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NOME:  Nº:  SÉRIE: 6 A,B,C 

PROFESSOR(A):FABIA CRISTINA SOARES DA SILVA CARGA HORÁRIA SEMANAL:   03 

ENVIAR PARA: WHATSAPP  E  GOOGLE CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 20/08 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Os povos indígenas ameríndios do atual território brasileiro e 
seus hábitos culturais e sociais -  

HABILIDADE(S): (EF06HI08) Identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes culturais, científicos, sociais e 

econômicos dos astecas, maias e incas e dos povos indígenas de diversas regiões brasileiras. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: USO DO LIVRO DIDÁTICO, CLASSROOM, EDUCA RIBEIRÃO, WHATSAPP, VÍDEOS 

E CHAMADAS   

ORIENTAÇÕES:  
   
ORIENTAÇÕES: 

11- LEIA O TEXTO E COPIE NO CADERNO. 

2 - ASSISTA O VÍDEO: HTTPS://YOUTU.BE/_BMQFRJJHD0 

 

PLANTÃO DE DUVIDAS: PLANTÃO DE DUVIDAS:SEGUNDA: 9:50 AS 12:20TERÇA:9:50 AS 

12:20QUINTA: 8:40 AS 12:20*EXCETO FERIADOS 

 
 EM TODAS AS DEVOLUTIVAS, COLOCAR: 

• ATIVIDADE DE HISTÓRIA - PROF. FÁBIA CRISTINA  

• NOME DO ALUNO _____________________________NÚMERO _______SÉRIE_____ 
 

Leia o texto e copie no caderno 

Os primeiros povos da América e os índios do Brasil. 
 Muito antes da chegada de Cristóvão Colombo, a América já era ocupada por vários povos, que 
viviam de variadas formas, as quais iam da organização tribal - como os povos que habitavam a região 
onde hoje é o Brasil – até vastos impérios, como era o caso dos astecas, que se localizavam na região 
conhecida como Mesomérica. Muitas dessas civilizações desapareceram em consequência da 

https://youtu.be/_bmQFRjJhd0


 

colonização, que se iniciou no final do século XV, mas deixaram heranças históricas que marcaram o 
nosso continente até os dias de hoje. Os astecas e os maias conheciam a escrita e registravam 
regularmente o seu cotidiano. Os incas, por sua vez, criaram um interessante e eficiente sistema de 
contagem: o equipo. Este instrumento era feito de cordões coloridos, onde cada cor representava a 
contagem de algo. Com o equipo, registravam e somavam as colheitas, habitantes e impostos. Mesmo 
com todo desenvolvimento, este povo não desenvolveu um sistema de escrita. Infelizmente, grande 
parte dos documentos produzidos antes de 1492, que poderiam nos revelar muitos aspectos do seu 
modo de vida, foi destruída pelos conquistadores e em seu lugar ficaram relatos feitos pelos europeus, 
que, em sua grande maioria, viam a cultura americana como inferior à europeia. 
 Na atualidade, a arqueologia tem feito várias descobertas que permitem elucidar um pouco mais a 
cultura dos primeiros habitantes da América.  
A agricultura na América Pré-Colombiana O desenvolvimento da agricultura das sociedades Pré-
Colombianas pode se comparar ao europeu, pois esta era desenvolvida há mais de 7000 anos, 
baseada nas culturas de milho, abóbora e feijão, todos naturais da América, além da mandioca, que 
era plantada nas áreas de floresta tropical. O desenvolvimento de outras culturas além destas foi 
limitado, pois poucos eram os animais domesticáveis e que se prestavam ao trabalho 
 
 

 


