
 

 
Escola Municipal Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Nome do aluno:  Semana 19 
Professor: Luciana, Abigail e Claudia Data: 27/07/2021  Turma: 4º ano A, B e C  
Componente Curricular: História e 
Geografia 

Entrega: 02/08/2021 

     Leia com atenção as instruções: 

 Escreva a data e o nome da matéria: História, se você for usar o caderno.  

 A impressão é opcional. 

 Faça as atividades com capricho e letras legíveis. 

 Qualquer dúvida, fale com sua professora.  

Nesta aula, vamos fazer uma retomada de alguns temas que já estudamos nos dois primeiros 
bimestres deste ano 

Leia o texto 

Os primeiros grupos humanos 

De acordo com diversas pesquisas, há mais de 3 milhões de anos os primeiros grupos humanos 
se deslocavam por diferentes lugares do mundo. 

Esses grupos não conheciam a agricultura e, por isso, tinham de percorrer longas distâncias à 
procura de alimentos que retiravam da natureza. Elas são chamadas de comunidades nômades 
porque viviam mudando de lugar. 

O ser humano, ao inventar os métodos de agricultura, deixou de depender dos recursos que se 
encontravam ao seu redor, para começar a produzir seu próprio alimento. 

Isso, somado a domesticação dos animais, ao trabalho de cerâmicas e ao desenvolvimento de 
melhores ferramentas, transformaria o ser humano em um indivíduo sedentário que, com isso, 
começou a desfrutar de uma melhor qualidade de vida. 
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Atividade 1- Responda: 

A- De acordo com o texto, porque os primeiros grupos humanos sempre se deslocavam de 
um lugar para o outro? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

B - Complete de acordo com o texto. 

São chamadas de comunidades ____________ porque viviam mudando de lugar. 

Com a chegada da agricultura, começaram a produzir seus próprios alimentos, também com a 
domesticação dos animais, e o desenvolvimento de melhores ferramentas, entre outras coisas, 
transformaria o ser humano em um indivíduo _____________.   

Atividade 2- Leia o trecho e escreva nos parênteses (V) para verdadeira e (F) para falso. 

Os indígenas eram os verdadeiros donos das terras brasileiras. 
Oficialmente a chegada dos portugueses ao Brasil pela primeira vez deu- se em 1500.  
Entre 1500 e 1808, o Brasil foi colônia de Portugal. O Brasil, só tornou oficialmente 
independente em 1822. 
O nome dado aos países colonizados era metrópole  

             

A- Oficialmente a chegada dos portugueses ao Brasil pela primeira vez aconteceu no ano de 
1500. (  ) 

B- O Brasil foi colônia de Portugal. (  ) 

C- O nome que se dava aos países colonizados era território. (  ) 

D- Quem vivia no Brasil antes da chegada dos portugueses eram os africanos. (  ) 

E- Os verdadeiros donos das terras que hoje forma o Brasil eram os indígenas ( ). 

Atividade 3- Leia e faça o que se pede. 

No século XIX, e nas primeiras décadas do século XX, imigrantes de diversos países, começaram 
a chegar ao Brasil para construírem uma vida melhor. Atraídos pela riqueza de um país recém-
descoberto. Com eles também chegaram seus sonhos e sua cultura. Então surgiu a diversidade 7 



 

 
 da qual nosso país é formado. Os imigrantes contribuíram de diversas formas no 
desenvolvimento do país. 

A- Encontre 12 palavras com o tema: Africanos no Brasil. Depois leia o texto abaixo. 
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Aula de Geografia 

Leia com atenção:  

Vamos fazer uma pequena retomada sobre alguns conteúdos da matéria de Geografia do 
primeiro bimestre. 
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Atividade 1- Escreva nos parênteses (N) para as paisagens naturais, e (C) para as paisagens 
culturais. Pinte as imagens. 
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   Atividade 2- Identifique no caça palavras os 9 nomes que aparecem abaixo no banco de 
palavras. 

 

 

Atividade 3 – Leia e faça o que se pede. 
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Encaixe as palavras abaixo na cruzadinha. Tema: Agricultura.  

 

FRUTICULTURA – AGRICULTURA – ADUBAR – LAVRADOR – HORTICULTURA – 
IRRIGAR – FLORICULTURA _ DRENAR 

                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Não esquecer de enviar a foto das atividades prontas à sua professora!                      11                                           


