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Caros pais, mães e/ou responsáveis, 

 O e-mail para a devolução das atividades realizadas mudou porque o e-mail anterior que era 

coletivo e acessado por vários professores e familiares, muitas vezes ao mesmo tempo, provocou 
avisos de alerta de segurança do Google. Desse modo, cada professor criou um e-mail específico para 
a disciplina que leciona.  

O novo e-mail para o envio das atividades de História é:   quintoanohistoriaataide@gmail.com  

Com os roteiros 1, 2, 3 e 4 damos início às atividades da II Escala, sugiro que a cada semana seja 

realizada a atividade de um roteiro de História, elas deverão ser realizadas de 30 de outubro a 27 de 

novembro, passando agora a ser mensais as entregas e devolução das atividades.  

Prezadas alunas, prezados alunos, 

➔ O bloco de atividades que vocês receberam contém atividades de todos os professores; ao 

realizarem as atividades, tentem fazê-las sozinhos e, caso necessário, solicitem apoio;  

➔ Realizem as atividades conforme o número indicado, os roteiros do mês deverão serem 

devolvidos em 27 novembro. Lembrando que todos os textos dos roteiros estão interligados, 

sendo uma continuidade dos roteiros anteriores. Retornem aos textos já lidos para perceberem 

a ligação entre os textos anteriormente lidos e os que agora receberam;  

➔ Criem seus hábitos de estudos realizando as atividades recebidas com paciência, curiosidade, 

com cuidado e pesquisa. 

➔ Se organizem da seguinte forma: façam a leitura do texto 1 e as atividades do texto 1 em um dia 

da semana, façam a leitura texto 2 e as atividades do texto 2 na outra semana e assim 

sucessivamente, até finalizar os roteiros; lembre-se que você tem 7 disciplinas. Isso pode ajudá-

lo a se organizar.  

➔ Leia 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; 

➔ 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 
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texto 1 –  Os primeiros habitantes do Brasil. 

 
Antes da chegada dos europeus, essas terras imensas que formam nosso país 

tiveram sua própria história, construída ao longo de muitos séculos. de muitos 
milhares de anos. 

A imagem que normalmente fazemos dos primeiros habitantes de nosso país 
é ainda muito falsa. Imaginamos o Brasil ocupado por povos primitivos, selvagens, que 
permaneceram atrasados, pobres e ignorantes, enquanto o resto do mundo se 
desenvolveu. Muitos historiadores pensam assim: os índios teriam usado sempre as 
mesmas armas, caçado os mesmos animais, vivido nas mesmas aldeias, com poucas 
dezenas de pessoas, até a chegada dos invasores europeus e da "civilização". Os 

arqueólogos têm demonstrado, no entanto, que essa imagem não corresponde à 
verdade. 

Mil anos antes da "descoberta" do Brasil pelos europeus, um grande 

movimento de migração parece ter se iniciado no sul da floresta amazônica. Os povos 

que se moviam falavam línguas aparentadas, de uma grande família de línguas a que 

denominamos Tupi-guarani. 

Plantavam milho e, sobretudo, mandioca, praticando o que se chama 

“agricultura de coivara". Queimavam um trecho da floresta e aí realizavam suas 

plantações. Quando a terra se esgotava e a produção se tornava mais fraca, mudavam 

para outro local e repetiam o mesmo processo. Por isso, estavam sempre em 

movimento. 

Eram povos guerreiros, habituados às matas, bons caçadores e pescadores. 

Mas, acima de tudo, eram grandes navegadores, 

Dominavam os grandes rios com suas canoas, e foi através dos cursos de água 

que penetraram no planalto brasileiro, expulsando ou dominando os habitantes mais 

antigos. 

Com o tempo, os Tupi-guarani chegaram a ocupar um vasto território, 

avançando para o litoral e subindo, pouco a pouco, pela costa do Brasil em direção ao 



nordeste. Foi aí que os portugueses os encontraram, em plena expansão, por volta do 

ano de 1500.  

Os Tupi-guarani compunham-se, na verdade, de vários grupos distintos, com 

hábitos e objetos diferentes: guaranis no oeste e no sul, tupiniquins em São Paulo e 

tupinambás no litoral norte. 

Quando os europeus aportaram nas terras do Brasil, em 1500, os Tupi-guarani 

formavam uma civilização florescente e em expansão. Sua história, como a dos demais 

indígenas brasileiros, tinha já um longo passado de desbravamentos e conquistas. Mas 

essa história foi bruscamente interrompida pela invasão europeia. Os habitantes do 

Brasil foram escravizados, mortos ou expulsos para terras distantes e mais pobres. 

 

Fonte: (GUARINELLO, Norberto Luiz. Os primeiros habitantes do Brasil, 1994 in.: Hiatoriar-4, 

Dora Schmidt, ed. Scipione, São Paulo, 2007, p. 44 e 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DOS ANOS INICIAIS 

 
Atividade de História – II Escala - 2020 // Roteiro 1 – 30/out. a 27/nov. 

 
Tema: Sociedades indígenas brasileiras 

 
Professor: Ataíde Felício dos Santos 
Aluno(a):______________________________________________________5º ano ___ 

Atividade do Texto 1 - Os primeiros habitantes do Brasil. 

Nos textos anteriores observamos que os povoadores do Brasil chegaram aqui, em 

nosso território, há milhares de anos antes do presente (AP). Os objetos encontrados por 

arqueólogos demonstram esse fato histórico e geográfico. Portanto, as sociedades indígenas 

viviam aqui bem antes da chegada dos portugueses, que ocorreu somente há 520 anos (AP). 

 

Com base nos textos lidos, responda: 

 

1. Antes da chegada dos portugueses, os povos indígenas falavam línguas aparentadas, 

que pertenciam a uma grande família de línguas. Como os estudiosos chamam essa 

família de línguas? 

Resposta:_______________________________________________________ __________ 

 

2. As sociedades indígenas já plantavam seus alimentos (agricultura), que alimentos eles 

cultivavam? 

Resp.: _____________________________________________________________________ 

 

3. O que você entendeu pela expressão “Agricultura de Coivara”? Explique: 

Resp.:_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Esses povos guerreiros habituados às matas eram considerados bons em quais 

atividades? : a)________________________, b__________________________________, 

c)__________________________________. 

 

5. Releia o último parágrafo do texto e faça um comentário 

 

Resp.:_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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texto 2 – Índios e Civilizados. 

 
Há mais povos no Brasil que nações no mundo. São chamadas tribos, que são 

centenas. Cada qual com a sua própria língua e seus próprios costumes. De fato, as 

tribos são naçõezinhas, muito seguras de sua própria identidade e orgulhosas de si 

mesmas. Não querem ser confundidas com nenhuma comunidade estranha. Seja de 

índios, seja de civilizados. 

O que nós chamamos de civilizados é gente desgarrada há décadas, há séculos, 

desde que saíram de suas tribos originais. Isto, para se incorporarem às sociedades 

novas, como pastores, como lavradores, ou como citadinos. 

Os lavradores ainda guardam copiosa sabedoria sobre a natureza, além de 

costumes originais, que os singularizam. Os pastores, também, têm suas tradições e 

seus modos próprios, como os vaqueiros do nordeste, vestidos de couro, ou os gaúchos 

do sul, vestidos em suas bombachas. 

O povo da cidade, que é o propriamente civilizado — porque civilização 

significa, essencialmente, viver na cidade —, é feito de gente sem cara, 

descaracterizada. Gente que perdeu a noção de suas origens, esqueceu suas tradições, 

e que se deixa levar por qualquer novidade; seja um sacerdote milagreiro, seja um 

programa de televisão. Sua qualidade principal é a sua inconstância. Estão sempre 

mudando os seus modos e as suas modas. 

O bom seria permanecermos índios, para vivermos tranquilos e felizes. Como 

isso é impossível, porque já fomos assaltados, avassalados e deculturados, só resta uma 

saída: é brigar para construir no futuro uma sociedade de tecnologia muito avançada, 

mas com gosto de viver a cordialidade, o respeito recíproco e a liberdade que os índios 

tinham. 

Fonte: RIBEIRO, Darcy. Noções das coisas, São Paulo: FTD, 2000, p. 52.  
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Atividade do Texto 2 – Índios e Civilizados.  

O texto “Índios e Civilizados” foi escrito por Darcy Ribeiro, um antropólogo que 

dedicou sua vida a estudar e compreender a imensa riqueza das culturas indígenas 

brasileiras. Tornou-se defensor e amigo dos indígenas. 

No primeiro parágrafo do texto de Darcy Ribeiro, ele utiliza a palavra “tribos”, 

para se referir às sociedades indígenas. Atualmente, utiliza-se o termo “etnias 

indígenas”. Portanto, conforme o autor, no Brasil há centenas de etnias indígenas e 

cada qual tem sua própria língua, seus próprios costumes.  

 

1. Como essas etnias indígenas se sentem com relação às suas identidades? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Por que o autor se refere a “Civilizados” como gente desgarrada? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Releia o último parágrafo, converse com seus familiares e dê sua opinião 

sobre o que o autor escreveu. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DOS ANOS INICIAIS 

 

Atividade de História – II Escala – 2020 // Roteiro 3 - 30/out. a 27/nov. de 2020 

   
Tema: Sociedades indígenas brasileiras: a infância indígena 

 
Professor: Ataíde Felício dos Santos 
Aluno (a): ____________________________________________________5º ano ___ 

 
 

texto 3 – Cunhatãs e Curumins: o papel da criança nas sociedades indígenas 
 

Estudos demonstram que a infância, nas sociedades indígenas, é marcada por 

uma enorme liberdade na vivência do tempo e do espaço e das relações sociais que por 

meio destes se estabelecem antecedendo ao período de transição para a idade adulta.  

Desde seu nascimento, a criança indígena é motivo de grande alegria e cuidados. 

A família tem papel importante na sua formação e, por isso, ela desenvolve profunda 

relação com seu núcleo familiar, particularmente, com sua mãe. 

Em geral, o mundo da criança pouco difere do mundo dos adultos. Tal como entre 

os homens e as mulheres da aldeia, as crianças possuem tarefas e atividades bem 

definidas. 

Aos meninos é reservado o treino para a caça, para a pesca, para o fabrico de 

pequenos arcos e flechas. As meninas aprendem a fazer panelas, a tecer, a manipular os 

alimentos, a socar pilão e outras atividades destinadas às mulheres. Todos, meninos e 

meninas, aprendem a ouvir os mais velhos sobre suas lendas e tradições e ajudam a 

cuidar dos irmãos mais novos. 

O dia consiste em brincar e acompanhar os pais em seus afazeres. O banho nos 

rios é mais do que um ato de higiene, faz parte das muitas brincadeiras e do 

desenvolvimento de suas atividades. A aprendizagem ocorre mediante a observação e 

a participação, cabendo aos mais velhos a responsabilidade de transmitir os 

conhecimentos e as tradições, mesmo entre os grupos que já frequentam escolas em 

suas aldeias.  

Apesar de viverem em plena liberdade e raramente serem castigadas, as crianças 

são introduzidas nos costumes, nas práticas rituais e no respeito às leis existentes, o que 

não quer dizer que nessas sociedades não existam problemas, conflitos de sociabilidade 

ou de integração. Contudo, o lugar da criança indígena está definido em todos os 

momentos da vida social das aldeias.  

Fonte: CENTRO CULTURAL JESCO PUTTKAMER. Texto adaptado para uso didático. 
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Atividade do Texto 3 – Cunhatãs e Curumins: o papel da criança nas sociedades indígenas 

 

Você leu um texto escrito pelo 

Centro Cultural Jesco Puttkamer – 

UCG, que desenvolve um intenso e 

importante trabalho de educação das 

novas gerações sobre as sociedades 

indígenas. O nome do Centro é uma 

homenagem ao professor e fotógrafo 

Jesco Puttkamer que dedicou sua vida 

à proteção dos indígenas.  

Releia o texto Cunhatãs e Curumins: o papel da criança nas sociedades indígenas e 

responda as questões a seguir. 

1. Escreva como é a infância indígena de acordo com o texto. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Escrevas as diferenças e semelhanças de sua infância com a infância indígena. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Segundo o texto, a família tem papel importante na formação da criança indígena. Para 

você qual a importância da família na sua formação? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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texto 4 – Música: Todo dia era dia de índio – cantora: Baby do Brasil 

 
Curumim, chama Cunhatã 
Que eu vou contar 
Curumim, chama Cunhatã 
Que eu vou contar 

Todo dia era dia de índio 
Todo dia era dia de índio 

Curumim, Cunhatã 
Cunhatã, Curumim 

Antes que o homem aqui chegasse 
Às Terras Brasileiras 
Eram habitadas e amadas 

Por mais de 3 milhões de índios 
Proprietários felizes 
Da Terra Brasilis 

Pois todo dia era dia de índio 
Todo dia era dia de índio 

Mas agora eles só tê m 
O dia 19 de Abril 
Mas agora eles só tem 
O dia 19 de Abril  

Amantes da natureza 
Eles são incapazes 

Com certeza 
De maltratar uma fêmea 
Ou de poluir o rio e o mar 
Preservando o equilíbrio ecológico 
Da terra, fauna e f lora 

Pois em sua glória, o índio 
É o exemplo puro e perfeito 
Próximo da harmonia 
Da f raternidade e da alegria 
Da alegria de viver! 
Da alegria de viver! 

E no entanto, hoje 
O (...) 

 
 
  

Etnias de Goiás: Karajá, Tapuia, Avá-Canoeiro 

Raoni, grande líder indígena da etnia Caiapó - Mato Grosso. 
Parque Nacional Indígena do Xingu - PNIX 
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Atividade do Texto 4 – Música: Todo dia era dia de índio – cantora: Baby do 
Brasil 

 

1. O que você sentiu e pensou ao ler o poema musicado por Baby do Brasil? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Anualmente no Brasil, no dia 19 de abril, se comemora o “dia do Índio”. Mas o que a 

poesia diz?   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Considerando os textos que estamos lendo, estudando, releia o poema, observe essa estrofe 

abaixo, ref lita e dê a sua opinião. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Como é a relação dos indígenas com o ambiente em que vivem? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Antes que o homem aqui chegasse 

Às Terras Brasileiras 

Eram habitadas e amadas 

Por mais de 3 milhões de índios 

Proprietários felizes 

Da Terra Brasilis 


