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Descobrimento do Brasil 
 

 Desde o começo do século XV (1401-1500), os portugueses viram nas grandes viagens 

marítimas uma saída para seus problemas econômicos, e foi assim que eles, no decorrer daquele 

século, foram realizando viagens. A curiosidade e a vontade de ter mais riquezas levaram os 

portugueses a navegarem para lugares que não conheciam. 

 E para fazer uma viagem, é preciso algum tipo de meio de transporte 

que nos leve até o lugar escolhido. Em 1500, os portugueses também 

precisaram de um meio de transporte para chegar até o Brasil. Entre Portugal 

e Brasil está o Oceano Atlântico, deixando grande a distância entre os dois 

países. Portanto, os portugueses tiveram que fazer a viagem a bordo de navios, pois o avião 
ainda não existia naquela época. As caravelas foram o tipo de navio mais utilizado pelos 

portugueses, eles eram navegadores hábeis em conduzir navios movidos a velas, além de saber 

operar com instrumentos diversos, como a bússola.  

 E foi com suas naus e caravelas, que os portugueses saíram de Lisboa, em Portugal, no 
dia 9 de março de 1500. Chegaram às novas terras no dia 22 de abril daquele mesmo ano. 

Você sabe de que novas terras estamos falando?  
 Se você pensou Brasil, acertou. A frota de Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, e estava 

a bordo de uma das caravelas, um homem chamado Pero Vaz de Caminha. Ele foi o responsável 

por dar a notícia ao rei de Portugal que haviam chegado a uma terra nova, não conhecida por 

eles.  

 Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta na qual ele dá a notícia da chegada às novas 

terras ao rei de Portugal, Dom Manuel. Ele escreveu sobre os índios, registrou detalhes sobre os 
animais selvagens e também sobre a natureza, muito diferentes da que conheciam na Europa. 

Depois desse primeiro contato, os portugueses começaram a realizar trocas com os povos 

indígenas. Mais tarde, os portugueses passaram a obrigar os indígenas a trabalhar, sem receber 

nada em troca. Eles foram escravizados.  
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Clique no link abaixo e assista ao vídeo do grupo Palavra 
Cantada, com a música                                                                                      

“Pindorama”                                         
https://www.youtube.com/watch?v=jZtoNaeqBpw 

Após a leitura do texto responda. 

1. Qual o meio de transporte que os portugueses utilizavam para descobrir novas terras? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. Qual foi a data em que os portugueses chegaram ao Brasil? 

_________________________________________________________________________ 

3. Agora que você conheceu a música “Pindorama” do grupo Palavra Cantada, pesquise o 

significado de “Pindorama” e anote. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Vamos treinar? Cubra o pontilhado e depois complete com a letra B.  
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1. Veja a tabela que mostra o resultado da votação de frutas preferidas realizada com os 

estudantes da escola, cujos dados foram organizados pela professora Simone. 

 
 

Responda às questões: 

A) Quais as duas frutas votadas como as mais preferidas pelos meninos? 

__________________________________________________________________ 

B) Quais as duas frutas mais votadas como preferidas pelas meninas? 

__________________________________________________________________ 
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C) Júlio César disse que a banana teve 83 votos. Você concorda com ele? Justifique sua 

resposta. 
___________________________________________________________________ 

D) A fruta laranja recebeu mais de 50 votos?  

___________________________________________________________________ 

 

Problemas: 

1. O senhor José comprou uma caixa de maçãs. Ele mostrou às crianças e perguntou: 

quantas maçãs há nessa caixa? 

 
2. Dona Clarice preparou duas assadeiras para o lanche da tarde, com 9 pães em 

cada uma. Qual o total de pães? 

 
 

 

 

 

 
 

 


