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 ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA 

NOME DO ALUNO: DATA: 13/05/21 
SEMANA: 10 

10 a 14/05 
PROFESSOR: Erica 

TURMA: 5º ANO A 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA E 

LÍNGUA PORTUGUESA 

ENTREGAR: 13/05 enviar fotocópia 

para o whatsapp da professora. 

 

 COPIE O CABEÇALHO E A ROTINA NO SEU CADERNO 

 LÍNGUA PORTUGUESA: COPIE E RESPONDA, NO SEU 

CADERNO. 

 HISTÓRIA: LEIA OS TEXTOS E RESPONDA, NO SEU LIVRO. 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA. 

QUINTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2.021. 

ROTINA: 

- HISTÓRIA (PNLD), páginas: 84 a 87 – “Os 
seres humanos surgiram na África”. 

- LÍNGUA PORTUGUESA: substantivo 
primitivo e derivado. 

- ARTE 
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OUTRO EXEMPLO: 

 

 

VAMOS EXERCITAR: 

1) Escreva um substantivo derivado para cada substantivo primitivo do quadro abaixo: 
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2) Marque um X as palavras que são primitivas e as que são derivadas. Veja o primeiro exemplo: 

 

X 
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➢ PÁGINA 84 

Leia com calma e atenção o texto. 

 

➢ PÁGINA 85 

Atividade 1: a maior parte das pessoas do planeta não têm mais o mesmo estilo de vida, mas ainda 

há povos nômades. Exemplo: os beduínos da África e do Oriente Médio, algumas sociedades 

indígenas da América (por exemplo, os Guajás no noroeste do Maranhão), grupos de ciganos, cujas 

origens seria indiana e povos de Song-Kul, no Quisguistão. 

Atividade 2: ainda hoje evidenciam a diversidade cultural dos grupos humanos e mostram como 

as práticas desenvolvidas pelos primeiros grupos são importantes para a vida humana até o presente. 

Leia atentamente o texto que você descobrirá as atividades realizadas pelos povos nômades. 

Assista esse vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=LBcEfzBty0g 

 

➢ PÁGINA 86 

Observe no mapa o processo de deslocamento dos seres humanos pelo planeta ao longo de milhares 

de anos. Não existiam meios de transporte. Os seres humanos precisavam caminhar, utilizar animais 

e embarcações simples para ir de um ponto a outro. Essas migrações, na sua grande maioria foram 

feitas de forma natural e não planejadas pelos grupos. 

As sociedades que se formaram na América, por exemplo, criaram hábitos e valores culturais 

diferentes das que se formaram na África. Isso possibilitou a diferenciação cultural dos grupos 

humanos. Posteriormente, povos diferentes se encontraram e passaram a realizar trocas culturais, o 

que possibilitou o surgimento de novos povos. 

https://www.youtube.com/watch?v=LBcEfzBty0g
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Atividade 5: observe essas imagens para responder a questão. 

      

 

Observe que as vestes são diferentes por causa do clima. 

Assista esse vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=_vznQjBCJ8g 

 

➢ PÁGINA 87 

Não é necessário responder a questão 7. 

Assista esse vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=bPIr_Y4rJ0I  

Observação: faça o desafio, conforme explica no vídeo. Use apenas a borra de café. Tire uma foto e 

envie para mim. Você poderá usar qualquer tipo de folha de papel. 

QUALQUER DÚVIDA ESTOU A SUA DISPOSIÇÃO  

 

Povo inuíte Povo indígena - Pataxó 

https://www.youtube.com/watch?v=_vznQjBCJ8g
https://www.youtube.com/watch?v=bPIr_Y4rJ0I

