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Em seu caderno, usando a letra cursiva, faça o cabeçalho como no modelo: 

 

 

 

 
 

Agora, copie o texto abaixo. Capriche na letra cursiva! 
Observação dos fenômenos naturais e contagem do tempo 

O tempo é uma questão fundamental para a nossa existência. Inicialmente, os 
primeiros homens a habitar a terra determinaram a contagem desse item por meio da constante 
observação dos fenômenos naturais. Dessa forma, as primeiras referências de contagem do 
tempo estipulavam que o dia e a noite, as fases da lua, a posição de outros astros, a variação 
das marés ou o crescimento das colheitas pudessem metrificar “o quanto de tempo” se passou. 
Na verdade, os critérios para essa operação são diversos. 

 
Tempo Cronológico e Tempo Histórico 
 

O tempo cronológico é definido como o tempo em que se desenrolam as atividades 
humanas: nascimento, crescimento, ir para a escola, as festas, etc. 

O tempo histórico são os acontecimentos que marcam um povo, uma nação, ou as vezes 
a humanidade. 
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 Assista ao vídeo, clicando na imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

Hora do exercício! 

Em seu livro didático “Nosso Livro de Matemática” resolva as atividades das págs. 28 
e 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Link desta atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=LNw89F2YahE&t=6s 

https://www.youtube.com/watch?v=LNw89F2YahE&t=6s
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Arte Plumária

Objetos de arte Plumária são apreciados em nossa cultura por seu valor artístico, histórico e

antropológico, mas essas peças têm outros significados para seus criadores. Leia os textos e
aprecie as imagens, nas páginas 64 ,65 e 66.

Atividade prática página 67

Você irá criar um cocar seguindo o passo a passo.

As penas você poderá desenhar em uma folha de sulfite e depois colorir e recortar, cole na tira

enfeitando o seu cocar. Ou utilize papéis diversos coloridos.

Segue o link para conhecer um pouco, sobre a história indígena brasileira. https://youtu.be/UaxL3qkfaSI


