
 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 02 

  

DATA DE ENVIO: 31 de agosto 

DATA DE ENTREGA: 25 de setembro 

Professora: Jane Jardim 

 

Aluno(a): ________________________________________Turma: 5º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá! Que bom voltar aqui! 

Vamos continuar com as 

atividades de Matemática? 

Neste segundo roteiro 

vamos dar continuidade ao 

conteúdo da Unidade 1 do livro 

didático. Vamos relembrar 

algumas coisas que vimos em 

sala e depois seguir, ok! 

Ah, não esqueça de verificar a data de entrega para não 

perder o prazo. 

Ei, quero dizer uma coisa: Estou com tanta saudade... 

espero te ver em breve! Vou ficar feliz quando receber sua 

resposta, porque assim saberei que estivemos juntinhos 

enquanto você estudava. 

Bora lá??!! 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Ordem e Classe 
A separação de um número em ORDEM e CLASSE vai ajudar você a entender 

melhor o seu significado e vai facilitar a leitura dele. 

Lembre-se: As ordens são numeradas da direita para a esquerda e que cada 

algarismo corresponde a uma ordem. 

Vamos ver um exemplo?  

Temos, também, o Quadro de Valor Posicional, lembra? 

 

 

 

 

6ª ordem 5ª ordem 4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem 

Centena de 

milhar 

Dezena de 

milhar 

Unidade de 

milhar 

Centena Dezena Unidade 

4 1 5 2 7 9 

 

Veja a decomposição do número 415.279 

 

4 centenas 

de milhar 

1 dezena de 

milhar 

5 unidades 

de milhar 

2 centenas 7 dezenas 9 unidades 

400.000 10.000 5.000 200 70 9 

 

Somando esses valores teremos: 

400.000 + 10.0000 + 5.0000 + 200 + 70 + 9 = 415.279 

 

Entendeu? Beleza! Agora é sua vez! Vamos lá?! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3:  Escreva os seguintes números no quadro de valor posicional:  

 

a) Quinhentos e trinta e setembro 

b) Dois mil, duzentos e quarenta e oito 

c) Oitocentos e nove mil, trezentos e vinte e um 

d) Cento e vinte mil, quatrocentos e sessenta 

e) Setecentos e noventa e cinco 

f) Novecentos e cinquenta mil 

 

2ª Classe ou Classe dos Milhares 1ª Classe ou Classe das Unidades Simples 

Centena de 

Milhar (CM) 

Dezena de 

Milhar (DM) 

Unidade de 

Milhar (UM) 
Centena (C) Dezena (D) Unidade (U) 

      

      

      

      

      

      

 

ATIVIDADE 4:  Componha os numerais abaixo: 

1 unidade de milhar + 3 centenas + 2 dezenas + 9 unidades = 1.329 

 

a) 2 unidades de milhar + 5 centenas + 3 dezenas + 4 unidades = _______________ 

b) 7 dezenas de milhar + 8 unidades de milhar + 2 centenas = __________________ 

c) 2 unidades de milhar + 3 dezenas + 6 unidades = __________________________ 

d) 4 centenas de milhar + 5 unidades de milhar + 2 dezenas + 3 unidades = _______ 

 

ATIVIDADE 5:  Decomponha os numerais conforme o exemplo: 

 

2.385 = 2 unidades de milhar + 3 centenas + 8 dezenas + 5 unidades 

 

a) 5.469 = ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

b) 21.098 = ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

c) 7.301 = ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

d) 154.372 = __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 ATIVIDADE 6:  Complete: 

 

a) 1 dezena = _____ unidades 

10 dezenas = _____ centena = ______ unidades 

10 centenas = _____ unidade de milhar = ____ unidades 

 

 

b) 2 dezenas = _____ unidades 

20 dezenas = _____ centena = ______ unidades 

20 centenas = _____ unidade de milhar = ____ unidades 

 

c) 3 dezenas = _____ unidades 

30 dezenas = _____ centena = ______ unidades 

30 centenas = _____ unidade de milhar = ____ unidades 

 

d) 4 dezenas = _____ unidades 

40 dezenas = _____ centena = ______ unidades 

40 centenas = _____ unidade de milhar = ____ unidades 

 

e) 5 dezenas = _____ unidades 

50 dezenas = _____ centena = ______ unidades 

50 centenas = _____ unidade de milhar = ____ unidades 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 7:  Represente no quadro posicional: 

 

 UM C D U 

2.384     

5.220     

1.876     

3.987     

658     

23     

 

ATIVIDADE 8: LIVRO DIDÁTICO 
 
Para essa atividade peço que resolvam os seguintes exercícios: 
 

✓ Páginas 20, 21 e 22, caso não tenha feito em sala de aula. 

✓ Página 27, exercícios 1; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nos reencontraremos no Roteiro 3.  

Bjks!!! 
  

Profª Jane 



 
 
 
 
 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CIÊNCIAS – 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 02  
  

DATA DE ENVIO: 31 de agosto 

DATA DE ENTREGA: 14 de setembro 

Realizar este Roteiro na semana de 07/09 

Professora Flávia Pereira Lima  

Aluno(a): _____________________________________________________  Turma: 5º __________ 

 

ATIVIDADE 1:  Entendendo os nutrientes 

Abaixo está o rótulo do pacote da Rosquinha Mabel de Leite: 
 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção de 30g (05 ½ unidades ) 

Quantidade por porção 
Valor energético 126 kcal 
Carboidratos 22 g 
Proteínas 1,7 g 
Gorduras totais 3,5g 
Fibra alimentar 0,5g 
Sódio 104 mg 

 
A segunda linha apresenta a quantidade de energia que o corpo produz ao comer 5               

rosquinhas e meia, ou seja, 126 quilocalorias (é assim que se lê a unidade de medida kcal).  

A partir da terceira linha são apresentados os nutrientes presentes na bolacha:            

CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, GORDURAS e SÓDIO (que é um tipo de sal mineral). 

Mas e as FIBRAS? Aqui vale uma paradinha: 

 

 

 

 

 

Então é chegada a hora de aprender mais sobre os nutrientes: CARBOIDRATOS,            

PROTEÍNAS, GORDURAS e MINERAIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E, para finalizar a nossa lista de nutrientes, só faltam mesmo as vitaminas. Não estamos               

falando da vitamina de frutas feita em casa com leite e banana, mas do nutriente. 

 

 

 
 
 
 

Portanto, além de fornecerem energia, os alimentos são essenciais para o crescimento,            

reparação e bom funcionamento do corpo. E claro, além de necessário, comer é gostoso!  

 

ATIVIDADE 2:  

Agora que você sabe tudo sobre os nutrientes e suas funções, é hora de refletir: 

a. Você tem comido legumes e verduras com frequência, alimentos ricos em fibras e vitaminas? Se 

sim, quais? Se não, por quê? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

b. Todo dia a mãe de Bernardo fala: 

Menino, você tem que comer bem para crescer! 
 

Utilizando os seus conhecimentos, explique cientificamente para o garoto porque a 

mãe dele tem razão. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c. Vamos montar um quebra-cabeça de conhecimentos! O primeiro passo é conectar cada             

nutriente com sua função. Depois, conectar qual função está sendo mais desempenhada pelo             

corpo com os nutrientes em cada situação. Com essa atividade você perceberá a importância dos               

nutrientes em vários momentos da vida. Veja o exemplo: 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

Nutriente   Função               Situação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3: 

a. Ler as  páginas 10 e 11 do livro didático de Ciências. 

b. Fazer os exercícios da página 14 do livro didático. 

 

Atividade Complementar 

a. Se você tiver acesso à internet, visite o canal dos Nutriamigos e aprenda mais com uma 

turminha especial sobre os nutrientes. https://ggle.io/3MDZ 

b. Este material do SESC Mesa Brasil apresenta mais informações sobre os nutrientes. Não é para 

imprimir! Caso você tenha internet, você pode ler e ver as imagens na tela do computador ou 

celular.: https://bityl.co/3Hub    Nos encontramos no Roteiro 3. Até mais!!! 
                  Profª Flávia 

 
 



 
 
 
 
 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO 

                                  ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 02  
  

DATA DE ENVIO: 31 de agosto 

DATA DE ENTREGA: 14 de setembro 

CONTEÚDO ABORDADO: Leitura e escrita  a partir do gênero discursivo “Diário pessoal”  

Realizar este Roteiro na semana de 07/09 

Professora Joyce 

Aluno(a): _____________________________________________________  Turma: 5º __________ 
 
ATIVIDADE 1  

Leia o texto a seguir, mas antes atenção para as dicas.  

 
Um lugar de todos  

 

Quem vive numa aldeia sabe que todos são responsáveis por tudo. Ninguém está isento de               

contribuir para que todos vivam bem e sejam o mais felizes possível. É uma forma encontrada                

para que ninguém se arvore o direito de se achar melhor que o outro e quebre, por isso, a                   

harmonia.  

Lembro que, num dia de muita chuva, todos nos reunimos sob a nossa casa e ficamos                

ouvindo nossa avó falar dos tempos em que ela ainda era menina. Ela nos contou que aprendia as                  

mesmas coisas que as meninas de hoje aprendem. Foi nesse dia que ela nos falou da importância                 

das mulheres numa aldeia indígena. Ela contou a seguinte história:  

“Num tempo muito antigo, quando os animais ainda falavam, havia pouca comida para             

alimentar toda a gente. Por causa disso, as pessoas e os animais viviam reclamando para o grande                 

cacique:  

— Não temos nada para comer. Será que nunca você vai conseguir alimentos para todos? 

— O que querem que eu faça? Todos querem comer, mas ninguém quer trabalhar. Eu               

sozinho não consigo alimentar todo mundo. 

 
 



 
 
 
 
 

— Foi por isso que escolhemos você para ser nosso chefe. Se você não conseguir mais                

alimento, não poderá continuar a ser o cacique. 

O grande chefe ficou muito triste com as reclamações de seus amigos e prometeu a si                

mesmo que iria conseguir mais alimento para todos.  

A primeira coisa que fez foi perguntar a sua mulher o que ele poderia fazer para contentar                 

a todos na aldeia. A mulher, que observava tudo de longe, procurou tranquilizá-lo dizendo-lhe que               

não ligasse para as reclamações, pois todos queriam apenas comer, mas ninguém queria se              

esforçar para conseguir o alimento. Foi então que ela disse que daria um jeito na fome de todo                  

mundo. Para isso, o chefe teria apenas que sonhar e em seu sonho encontraria a resposta que                 

tanto precisava.  

Mesmo assim o cacique ficou muito contrariado.  

Quando a noite chegou ele recolheu-se à sua rede e ficou matutando. Pensou, pensou,              

pensou, até que adormeceu e teve um sonho. Em sua mente perturbada apareceu o Criador, o Pai                 

primeiro de todos os seres. Sem dizer uma palavra sequer, Ele pegou uma planta e a colocou                 

dentro de um buraco no chão. Enterrou-a e regou-a com a água da chuva. Imediatamente, a                

planta começou a brotar. Em seguida, Ele arrancou a planta e dela retirou as raízes, que passou a                  

comer com muito apetite.  

 A terra é uma grande mãe que não deixa seus filhos sem alimento – disse o Criador. 

— Onde encontrarei essa planta? - quis saber o chefe. 

— Pergunte a sua mulher – disse o criador, desaparecendo em seguida. 

O chefe acordou, assustado. O sonho ainda estava fresco em sua mente. Correu até a rede                

da esposa e contou-lhe o que havia sonhado. A mulher apenas sorriu, acariciando a face do                

marido. Depois disse: 

— A planta que você procura sou eu! 

— Como assim, minha esposa? 

— Você deve me enterrar num lugar longe daqui. 

Depois vai regar meu corpo com água. De mim nascerá o alimento para todo o seu povo e                  

você será lembrado por todas as gerações.  

— Mas eu ficarei sem você, minha companheira leal. 

Meu tempo já terminou. Tem que ser assim.  

O chefe ficou muito triste, mas fez como a esposa lhe ordenara.  

Antes de o dia nascer, os dois partiram em busca de um lugar distante. Caminharam               

durante longo tempo até chegarem a uma aldeia na mata. Ali se sentaram para descansar e abrir o                  

buraco. Quando terminaram, a mulher entrou e ordenou que o marido cobrisse de terra todo o                

seu corpo, e que durante uma semana ficasse ali regando-a até que ela se transformasse em                

semente. Meio a contragosto, o marido obedeceu e assim o fez.  

Durante uma semana ele ficou ali, sentado ao lado do túmulo da mulher jogando água               

sobre o corpo já sem vida. No final de uma semana, logo que o dia clareou, o cacique notou que                    

uma plantinha saía de dentro do buraco. Em dois dias ela já estava grande. Ele então a apanhou e                   

plantou em outro buraco. Dois dias depois outras plantas nasciam para a alegria do chefe. Depois                

de uma semana, ele já havia uma roça inteira. Foi então à aldeia e chamou todos os seus                  

moradores para irem conhecer o novo alimento que ele havia ganhado do Criador para alimentar               

 
 



 
 
 
 
 

todo o seu povo. Mas não se esqueceu de contar a todo mundo o sacrifício que sua esposa                  

havia feito para que todos tivessem alimento em quantidade e sabor.  

Quando minha avó acabou de contar a história da origem dos alimentos, suspirou e              

concluiu: “muitas vezes é preciso que algumas pessoas se sacrifiquem para o bem de todos. É                

importante que todos façam a sua parte, para que nosso mundo continue vivo e alegre”. 

 
Fonte: A história “ Um lugar de todos” faz parte de uma coletânea de outras histórias do livro “Catando                                     
piolhos contando histórias” de Daniel Munduruku, com ilustrações de Maté. Ele foi publicado pela editora                             
Brinque-book, em 2006.  
Essa história também está disponível no canal da Fafá Conta, que é contadora de histórias. Se                               
quiser ouvir a história na voz da Fafá, você pode buscar por ela no seu canal do youtube. Basta                                     
que você escreva: Fafá conta: um lugar de todos. 
Linque: https://www.youtube.com/watch?v=Ruafb-XHP 
 

ATIVIDADE 2 

1) Para começar a nossa conversa… 

Vejam só esta imagem! Não é incrível? Foi a ilustradora Maté, quem fez. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ruafb-XHPvI


 
 
 
 
 

Você sabia, que imagem também se lê? Você consegue ver a história que acabou de ler                

nessa imagem? Você conhece o alimento que brota da mulher? Estou curiosa para saber: qual é a                 

leitura que você faz desta imagem? O que ela representa na história “um lugar de todos” de Daniel                  

Munduruku? Escreva aqui o que você vê na imagem. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 3 

 

Crianças, essa é uma história escrita por Daniel Munduruku. Ele nasceu no estado do Pará               

e pertence a etnia do povo indígena Munduruku. Portanto, hoje nós conhecemos uma história              

escrita por alguém que conhece de perto a cultura indígena. Daniel escreveu uma história que               

conta sobre a vida dele. Legal, não é? 

 
Por falar em cultura, você sabe o que essa palavra quer dizer?  

 

Cultura é tudo aquilo que as pessoas criam e utilizam para viver. Isso inclui, 
a língua que se fala, os jeitos de ser de um povo, as comidas do lugar, as 

festas, até mesmo os objetos materiais, como cadeiras, panelas e etc.  

 

A história “Um lugar de todos” nos ensina muitas coisas a respeito do jeito de viver das                  

pessoas indígenas, como: a importância da mulher e a cooperação que deve existir entre as               

pessoas de uma aldeia. Ela nos ensina sobre a origem dos alimentos, na verdade sobre a origem                 

de um alimento muito importante para a cultura indígena que é a mandioca. Vocês perceberam               

na ilustração que as raízes que brota da mulher é a mandioca, não é mesmo? 

             Agora que você já analisou o texto e a sua ilustração, escreva um pequeno comentário a 

respeito dele.  

           Mas antes confira algumas dicas importantes que poderá te ajudar a escrever o seu texto: 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

Super dicas!  
Apresente a história, o título, o autor e a sua principal ideia.  
Escreva se você gostou ou não da história e o porquê.  
Hoje eu li, uma história que se chama um lugar de todos, ela se passa               

numa aldeia indígena e conta sobre a origem da mandioca. Quem escreveu essa             
história foi Daniel Munduruku. Eu gostei da história porque ela nos ensina que             
todos devemos fazer a nossa parte para que possamos viver juntos de forma             
tranquila. Mas achei triste quando li que a esposa do cacique da aldeia precisou              
virar semente.  

Eu recomendo essa história para a Flávia, porque ela é professora de            
ciência e vai gostar de saber sobre a origem da mandioca para os índios.  

Depois de escrever o texto faça desenhos para a história.  
Importante: não se esqueça de colocar parágrafos e pontuação no seu texto. Se             
você tem dúvidas em como escrever a palavra peça ajuda para alguém da sua              
família. Ou se você tiver um dicionário poderá consultá-lo. Lembre-se o texto é             
seu, o que a professora Joyce escreveu são apenas sugestões para servir de             
inspiração e ajudar você a escrever.  

 
Comentário:  
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

Desenhe a história  

 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
GEOGRAFIA – 5 º ANO 

       ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 02 
 

DATA DE ENVIO: 31 de agosto 
DATA DE ENTREGA: 15 de setembro 
DATA DE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: 07/09 a 15/09 
Professora:  Laís Rodrigues Campos 
Aluno(a): _____________________________________________________ Turma: 5º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade 01- Após ler a página 12 do livro didático e conversar com seus familiares sobre 

experiências que você vem vivendo na infância, responda as seguintes questões: 

 

 
 
 

Ø Qual estado brasileiro e cidade que você mora? E o que você mais gosta nesse lugar?  
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 Crianças, agora vamos aprender um pouco 
mais sobre o território brasileiro .... 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

Ø Existem diferentes povos tradicionais em nosso país, como: indígenas, ciganos, quilombolas, 

ribeirinhos, camponeses, caiçaras, seringueiros. Quais desses povos tem no estado que você 

mora?  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

       
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 

Ø Você já conheceu outro estado, qual? você gostou e por quê? Caso não, você tem vontade de 

conhecer outros estados brasileiros, por quê?  

 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Nós encontramos no Roteiro 3. Até mais!!! J 

Profª Laís  



 

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

 

Atividade de História – 2020 
 

Tema: Arqueologia e os povoadores da América 
 

Professor: Ataíde Felício dos Santos 
Aluno (a) :_________________________________________________5º ano ___ 
 

TEXTO 2 –   CHEGADA DOS PRIMEIROS GRUPOS HUMANOS  
                    NO CONTINENTE AMERICANO E NO BRASIL 

 
Para localizar a permanência dos primeiros povoadores no Brasil, os 

arqueólogos sugerem que seja utilizado o termo AP, ou seja ANTES DO PRESENTE, 

determinando algumas datas prováveis para a chegada dos povos no continente 

americano e no Brasil. 

40.000 anos AP — Provável chegada dos homens à América, vindos do norte da Ásia 

e, atravessando o estreito de Bering, chegando ao Alasca, que é o ponto mais próximo 

entre os dois continentes. Segundo a arqueóloga Niède Guidon, é provável que os 

primeiros grupos humanos tenham vindo também pelo sul do planeta, atravessando 

as ilhas polinésias. Há um sítio arqueológico, no Piauí, local onde a arqueóloga tem 

pesquisado, que parece datar dessa longínqua época. Mas muitos arqueólogos não 

aceitam essa datação. 

 

 

 

 

 

 

 

 Demarcação do Estreito de Bering 

Observe o 

mapa ao lado. 

Visualize as 

prováveis 

rotas do ser 

humano para 

a América e a 

demarcação 

do Estreito de 

Bering 



  

CHEGADA DOS PRIMEIROS GRUPOS HUMANOS  
NO CONTINENTE AMERICANO E NO BRASIL 

  
Continuação  2ª PARTE 

 
20.000 - 10.000 anos AP - Primeiros povoadores do Brasil. Habitavam em cavernas e 

caçavam grandes animais. 

 10.000 – 6.000 anos AP — Os caçadores e coletores se espalharam 
pelo território brasileiro. O arco e a flecha foram introduzidos e os 
povoadores aprenderam, pouco a pouco, a explorar os recursos das 
regiões que habitavam. Nessa época, viveu o "Homem de Lagoa 
Santa". Em cavernas da região de Lagoa Santa, no estado de Minas 
Gerais, foram encontradas sepulturas, esqueletos de homens e 
mulheres que parecem ter vivido na região entre 1 1 mil a 7 mil anos 
atrás. 

 

 7300 anos AP — Início da cultura Humaitá, povos 
que habitaram a região do sul do Brasil (Paraná, Rio 
Grande do Sul) e a região do Brasil Central. Uma das 
notáveis realizações desses caçadores foi, 
provavelmente, o desenvolvimento da pintura em 
cavernas — as pinturas rupestres. 

 

 

6.700 anos AP — Desenvolvimento da cultura dos povos 
Umbu. Esse povo de caçadores foi responsável pela difusão 
no Brasil do uso de boladeiras e do arco e da flecha. As 
boladeiras eram armas de caça, formadas por duas ou três 
bolas amarradas numa tira de couro. Atiradas com habilidade, 
prendiam-se às pernas dos animais e i mobilizavam-nos. Elas 
são utilizadas, até hoje, nos pampas gaúchos. 

 

6.000 anos AP - Primeiros sambaquis no litoral sul do Brasil. Muitos sambaquis, 

embora menores, sobreviveram até a época da chegada dos portugueses ao Brasil. Os 

sambaquis são locais onde se acumularam restos de conchas usadas como alimentos 

de alguns povos. Estes restos chegavam a formar verdadeiras montanhas de conchas, 

sobre as quais as pessoas construíam suas cabanas e dentro das quais enterravam seus 

mortos. A palavra sambaqui em tupi-guarani significa: tamba = marisco + ki = monte 

 



 
CHEGADA DOS PRIMEIROS GRUPOS HUMANOS  

NO CONTINENTE AMERICANO E NO BRASIL 
  

Continuação  3ª PARTE 
 

5.000 anos AP - Primeiros fabricantes de cerâmica, estabelecidos 

no litoral do Pará. A agricultura deve ter começado a se difundir, 

lentamente, pelo país. 

 

 

3.500 anos AP – Primeiros agricultores da ilha de Marajó – os Ananatuba. 

 

1.800 anos AP –  Início da cultura marajoara, na foz do rio 

Amazonas. Seu apogeu parece ter sido atingido 700 anos antes do 

nosso presente. 

1.500 anos AP - Primeiros agricultores Itararé, construtores de casas subterrâneas 

no sul do Brasil. Provável início da expansão dos Tupi- guarani pelo leste brasileiro. 

 

1.000 anos AP - Agricultores Aratu, do Brasil central, habitavam em grandes aldeias. 

500 anos AP — Chegada dos europeus. Início da destruição das culturas indígenas 

por espanhóis e portugueses. 

Cerâmica Santarém 

Cerâmica Marajoara 
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Atividade de História – 2020 
 

Tema: Arqueologia e os povoadores da América 

Professor: Ataíde Felício dos Santos 

Aluno (a) :_________________________________________________5º ano ___ 

 

ATIVIDADE SOBRE O TEXTO 2  
 

 CHEGADA DOS PRIMEIROS GRUPOS HUMANOS  
                     NO CONTINENTE AMERICANO E NO BRASIL 

 
           O texto Chegada dos primeiros grupos humanos no continente americano e 
no Brasil mostra a forma de organizar o tempo cronológico.  Note-se que a marcação 
do tempo cronológico inicia com a datação do passado mais distante - 40 000 anos 
AP (Antes do Presente) até o passado mais recente, mais próximo – 500 anos AP. O 
texto registra ideias sobre fatos históricos e geográficos relacionados ao território 
brasileiro. 
 

1. Ao ler o texto o que chamou mais a sua atenção? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Os primeiros grupos humanos no território brasileiro eram caçadores (caçam 

animais) e coletores (recolhem folhas, raízes, frutas na natureza), isto é, ainda não 

tinham aprendido a fazer plantio de alimentos (agricultura) e nem criação de 

animais (pecuária). Relendo o texto em que tempo histórico os primeiros povos 

passaram a desenvolver a agricultura e em que local?________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Em que tempo histórico o homem passou a utilizar o arco e flechas? ____________ 

____________________________________________________________________ 

 

 



 

Aluno (a) :_________________________________________________5º ano ___ 

 

4.  O que eram as “boladeiras”? ____________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Como as boladeiras eram utilizadas? ___________________________________ 

____________________________________________________________________

As boladeiras ainda são utilizadas na atualidade? ____________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. Como são chamadas as pinturas nas cavernas?______________________________ 

 

6. Quando e onde surgiram os primeiros fabricantes de cerâmicas no Brasil?________ 

____________________________________________________________________ 
 

7. Quando ocorreu a chegada dos europeus no território americano e 
brasileiro?_____________________________________________________________ 

 
8. O que aconteceu com a chegada dos europeus no território brasileiro?_________ 

____________________________________________________________________ 
 

Agora, você poderá mostrar a sua criatividade e fazer um desenho que ilustre os 

textos lidos por você! 
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 ATIVIDADE 02 - PARA SER REALIZADA NA 2ª SEMANA 

 

Oláaaa...  

 

Mais uma semana chegou, e espero que estejam todos (as) bem, se cuidando, brincando, 

mas também estudando!! Sigamos juntos (as). 

 

Aqui continuaremos nosso diálogo sobre alimentação, mas também fazendo uma relação 

mais próxima com o objeto de estudo da Educação Física, ok? 

 

 

Um curiosidade …            

  

 

 

1) Vocês sabiam que no século XV, as pessoas que tinham mais gorduras no 

corpo eram as pessoas consideradas mais belas, e aqueles (as) que eram 

magros (as) eram visto como alguém sem saúde, sem beleza? Isso tudo estava relacionado 

as condições econômicas, pois os mais pobres não tinham acesso a comida, e aqueles que 

eram ricos, podiam comer o que quisessem, e portanto vistos como poderosos e bonitos. 

Ou seja, a beleza medida pela aparência, por aquilo que se tem, e não por aquilo que se é! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viu só como o tempo, o lugar, e a cultura muda aquilo que achamos que é bom ou ruim? 

Gostaría que fizessem uma reflexão pensando que nem tudo que não é como gostamos ou 

julgamos, quer dizer que é ruim ou feio. O importante mesmo é ser saudável, apreciar 

aquilo que de mais bonito temos em nossas atitudes, na amizade, na honestidade, e sermos 

gentis uns com os outros, e lembre-se: nada de piadinhas sobre o corpo dos (as) colegas. 

Isso pode deixá-los tristes, e não temos esse direito! 

 

 

 



Seria muito legal se você escolhessem alguém que você gosta muito, e nos contar aqui, o 

que você acha mais belo nessa pessoa. Que tal? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2) Vi que nas atividades de ciências, a professora Flávia trabalhou com vocês sobre 

crescimento, energia do corpo, vitaminas, carboidratos, etc., como os nutrientes são 

processado no corpo, e como tudo isso gera energia para que possamos executar nossas 

atividades do dia a dia. E tudo isso me fez lembrar o quanto correr, brincar, saltar, jogar, 

dar piruetas é legal. Dá saudade, né? Se as crianças e adolescentes precisam se alimentar 

corretamente, ingerir a quantidade certa de nutrientes para ter energia o suficiente no corpo 

e assim realizar suas principais atividades do dia a dia, imagina só corredores e corredoras 

que participam de maratona!! Ou seja, atletas que percorrem um trajeto de 42 quilômetros 

correndo, sem parar!!! 

Agora nos conte uma coisa...  

 

3) De todas as atividades já vivenciadas nas aulas de Educação Física (vale qualquer uma), 

qual jogo/ brincadeira, ou atividade de modo geral, você precisou ter mais energia para 

executar? Por que essa atividade que te exigiu tanto?  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4) Sabe-se que atualmente, os 5 corredores mais rápidos, de maratona, entre homens e 

mulheres, são Africanos (as). Algumas pessoas dizem que é porque o corpo deles 

funcionam diferentemente dos nossos, mas será que isso é verdade? Afinal, o corpo do ser 

humano, órgãos e seu funcionamento não tem distinção, independente do país de origem, 

da cor da pele, dos cabelos, etc. Mas existe um texto muito legal, elaborados por professores 

da Faculdade de Educação Física da UFG, chamado “O que explicaria o fantástico 

fenômeno de rendimento esportivo dos corredores africanos?”.  

Este texto conta que na África, o principal alimento é a mandioca, pois além de ser mais 

barato, existe outras coisas neste alimento que são importantes. Explique abaixo, o que 

você aprendeu dos nutrientes, e como a mandioca pode ajudar os maratonistas? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5) Outra questão muito interessante trabalhada nesse texto, sobre os corredores (as) africanos 

(as), é que geralmente, a maioria dessas pessoas moram em regiões muito distante do centro 

da cidade, vivem em situações precárias, e que portanto, durante a infância, precisavam 

caminhar cerca de 15 km por dia para chegar na escola. A maratona é tão famosa na África 

quanto o futebol é no Brasil. Além de ser cultural, a maratona premia, em dinheiro, os 

vencedores das provas, e isso faz com que esses (as) maratonistas utilizem essa atividade 

como um tralho e a busca pela melhoraria de vida. Posto isso, utilize seus conhecimentos 

e as informações das atividades para nos contar por que você acha que os (as) maratonistas 

mais rápidos (as) são de nacionalidade africana. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6) E por falar em alimentos e atividade física, me lembrei que existem várias brincadeiras 

que levam o nome de alguma comida. Nas minhas contas, consegui lembrar de 4 

brincadeiras. Vocês lembram de alguma? Escreva abaixo o nome da brincadeira/ jogo 

que lembraram, e como se brinca/ joga (principais regras). 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Por essa semana deu de tarefa, né? Fico imaginando quanta coisa nova vocês devem ter 

aprendido com os outros professores e professoras. Obrigada por compartilhar esse 

momento conosco!! 

Abraço apertado da profa Valleria, 

Se cuidem, e até a próxima!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


