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ESCREVA O NOME DA MATÉRIA: HISTÓRIA (IMPRIMIR É OPCIONAL)  

 LEIA O TEXTO, E QUALQUER DÚVIDA CONSULTE SUA PROFESSORA                                                   

O Brasil Português  

Entre 1500 e 1808, o Brasil foi colônia de Portugal, mesmo depois de ter deixado de ser colônia, o 
Brasil só se tornou oficialmente independente em 1822. 

Nesse período (1500- 1808), que ficou conhecido como Brasil colônia, muitos portugueses vieram 
para as terras que hoje formam o território brasileiro. Eles ocuparam principalmente o Litoral, 
onde fundaram as primeiras vilas e cidades brasileiras. 

O nome que se dava aos países colonizadores era metrópole, assim, nesse período, Portugal era 
metrópole, e o Brasil, sua colônia. O objetivo dos portugueses era obter riquezas no Brasil: 
Primeiro o pau- brasil, depois o açúcar e, mais tarde, o ouro e outros produtos agrícolas. 

 

                                                         Cidade- Brasil Imperial 

Durante o período colonial, os portugueses trouxeram seus costumes, sua religião, sua maneira 
de governar e principalmente, a Língua que falamos e com a qual escrevemos. A divisão territorial 
em municípios também é herança portuguesa. Eles impuseram muitos desses aspectos de sua 
cultura a outros grupos étnicos, os indígenas que já habitavam essas terras, e os africanos, que 
foram escravizados e trazidos a força para a América, porém também receberam muitas 
influências desses grupos. 

O carnaval e as festas juninas também foram introduzidos no Brasil pelos portugueses no 
período. 

O carnaval é um período de festa popular, realizadas durante o dia e a noite, as comemorações 
ocorrem todos os anos, nos meses de fevereiro ou março.                                                              3 



 
 

As festas juninas homenageiam os santos católicos, elas acontecem em todos os Estados 
brasileiros. 

       

   Festa Junina- Período colonial                                Carnaval- Período Colonial               

Responda de acordo com o texto: 

1) Como ficou conhecido o período de 1500- 1808, de acordo com o texto? E o que 
aconteceu neste período? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

2) Qual o nome que se dava aos países colonizadores? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
3) Durante o período colonial os portugueses trouxeram alguns de seus costumes. Escreva 

alguns destes costumes citados no texto. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

4) Quem eram os habitantes das terras brasileiras, antes dos portugueses desembarcarem 
pela primeira vez no Brasil? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

5) O nome que se dava aos países colonizadores era metrópole, neste período qual era o 
objetivo dos portugueses, de acordo com o texto? 
_________________________________________________________________________ 
 

 Leia o livro Interdisciplinar, página 91 e responda a questão 1 no livro. Depois leia a página 92, 
para você compreender melhor o sobre o início da colonização do Brasil. 

 Textos: O Brasil português                                  

Portugueses no Brasil independente.                                                                                                4   
 



 
GEOGRAFIA 

 

ESCREVA O NOME DA MATÉRIA: GEOGRAFIA (IMPRIMIR É OPCIONAL) 

 

LEIA O TEXTO A SEGUIR, E QUALQUER DÚVIDA CONVERSE COM SUA PROFESSORA 

Nesta aula, vamos entender um pouco sobre: Organização do espaço e os grupos sociais e o 

trabalho.  

Para realizar seu trabalho, os grupos sociais se organizam em profissões e utilizam ferramentas e 
conhecimento. E, por meio da tecnologia e do trabalho, mudam o espaço em que vivem. 

As profissões geralmente estão ligadas as diferentes atividades econômicas. Em cada atividade, 
utiliza- se um conjunto de conhecimentos. 

As atividades econômicas estão agrupadas em setores: 

 Primário 
 Secundário 
 Terciário 

Mas afinal, o que é economia? E setores da economia? 

Economia é a ciências que analisa e estuda os mecanismos referentes à’ obtenção, produção ao 
consumo e a utilização dos bens materiais necessários a sobrevivência e ao bem estar.  

 Setores da economia- divisões distintas, porém intrinsecamente relacionadas pela Organização 
Internacional do Trabalho (O I T), que subdividem nos setores da economia:  

O setor primário, trabalho executado no meio rural- agricultura, pecuária e extrativismo. 

 O setor secundário, atividades de transformação da matéria- prima em produtos, mercadorias ou 
bens de consumo. 

  O setor terciário, atividades de comércio e prestação de serviços (escolas, hotéis, hospitais, 
Bancos, etc). 

                  

Exemplo de setor primário, atividades         Trabalho na indústria, exemplo de setor         Tele atendimento, exemplo de setor de 
atividade terciária 

Ligadas a agricultura, pecuária e ao                 de atividade secundária.                                  Atividade terciária                              5 

Extrativismo. 



 
O que é matéria-prima? 

O material usado para fabricar produtos e mercadorias é chamado matéria-prima. Ou seja, um 
produto natural ou semimanufaturado que deve ser submetido a um processo produtivo até 
tornar-se um produto acabado.       

                                         

Agora abra o livro Interdisciplinar na página 40: Leia o texto: “Organização e espaço”   

                                                                                                              

Assista ao vídeo sobre “Setores da Economia”hhttps://youtu.be/fU1PwpMG_NA                                                                                                                                                           

Na página 41, você fará só a leitura do texto: “Os grupos sociais e o trabalho”, nas páginas: 42 e 

43, fazer o que se pede. 
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