo, o escorbuto e o beribéri. 

Tratamento Preventivo 

Atualmente, além da expectativa de vida nos países mais desenvolvidos está próximo dos 

80 anos, descobrir doenças e curá-las antes do nascimento é uma realidade. 

Através de um diagnóstico precoce, como a utilização do ultra-som morfológico, é possível 

identificar 90% das más-formações fetais, contra 20% dos exames comuns. Outro grande 

avanço nesta área, é o teste de transluscência nucal, que é capaz de detectar o risco de a criança 

ter a Síndrome de Down e outras alterações cromossômicas. 

Paralelamente, a esse desenvolvimento de novas tecnologias ainda na fase uterina, o 

avanço das técnicas de diagnóstico é bastante expressivo e está mudando os conceitos da 
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medicina. Médicos estão conseguindo detectar as mais variadas doenças em pessoas adultas e 

aparentemente sadias, tratá-las ainda no estágio inicial, com grandes chances de cura. 

Equipados com aparelhos de última geração, os centros médicos das grandes cidades, 

estão investindo cada vez mais na prevenção de doenças, ou seja, o chamado check-up 

personalizado, que analisa exaustivamente o histórico clínico, antecedentes familiares e o modo 

de vida dos pacientes, para que, a partir do primeiro diagnóstico eles sejam encaminhados para 

exames mais específicos e adequados às suas necessidades. 

Para os médicos, fazer um exame para descobrir um problema antes que ele apareça, não 

é desperdício de tempo, de tecnologia, nem dinheiro, mas uma questão de vida ou morte. 

Doenças Coronárias e Cancerígenas 

Consideradas como as doenças que mais matam, são também as que mais estão 

recebendo investimentos para aperfeiçoamento de aparelhos para diagnósticos. A cada dia, 

novos equipamentos chegam às clínicas com um grau de precisão maior e mais capacidade de 

definição de imagens. 

Segundo dados estatísticos, os problemas cardíacos no Brasil matam cerca de 300 mil 

pessoas por ano. Comparando-se com outras doenças como o câncer e as mortes por acidentes, 

é ainda a doença mais fatal. 

Para os cardiologistas, as doenças coronárias são ainda um desafio para a medicina 

preventiva, pois não há como prognosticar com rigor o momento do infarto. 

Ao mesmo tempo, os especialistas são concludentes com relação às causas dos problemas 

cardíacos: colesterol alto (LDL), sedentarismo, tabagismo, álcool, hipertensão e o fator genético. 

Eles recomendam que a melhor prevenção para os homens – mais propensos a ataques 

cardíacos – é iniciar os exames a partir dos 40 anos. Se forem sedentários fumantes, hipertensos 

e com parentes cardíacos, a prevenção deve-se começar aos 30. 

Estima-se que no Brasil, este ano, surgirão 284 mil novos casos de câncer e 114 mil mortes. 

É a Segunda maior causa de morte no país. De acordo com os oncologistas, o check-up para 
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essa doença é o que mais apresenta resultados positivos. O câncer da próstata, por exemplo, 

se diagnosticado em sua fase inicial, a chance de cura varia de 70% a 90%. 

Com relação ao câncer de mama, com os avanços da técnica de mamografia eles tiveram, 

nos últimos anos, uma redução de 30%. Atualmente é possível com esse exame, perceber 

tumores de meio milímetro e, se detectados nesta fase, 90% deles têm possibilidade de cura. 

Os médicos recomendam que as mulheres devem submeter ao exame 

de mamografia anualmente ou semestralmente, a partir dos 40 anos, desde que não tenham 

parentes que tiveram a doença antes da menopausa, que é a fase mais crítica para o surgimento 

da doença. 

Outra doença que tem apresentado grandes avanços preventivos nas mulheres é a 

osteoporose, que consiste da descalcificação severa dos ossos. Até meados da década de 80, 

a doença só podia ser detectada em estado avançado, mas atualmente com os aparelhos de 

desintometria é possível perceber a perda da massa óssea a partir de 2%. Com isso, pode-se 

buscar paralisar o processo e evitar a doença. 

Por outro lado aconteceu ainda um grande avanço nas áreas de dermatologia, medicina 

estética e cirurgia plástica. Hoje, graças à evolução tecnológica, novos produtos, técnicas e com 

os descobrimentos de novos remédios, ácidos e cremes, já é possível retardar uma cirurgia 

plástica por muitos anos. Além disso, hoje a melhoria de métodos e aperfeiçoamentos constantes 

fez com que uma plástica, por exemplo, se tornasse menos perceptível e menos invasiva. 

Mais do que qualquer outra época, a medicina oferece oportunidades. A tendência atual é 

recorrer sempre a medicina preventiva, não só quanto aos recursos terapêuticos, médicos ou 

cirúrgicos, mas também aos recursos econômicos, sociais e culturais. A descoberta precoce de 

uma doença é cada vez mais valorizada na medicina moderna, não por razões puramente 

médicas como também econômicas. Mais e mais empresas estão investindo neste tipo de check-

up anual de seus funcionários. Há estimativas que mais da metade das doenças está relacionada 

ao estilo de vida, e que cerca de 35% de todos os tumores estão associados ao cigarro, e 15% 

ao álcool. A prevenção ainda é o melhor remédio. 
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Genoma 

Apesar da medicina preventiva ser ainda um dos maiores expoentes para salvar vidas,uma 

das mais importantes revoluções deste século na área médica, é sem dúvida, o projeto genoma. 

Trata-se do mapeamento de todos os genes do corpo humano (DNA) e será de suma importância 

para as futuras gerações, pois vai possibilitar a prevenção de doenças hereditárias ou pelo 

menos amenizar seus sintomas. 

A previsão dos cientistas envolvidos no projeto é que daqui a 50 anos, a terapia genética 

estará disponível para a maioria das doenças e a expectativa de vida do homem chegará aos 90 

anos. Hoje, já é possível saber se o DNA de uma pessoa acusa a predisposição de certos tipos 

de câncer, e a partir desta constatação, aplicar um tratamento preventivo no paciente 

ATIVIDADES  

Responda as questões no caderno: 

 

1) Explique porque as crianças antigamente morriam de diversas infecções. Pesquise o que 

significa infecção.  

2) Quais são os três marcos mais importantes da medicina, nos últimos cem anos? 

3) Pesquise o que é Diabetes e qual o tratamento para ela. 

4) Qual outra descoberta importante no campo da medicina e por quê? 

5) Atualmente qual a expectativa de vida nos países desenvolvidos, explique o que é 

expectativa de vida e porque esta melhorou ao longo dos anos? 

6) Como os médicos descobrem nos dias de hoje as doenças? 

7) Mesmo com todos os avanços, há ainda uma doença que mata bastante, qual é? 

8) Qual a segunda doença que mais mata no Brasil? 

9) O que é Genoma? 

10) Você conhece alguém que tenha se curado de uma grave doença? Conte para nós.  
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Componente Curricular: Matemática 

Continuando com as frações, vamos fracionar quantidades. 

 

Leia a receita de bolo de fubá, ela serve 8 pessoas. 

 

Bolo de fubá cremoso 

 

 

Ingredientes: 

4 xícaras (chá) de leite 
2 xícaras (chá) de açúcar 
2 colheres (sopa) de manteiga 
1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado 
1 e meia xícara (chá) de fubá 
2 colheres (sopa) de farinha de trigo 
1 colher (sopa) de fermento em pó 
 

Modo de fazer 

 Em um liquidificador, bata o leite, os ovos, o açúcar, a manteiga e o queijo parmesão ralado. 

 Acrescente o fubá, a farinha de trigo e o fermento em pó e bata até ficar homogêneo. 

 Coloque em forma retangular (20 cm x 30 cm) untada com manteiga e polvilhada com fubá e leve 

ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos. 

https://www.receitasnestle.com.br/receitas/bolo-cremoso-de-fuba 

I. Liste os ingredientes que devo ter para fazer um bolo para 12 pessoas. 

II. Agora coloque as quantidades para uma receita para 2 pessoas 

III. Se o bolo for cortado em 40 pedaços e dividido para 8 pessoas. Quantos pedaços cada uma terá? 

Represente essa quantidade desenhando e escrevendo a fração. 

https://www.receitasnestle.com.br/receitas/bolo-cremoso-de-fuba
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IV. Se forem comidos 3/5 do bolo que foi dividido em 40 pedaços. Quantos pedaços sobrarão? 

V. Se 1/3 do bolo for vendido a R$10,00. Quanto vale o bolo todo. 

 

Pense um poco mais, faça os desenhos e escreva as frações de cada problema para 

resolvê-lo: 

 

Situações problema 

1. Daniel tinha 930 figurinhas, doou 1/3 para seus amigos e perdeu 1/3 jogando. Com quantas 

figurinhas Daniel ficou? 

 

2. Maria Eduarda tinha R$ 150,00. Usou ¼ do seu dinheiro para comprar doces e ¼ para comprar 

uma blusa. Com quantos reais ela ficou? 

 

 

3. Henrique tinha 12 blusas de frio, doou 2/3 para a campanha do agasalho. Com quantas blusas 

Henrique ficou? 

 

4. Na sorveteria há 25 sabores diferentes de sorvete, Cláudia já provou 2/5 deles. Quantos sabores 

ela já provou? 

 

 

5. Ryan utilizou 2/3 das 150 folhas do seu caderno. Quantas folhas estão em branco? 

             
 

Componente Curricular: ARTE                                                         Profª Ândrea e Luana 

Hoje vamos conhecer a linguagem da história em quadrinhos; Apropriar-se dos elementos 

que são usados para a construção da narrativa de uma HQ. 

 

Srs. pais e responsáveis: 
Para facilitar a realização das atividades, preparamos a seguinte legenda: 
 

: o que o aluno deve LER 

: o que o aluno deve RESPONDER em seu caderno. 

: no que é importante o AUXÍLIO de um adulto. 
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        Iremos estudar alguns elementos que ajudam a construir a narrativa de uma história em 

quadrinhos, o primeiro a ser estudado será o balão, assim como as suas diferentes funções que 

reforçam a intencionalidade de cada quadro.  

 ATIVIDADES: Histórias em quadrinhos 

Já falamos um pouco sobre a história das HQs, agora vamos estudar os elementos das 

histórias em quadrinhos. Vamos investigar alguns elementos usados para construir uma HQ 

como os balões, legendas, letras, onomatopeia e enquadramento. Nessa atividade iremos 

estudar a função dos balões. 

Balões: são as molduras das falas dos personagens; os diferentes balões aumentam a 

expressão do que está sendo dito. Veja o exemplo abaixo: 

 

Imagem: http://www.ecokidsecoteens.mpba.mp.br/entenda-os-diferentes-tipos-de-balao-nas-historias-em-quadrinho/ 

Para essa atividade faça em seu caderno ou em uma folha. Não se esqueça de 

colocar o nome, série e data. 

 Você irá reproduzir cada um dos balões condizentes com cada uma das imagens 

abaixo. 

 Em seguida vai escrever nos balões desenhados as falas dos personagens de 

acordo com cada cena. (Observe as expressões dos personagens). 

 

 

 

 

 

http://www.ecokidsecoteens.mpba.mp.br/entenda-os-diferentes-tipos-de-balao-nas-historias-em-quadrinho/
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Imagem 1.        Imagem 2. 

      

Ilustração: Cris Lima      Ilustração: Cris Lima 

     

 

Para essa atividade faça em seu caderno ou em uma folha. Não se esqueça de 

colocar o nome, série e data . 

Em seguida você vai desenhar a sua própria cena e incluir um modelo de balão que reforce o 

que você pretende comunicar. Não se esqueça de incluir as falas nos balões.  

 Observação alunos da manhã: Guardem suas atividades de Arte em uma pasta ou sacola 

para entregar na volta as aulas presenciais na escola, combinado?  

 

         Boa aula!  

Professora de Arte! 
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Componenente Curricular: ED FÍSICA                                                     Professor(es): Sílvia e André  

As brincadeiras e os jogos das diferentes culturas mundial, são extremamente importantes para o 

desenvolvimento da criança, pois é possível adaptar para cada realidade para experimentar, fruir e 

recriar, reconhecendo e valorizando a importância desse patrimônio histórico cultural. 

Desta forma, as brincadeiras juninas possuem muita relevância para a preservação da cultura popular 

brasileira.  

 

Atividade: Vivenciar a brincadeira junina (Pescaria). 

 

BRINCADEIRAS JUNINAS (Pescaria) 

É possível utilizar peixinhos de brinquedo ou feitos com material reciclado, onde pode-se colocar em um 

recipiente com areia, água ou até mesmo na grama, reservando um local específico para o jogo. 

Os peixinhos precisam ter um número afixado e uma pequena argola para que possam ser pescados 

pelas varinhas dadas aos participantes (que ficam fora da área demarcada). 

Podemos utilizar varinhas feitas de bambu e levam um pedaço de barbante onde é amarrado um 

ganchinho ou um anzol. 

O número de cada peixinho corresponde ao prêmio que o participante recebe se conseguir pescar. 

Soma-se os números e quem fizer mais pontos será o vencedor. 

 

 

http://fundacaojulita.blogspot.com/2016/05/venha-brincar-na-festa-junina-da.html 

 

 

http://fundacaojulita.blogspot.com/2016/05/venha-brincar-na-festa-junina-da.html

