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HISTÓRIA 

 

Texto complementar 

 

POVOS DA AMÉRICA DO NORTE 
 Os povos da América do Norte formavam mais de 240 grupos, ou nações. Eles falavam 

línguas diferentes, mas seu modo de vida era semelhante. 

 Os Chipewyans e os Crees viviam na região ao sul do Ártico, onde hoje estão o Canadá e o 

Alasca. Eles dependiam das renas, dos alces e dos castores para se alimentar, além de 

confeccionar tendas e roupas com as peles dos animais. 

 Entre os nativos do leste da América do Norte estavam os Iroqueses, no norte, e os Creeks, 

no sul. Eles usavam cascas e galhos de árvores para construir casas, armas, ferramentas e 

canoas. Suas roupas eram confeccionadas com peles de veado e de outros animais. Eles 

caçavam, pescavam e colhiam plantas e frutos, além de plantar milho, abóbora, feijão e tabaco. 

 Entre os povos das Grandes Planícies do centro da América do Norte se destacavam os 

Cheienes e os Sioux. Nos pastos naturais dessa região viviam enormes rebanhos de animais, 

como alces, cervos, antílopes e bisões. Os nativos obtinham dos bisões quase tudo de que 

precisavam para viver. Eles comiam sua carne, faziam roupas com sua pele e construíam 

ferramentas usando seus ossos. 

 Os índios Pueblos e Navajos viviam na região árida do sudoeste dos Estados Unidos. Eles 

aprenderam a cultivar grãos usando pouquíssima água. Alguns construíam suas casas com 

pedras e adobe, um tipo de barro. Outros viviam em moradias mais simples. 

 Muitos grupos de índios habitavam a costa oeste dos Estados Unidos, vivendo da caça e da 

pesca. Os Chumashs construíam casas em forma de cúpula. Já as moradias dos Miwoks tinham 

uma parte que ficava embaixo da terra. 

 Os atuais estados de Nevada e de Utah, no sudoeste árido do país, foram o refúgio de 

grupos como os Shoshones. 

 Ao norte dessa região viviam os Nez-Percés, os Cabeças-Chatas (Flatheads) e outros 

grupos. Eles caçavam e pescavam. No inverno, viviam em aldeias; no verão, acampavam em 

tendas. 

 Na costa noroeste, uma área que se estende entre a atual Califórnia e o Alasca, viviam os 

Tlingits e os Kwakiutls, entre outros povos. Eles pescavam no mar e nos rios. Alguns povos 

caçavam baleias. Esses grupos construíam casas grandes e canoas de madeira resistente. 

https://escola.britannica.com.br/artigo/regi�es-�rticas/480652
https://escola.britannica.com.br/artigo/Canad�/480890
https://escola.britannica.com.br/artigo/rena/482347
https://escola.britannica.com.br/artigo/alce/481219
https://escola.britannica.com.br/artigo/castor/480758
https://escola.britannica.com.br/artigo/cervo/481126
https://escola.britannica.com.br/artigo/milho/481056
https://escola.britannica.com.br/artigo/ab�bora/482569
https://escola.britannica.com.br/artigo/feij�o/480755
https://escola.britannica.com.br/artigo/tabaco/482684
https://escola.britannica.com.br/artigo/cheiene/480957
https://escola.britannica.com.br/artigo/sioux/482508
https://escola.britannica.com.br/artigo/ant�lope/480621
https://escola.britannica.com.br/artigo/bis�o/480796
https://escola.britannica.com.br/artigo/pueblo/574501
https://escola.britannica.com.br/artigo/navajo/482014
https://escola.britannica.com.br/artigo/cereal/481395
https://escola.britannica.com.br/artigo/adobe/480531
https://escola.britannica.com.br/artigo/tlingit/482682
https://escola.britannica.com.br/artigo/baleia/482850
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 No sul do México (na América do Norte), bem como na Guatemala, em Honduras e em 

Belize (na América Central), viveu uma grande civilização, a dos Maias, um povo pré-colombiano. 

 

 

POVOS PRÉ-COLOMBIANOS 

 Os habitantes da América Central e da região dos Andes que já ocupavam essas áreas 

antes da chegada de Cristóvão Colombo (e de outros europeus) são chamados de povos pré-

colombianos. O nome “pré-colombiano” significa “antes de Colombo”. 

 Os maias formavam uma civilização avançada, organizada em cidades - estado. Eles tinham 

uma escrita hieroglífica e uma agricultura bem desenvolvida. Além dos maias, houve mais duas 

culturas importantes na época: os incas e os astecas. 

 Os Astecas viviam no México. Ao chegar à região, encontraram os Toltecas (astecas) e se 

misturaram a eles. Sua grande atividade era o comércio, que realizavam com produtos luxuosos 

negociados com outros povos da América do Norte e com os da América Central. 

 Os Incas, a mais avançada dessas três civilizações vivia nos planaltos andinos, ocupando a 

região que corresponde ao Equador, à Colômbia, à Venezuela, ao Peru, à Bolívia e ao Chile. 

Dedicavam-se à agricultura e ao pastoreio e viviam em aldeias. Resistiram à invasão e ao 

domínio espanhol durante quarenta anos. Seu último imperador foi Tupac Amaru, que morreu em 

1572. Com ele, terminou o Império Inca. 

 

 

POVOS INDÍGENAS DO BRASIL 

 A primeira classificação dos povos indígenas nativos do Brasil estabeleceu quatro grupos, ou 

nações, considerando os idiomas falados: os Tupis-Guaranis, os Jês ou Tapuias, os Aruaques 

ou Maipurés e os Caraíbas ou Caribes. Calcula-se que aproximadamente 5 milhões de índios 

viviam no Brasil quando os portugueses chegaram. 

 Os portugueses tiveram mais contato com os tupis-guaranis, que viviam no litoral. Por algum 

tempo, o interior do vasto território brasileiro permaneceu inexplorado. Até o século XX existiam 

povos indígenas que nunca haviam tido contato com o homem branco. 

 Os tupis-guaranis viviam em aldeias populosas, que tinham de 500 a 750 habitantes. 

Praticavam a caça, a pesca e a coleta de raízes e frutos, além da agricultura. 

 O Brasil tem cerca de 220 povos indígenas, de diferentes grupos étnicos. São cerca de 180 

as línguas faladas por eles. No Brasil, no dia 19 de abril se comemora o Dia do Índio. 

https://escola.britannica.com.br/artigo/M�xico/481893
https://escola.britannica.com.br/artigo/Guatemala/481429
https://escola.britannica.com.br/artigo/Honduras/481517
https://escola.britannica.com.br/artigo/Belize/480770
https://escola.britannica.com.br/artigo/Am�rica-Central/480939
https://escola.britannica.com.br/artigo/Andes/480602
https://escola.britannica.com.br/artigo/Crist�v�o-Colombo/481023
https://escola.britannica.com.br/artigo/hier�glifo/481495
https://escola.britannica.com.br/artigo/tolteca/482689
https://escola.britannica.com.br/artigo/Equador/481198
https://escola.britannica.com.br/artigo/Col�mbia/481014
https://escola.britannica.com.br/artigo/Venezuela/482781
https://escola.britannica.com.br/artigo/Peru/482196
https://escola.britannica.com.br/artigo/Bol�via/480821
https://escola.britannica.com.br/artigo/Chile/480965
https://escola.britannica.com.br/artigo/aldeia/483043
https://escola.britannica.com.br/artigo/tupi/483612
https://escola.britannica.com.br/artigo/tapuia/483582
https://escola.britannica.com.br/artigo/aruaque/487806
https://escola.britannica.com.br/artigo/costa/625707
https://escola.britannica.com.br/artigo/fruta/481328
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 É importante a influência dos índios na cultura brasileira. O idioma português falado no Brasil 

incorporou muitas palavras indígenas. A forte expressão artística dos diversos povos, com 

domínio do uso da cor, é uma riqueza valorizada pelos brasileiros. Na culinária, a mandioca, a 

pipoca, o mingau, a tapioca, o pirão e o beiju são de origem indígena. Nos cuidados com a 

higiene e a saúde, os brasileiros aprenderam com os índios o hábito do banho diário e o uso de 

remédios naturais em forma de chás, xaropes e compressas. Na música, nos cantos, no uso da 

rede, no artesanato e em muitas outras coisas, a cultura brasileira mostra sinais da presença 

indígena. 

 

Atividades 

 

1- Leia a frase a seguir e depois responda as alternativas a e b: 

 

 “Quando os primeiros europeus chegaram ao Brasil, há mais de 500 anos, havia por aqui um 

grande número de índios: com a mesma aparência, mesmos costumes e vestimentas. 

Contudo, desde então houve muitas mudanças. Os índios foram perdendo terras e sua 

população diminuiu muito. Além disso, muitas nações sofreram alterações na sua cultura por 

causa da interação com os não índios.”  
 

a) De acordo com o texto, o que aconteceu com o número de indígenas depois da chegada dos 

portugueses? 

b) Explique as causas do fato apresentado por você no item “a”. 

 

2- Apresente o problema (sobre a demarcação e invasão) que envolve, atualmente, a 

situação das terras indígenas no Brasil. (Consulte seu livro didático página 59). 

 

3- Qual era a língua falada pela maioria das populações que habitavam o litoral do território 

que se tornaria Brasil? 

a) macro-tupi. 

b) micro-jê, 

c) tupi-guarani; 

d) macro-jê; 

e) tapuia-guarani; 

https://escola.britannica.com.br/artigo/cultura/481089
https://escola.britannica.com.br/artigo/culin�ria/631060
https://escola.britannica.com.br/artigo/mandioca/483357
https://escola.britannica.com.br/artigo/pipoca/626094
https://escola.britannica.com.br/artigo/tapioca/483581
https://escola.britannica.com.br/artigo/ch�/482643
https://escola.britannica.com.br/artigo/m�sica/481991
https://escola.britannica.com.br/artigo/artes-decorativas/481125
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4- De acordo com nossos estudos responda: Qual é o órgão no Brasil responsável pela 

demarcação de terras e cuidar dos indígenas? 

a) Ministério da Justiça 

b) INCRA 

c) IBAMA 

d) FUNAI 

 

5- Sobre a demarcação de terras indígenas no Brasil, assinale V para as proposições 

verdadeiras e F para as proposições falsas: 

a) A demarcação de terras no Brasil, apesar de ser feita por órgãos indigenistas, ainda não é 

prevista por lei. 

b) Demarcar terras indígenas, estabelecendo os limites físicos das terras pertencentes aos povos 

nativos, protege-as de possíveis invasões, bem como evita possíveis conflitos pela sua posse. 

c) As terras indígenas contribuem para a diminuição do efeito estufa, pois sua preservação evita o 

desmatamento. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) V V F 

b) F V V 

c) F V F 

d) F F V 

 

 

6- Quanto do território brasileiro em terras está reservado aos índios? (Consulte seu livro 

didático página 59). 

 

7- Baseado em tudo que estudamos responda: Se um índio dirige carro, vê televisão, 

utiliza a internet ele deixa de ser índio? Justifique sua resposta. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores Aniel, Felipe e Joseane 

 

 

BASQUETE MATEMÁTICO 

  

Materiais necessários: durex, copinhos plásticos, folhas de jornais ou revistas (para 

fazer 20 bolinhas pequeninas de papel); folha e caneta para anotar os cálculos e os números nos 

copos; caso não tenha copinhos plásticos, podem ser outros que não sejam de vidro, basta 

colocá-los afastados em cima da mesa.  

O Basquete é um jogo de precisão que exige frieza e concentração, lida diretamente com 

a emoção.  

Basquete matemático é uma brincadeira divertida com objetivo de desenvolver a 

precisão, a estratégia e o estado de alerta em um curto espaço de tempo, ajudando a 

melhorar a cognição: atenção, associação e raciocínio. 

Além disso, é uma atividade interdisciplinar, conseguimos trabalhar a matemática de 

forma lúdica e divertida.  

Assista ao vídeo e chame a família para brincar! 

A escolha dos cálculos vai de acordo com a idade.  

Vamos ver quem vai ganhar?  

 
 
 
 
 
 

 
 

PARA SE ORGANIZAR 
Materiais necessários para próxima aula (24/07): 

 Superfície leve e rígida que possa ser inclinada  

(mesa plástica, tampa grande, papelão...) 

 8 bolinhas (do tipo que tiver em casa e que caibam dentro de um balde) 

 Um balde (ou uma caixa para colocar as bolinhas) 


