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Disciplina História – 5ºs anos – Prof. Ataíde Felício 

ORIENTAÇÕES 

Queridos alunos e queridas alunas, inicialmente gostaria de esclarecer que embora 

estejamos no início do ano de 2021, as atividades que vocês estão recebendo corresponde ao 

ano letivo de 2020. 

 

Por gentileza, leiam com atenção as orientações a seguir: 

 

1. As atividades de História podem ser entregues a mim pelo e-mail: 

quintoanohistoriaataide@gmail.com ou pessoalmente no Cepae na data prevista. 

 

2. Vocês estão recebendo os Roteiros 2 e 3 da III Escala que deverão ser devolvidos no dia 

22.01.2021. Posteriormente teremos um período de férias conforme o Calendário do 

CEPAE. Ver site do CEPAE. 

 

3. Criem seus hábitos de estudos realizando as atividades recebidas com paciência, 

curiosidade, com cuidado e pesquisa. 

 

4. Leia mais de uma vez e com atenção, toda a atividade proposta antes de começar a fazê-

la; se precisar, dialogue com seus familiares para entender o texto e as questões. As 

dúvidas serão discutidas nos atendimentos semanais. 

 

5. Relembramos que os textos que acompanham as atividades deverão ficar com vocês, 

em sua pasta de textos da disciplina História, devendo ser devolvido somente as 

atividades que vocês realizaram. 

 

Atenciosamente, Prof. Ataíde Felício 

 
 
 

 
 

mailto:quintoanohistoriaataide@gmail.com
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Atividade de História – III Escala – 2020 // Roteiro 2 - 08/jan. a 22/jan. 2021 

Tema: A cultura nos museus 
 
Professor: Ataíde Felício dos Santos 

Aluno (a): ______________________________________________________________5º ano _____ 

 

Arquivos históricos: documentos familiares 
 

Você também pode recuperar a história da sua família a partir da pesquisa e 

organização de documentos que são guardados em casa, como os diferentes tipos de 

documentos escritos, as fotografias e os objetos. 

 

Muitas famílias guardam em suas casas uma diversidade de documentos históricos, 

que constituem um arquivo familiar e, geralmente, estão guardados em caixas, pastas ou 

embrulhados em velhos papéis. Esses documentos podem fornecer pistas sobre 

acontecimentos da vida das pessoas da família e mesmo de fatos da história da localidade e 

do país, tendo valor afetivo, patrimonial e informativo. 

O valor afetivo significa que esses documentos 

possuem uma importância sentimental para quem os 

guardou: as fotografias, cartas, diários, certidões, objetos  

pessoais, diplomas. Assim, eles devem ser tratados com 

respeito e valorizados por todas as pessoas. 

 

 

O valor patrimonial está relacionado, principalmente, 

com a quantidade de documentos guardados, sua antiguidade, 

diversidade e estado de conservação. 

 

 

E o valor informativo diz respeito às possibilidades que os 

documentos possuem de fornecer informações sobre a 

sobrevivência econômica da família, como os comprovantes de 

compra e venda de bens e de propriedades, escrituras, 

testamentos, livros de receitas e despesas. 

 

 
 

 

Fonte: Historiar-4m SCHIMIDT, Dora, São Paulo. Ed. Scipione,2004, p. 9. 

Museu Antropológico - Acervo UFG 

Carta de Pero Vaz de Caminha: A "certidão 

de nascimento" do Brasil Português – Sec. XV 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/carta-de-caminha-a-certidao-de-nascimento-do-brasil.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/carta-de-caminha-a-certidao-de-nascimento-do-brasil.htm
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Tema: A cultura nos museus 

 
Professor: Ataíde Felício dos Santos 
Aluno (a): _____________________________________________________5º ano _____ 

 

1. Releia o texto, observe as imagens, dialogue com seus pais e responda as questões. 

 

2.  Escreva o que você compreendeu do texto. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Quais são os valores dos documentos que a autora apresenta no texto? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Em sua casa sua família possui documentos guardados como é apresentado no texto? 

Quais são eles? Estão guardados ou expostos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Qual a importância que esses documentos históricos familiares têm para você e sua 

família? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Ilustre alguns desses documentos de sua família. 
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Tema: As Grandes Navegações Oceânicas 
 
Professor: Ataíde Felício dos Santos 
Aluno (a): _________________________________________________5º ano _____  

Grãos de Pimenta valiam muito! 

 

Especiarias: substâncias 

obtidas a partir de folhas, flores, 

sementes, cascas e raízes de muitas 

plantas.  

Embora não haja uma 

distinção clara entre elas, as de 

origem topical tendem a ser 

conhecidas como especiarias, ao 

passo que as “ervas” como o alecrim, 

a salsa e o tomilho são típicos de áreas 

temperadas.  

 Importantes desde tempos muito antigos, 

certas especiarias eram e são muito apreciadas na 

antiga China, no Egito, na Grécia e em Roma. As 

especiarias são usadas como tempero, mas na Europa 

mercantilista tinham um papel fundamental na 

conservação de alimentos.  

Muito da exploração do mundo pela Europa 

nos séculos XIV e XV se deve à procura de especiarias. 

As especiarias eram tidas em tão alta conta na Inglaterra 

medieval, que dívidas e impostos podiam ser 

negociados com grãos de pimenta. 

A viagem de Colombo à América, no Sec. XV, 

fez nascer em Portugal o desejo de encontrar uma rota 

para as Índias, na busca de especiarias. 

Fonte: Nova Enciclopédia Ilustrada Folha. São Paulo: 

Publifolha, 1996. Vol. 1 p. 311-2 

Especiarias - Mercado Central de Goiânia 

 Mercado de Especiarias na Índia 
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1. Releia o texto Grãos de Pimenta valiam muito e responda as questões a seguir. 

 

2. O que são especiarias?  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Por que as especiarias eram e ainda são tão importantes? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Por que os grãos de pimenta valiam muito na Inglaterra medieval? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. O que Cristóvão Colombo buscava quando em viagens à América no Sec. XV? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Cite exemplos de lugares no mundo onde as especiarias eram muito apreciadas. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Em sua casa que tipos de especiarias são usados no preparo de alimentos e em bebidas 
como chás, remédios dentre outros. Dialogue com seus pais, avós e dê exemplos. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. Faça uma ilustração para as especiarias utilizadas em sua casa. 

 

 

 

 

 


