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ATIVIDADES DE MATEMÁTICA
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Rotina do dia.

Registrar o cabeçalho e as atividades em seu caderno.
Correções das atividades referente a aula do dia anterior.
Atividade interdisciplinar de História livro interdisciplinar: Apis páginas 128 e 129,
Geografia  regiões brasileiras e Ciências livro interdisciplinar, Apis páginas 198 e
199.

1º Registrar o cabeçalho do dia e as atividades
(seguindo o exemplo que já consta em seu caderno).

2° Acompanhar no grupo do whatsapp as correções das atividades referente a aula
do dia anterior.

3° HISTÓRIA

LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO ABAIXO SOBRE

NOSSA HERANÇA INDÍGENA

TEXTO COMPLEMENTAR

(...) A miscigenação do europeu com o indigena aconteceu desde o início da colonização e foi
o fruto dessa união o mameluco, que povoou o território conquistado pelos portugueses na
América (...)

Durante muito tempo, paulista foi sinônimo de mameluco (...)
(...) A situação modificou-se com a chegada de mulheres brancas no Brasil. A partir daí as

uniões de portugueses com índias foram sendo desestimuladas.
Já nesta época os portugueses haviam aprendido com os índios a maneira de sobreviver nos

trópicos, de usar e cultivar as plantas nativas, de conhecer a terra..
Do século XVI até hoje, o lasco aborigine da cultura brasileira, sobretudo de base tupi-guarani,

conserva-se em grande parte no Brasil interiorano.
Assim o sertanejo nordestino, o caiçara paulista, o caboclo amazonense têm uma base

alimentar semelhante composta de farinha de mandioca (beiju, tapioca), têm familiaridade com
utensílios domésticos indígenas (cuia, gamela, pote e panela de barro, balaio, esteiras), com
certos tipos de embarcações, como a ubá escavada em tronco de árvore a fogo, usam as mesmas
ervas medicinais, praticam os mesmos hábitos como dormir em rede, usar fumo, tomar banho
diário no rio, andar descalço, descansar de cócoras. (...)

RIBEIRO, Berta G. O índio na
história do Brasil.

Rio de Janeiro. Global. 2009.



Responda a questão assinalando a opção correta de resposta.

O QUE TEM EM COMUM ENTRE O SERTANEJO NORDESTINO, O CAIÇARA
PAULISTA E O CABOCLO AMAZONENSE?

A. (     ) Apenas a base alimentar.
B. (     ) A base alimentar, o hábito de pescar, caçar e a herança caiçara com certos

tipos de embarcações.
C. (     ) A base alimentar, o costume de descansar de cócoras, dormir na rede e os

utensílios domésticos.
D. (     ) A base alimentar semelhante, familiaridades com utensílios indígenas, com

certos tipos de embarcações, mesmas ervas medicinais, e hábitos como dormir na
rede, usar fumo, tomar banho no rio e descansar de cócoras.

TEXTOS

✔ Portugueses e indígenas
✔ Os caminhos dos bandeirantes
✔ A influência indígena

Livro interdisciplinar Ápis páginas 128 e 129

Leia com bastante atenção os textos, observe a imagem e responda às questões 1, 2 no
próprio livro didático.

4° GEOGRAFIA

AS GRANDES REGIÕES BRASILEIRAS

COMPLETE A CRUZADINHA COM O NOME DAS CAPITAIS DOS ESTADOS
BRASILEIROS QUE CONSTAM NO QUADRO.





PINTE AS REGIÕES BRASILEIRAS DE ACORDO COM A LEGENDA.

5° CIÊNCIAS

ATIVIDADE PRÁTICA

USAREMOS COMO BASE A ATIVIDADE DAS PÁGINAS 198 E 199 DO LIVRO
INTERDISCIPLINAR ÁPIS.

A AULA SERÁ VIA GOOGLE MEET, ONDE FAREMOS A CONSTRUÇÃO DE UM
FILTRO DE ÁGUA COM MATERIAIS RECICLADOS.

ATENÇÃO !

PROVIDENCIE TODO A MATERIAL SOLICITADO NA PÁGINA 198 ANTES DO
INÍCIO DA AULA.

SOLICITE A UM ADULTO PARA CORTAR A GARRAFA.
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Um dos grandes desafios da educação é ensinar a leitura para os alunos, mas
ensinar não só a decifrar códigos, e sim a ter o hábito de ler. Seja por prazer, seja para
estudar ou para se informar. A prática da leitura aprimora o vocabulário, dinamiza o
raciocínio e a interpretação.

A leitura, além de favorecer o aprendizado de conteúdos específicos, aprimora a
escrita. O contato com os livros ajuda ainda a formular e organizar uma linha de
pensamento.

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/o-menino-e-o-foguete/

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/o-menino-e-o-foguete/

