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HISTÓRIA 

 

Capítulo 4 – Os africanos escravizados no Brasil 
 

• As pessoas escravizadas durante o período colonial eram os indígenas e os africanos. 

Mesmo com o tráfico de africanos, a escravidão indígena continuou. Isso levou à redução desses 

povos. 
 

• O tráfico negreiro foi uma atividade realizada entre os séculos XV ao XIX. Os africanos 

capturados eram comprados na África para serem escravizados no continente europeu e no 

continente americano.  

 

 • A viagem da África para o Brasil era longa e sofrida. Os africanos escravizados ficavam em 

porões escuros, apertados e mal ventilados. Recebiam pouca água e pouca comida. 
 

 • O preço de venda de cada escravizado variava de acordo com o gênero, a idade, as condições 

físicas e a origem do escravizado. Os escravos preferidos eram homens jovens e saudáveis. Os 

compradores evitavam adquirir pessoas de uma mesma comunidade, eles temiam por revoltas. 
 

Capítulo 5 – O trabalho dos escravizados 
 

    • Os escravos ladinos eram aqueles que cuidavam dos trabalhos domésticos dos engenhos.  

O termo ―ladino‖ significa esperto e inteligente. 
 

    • As senzalas eram grandes barracões, a maioria não tinha janelas, não possuíam divisão 

interna nem mobília, o chão era de terra batida. Os escravizados dormiam em esteiras estendidas 

no chão e não tinham privacidade nenhuma. 

Os alimentos que consumiam eram cultivados pelos próprios escravizados.  
 

    • Várias expedições foram organizadas pelos bandeirantes com o objetivo de encontrar ouro e 

pedras preciosas, porém, inicialmente essas buscas não tiveram êxito. Apenas, no final do século 

17, os bandeirantes conseguiram encontrar ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato grosso. 
 

    • Ouro de aluvião: era extraído nos rios (encontrava-se misturado com pedras e cascalhos). 

Para separá-lo era utilizada a bateia (uma vasilha rasa parecida com um prato grande). 

O ouro ou pedras de lavras: era encontrado nas encostas e morros. Para extraí-lo era utilizada 

uma picareta (ferramenta com cabo de madeira e duas pontas de ferro). 
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Capítulo 6 – Resistindo à escravidão 

 

   • Os africanos escravizados que foram trazidos para o Brasil nunca deixaram de lutar por 

sua liberdade. Eles resistiam à escravidão preservando suas tradições e a cultura de seus povos 

de origem, organizavam fugas. Sozinhos ou em grupos, homens e mulheres se 

escondiam nas matas. 
 

   • Os quilombos eram formados por escravizados fugitivos. Ficavam localizados em áreas de 

difícil acesso para que não fossem descobertos facilmente.  
 

   • Palmares foi o maior quilombo do Brasil. Ele chegou a reunir cerca de 6 mil habitantes, a 

maioria deles eram escravizados que haviam fugido de um grande engenho de Pernambuco. 

Os quilombolas cultivavam alimentos, criavam animais, caçavam, fabricavam armas, ferramentas 

e objetos de palha. Eles também comercializavam produtos com os habitantes das vilas e dos 

povoados próximos. 
 

 • Viviam no Quilombo de Palmares: ex-escravizados, brancos pobres e também alguns indígenas 

que haviam fugido da escravidação. 
 

   • Ganga Zumba era o principal líder do quilombo, mas em 1 680 morreu envenenado. 

Seu sobrinho Zumbi passou a comandar Palmares. 

Palmares sofreu vários ataques e em 1695 foi derrotado. O líder Zumbi foi capturado e morto em 

20 de novembro desse ano. Nessa data comemora-se o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência 

Negra. 
 

   • A Revolta dos Malês foi uma das maiores rebeliões organizadas por africanos escravizados. 

O principal objetivo dessa revolta foi a luta pela liberdade e o direito de conservar as tradições 

culturais e religiosas desses povos.  

A rebelião foi contida de maneira violenta, a mando do governo da Bahia. Muitas pessoas 

morreram, foram presas ou castigadas.  
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Atividades de revisão - História 
 

1)  Quem eram as pessoas escravizadas no início da colonização do Brasil? 
 

2) O que levou à redução dos povos indígenas no Brasil? 
 

3) Em sua opinião, por que o tráfico negreiro era considerado um comércio lucrativo? 
 

4) Marque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. 

(   ) Durante a viagem da África para o Brasil muitos africanos adoeciam ou morriam devido às 

péssimas condições em que eram transportados. 

(   ) A alimentação oferecida aos africanos era de qualidade. 

(   ) Os africanos que sobreviviam à viagem até o Brasil eram desembarcados  nos portos de São 

Paulo. 
 

5) Os “ladinos” tinham uma condição de vida melhor do que os escravizados que 

trabalhavam na lavoura e na produção de açúcar. 
 

   • Você concorda com essa afirmação? Por quê? 
 

6) Ser um escravizado era algo muito difícil. Eles viviam em senzalas e não tinham o 

mínimo de conforto, comiam mal, dormiam pouco, trabalhavam durante horas, eram 

castigados. Como os africanos escravizados tentavam se “distrair” mesmo diante de tanto 
sofrimento? 
 

7) Por que, alguns escravizados enxergavam o trabalho nas minas como uma 

oportunidade? 
 

8) Marque um X nas formas de resistência dos escravizados. 

(   ) Preservar  tradições e a cultura de seus povos de origem. 

(   ) Sofrer castigos físicos. 

(   ) Organização de fugas. 

(   ) Organização de comunidades (quilombos). 
 

9) Complete as frases abaixo. 

 a) O maior quilombo do Brasil foi o de __________________. 

b) Para os donos dos engenhos de ________________, o crescimento do 

__________________________ representava um grande ___________________. 

 

10) Explique, com suas palavras, a Revolta dos Malês. 
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PORTUGUÊS 

 

Interpretação de texto – “A carona” 
 

1) Leia o texto e responda as perguntas em seu caderno. 
 

A carona 

 Em uma linda manhã, Franguita, a galinha branca, 

foi para a cidade. Ela queria comprar botas. A tarde 

chegou, e era hora de voltar para o galinheiro. O problema 

era que ela sentia frio e dor nas patas por causa das botas 

novas. Ao longe, escutava-se o barulho de um carro. 

Franguita ficou na beira da estrada e pediu carona com a 

asa. O carro parou. 

 — Boa tarde – disse Leon, o ouriço. — Você quer 

carona? 

 — Com prazer. Estou cansada e com medo de encontrar a raposa — respondeu Franguita.  

 — A raposa está sentada no banco traseiro. Vou levá-la ao dentista, ela quebrou três dentes. 

Você não corre nenhum perigo! Mas dar carona para uma galinha e uma raposa ao mesmo tempo é 

muito raro. 

 — E, por acaso, um ouriço dirigir um carro não é estranho? — perguntou Franguita. 

 

1) Enumere os parágrafos. 

 

2) Quais são os personagens da história? 

 

3) O que Franguita foi fazer na cidade e o que aconteceu ao voltar para casa? 

 

4) Quem ajudou Franguita a voltar para casa e qual era o seu medo? 

 

5) Por que Leon disse que ela não deveria se preocupar? 

 

6) Qual a sua opinião sobre pedir carona? Justifique sua resposta. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores Aniel, Felipe e Joseane 

 

CORRIDA DE COPOS COM SOPRO  

 

Materiais necessários: 2 copos plásticos descartáveis (podem ser potinhos de iogurte 

higienizados também) e barbante. 

 

Na atividade de hoje, trabalharemos principalmente a parte respiratória. Soprar requer uma 

musculatura forte das bochechas, mandíbulas, lábios e língua. Além da diversão, essa atividade 

desenvolve o exercício de ritmar a respiração, criando uma expansão na caixa torácica, 

bem como aumenta a capacidade de percepção sensorial e mental. 

 

Pegue o copo descartável e fure no fundo com uma tesoura sem ponta (com a da 

supervisão de um adulto) e passe o barbante por dentro do copo. Coloque duas cadeiras 

distantes, uma de frente para outra, e amarre o barbante entre as cadeiras com o copo 

pendurado. Podemos colocar também o barbante na distância entre duas paredes. Através do 

sopro, você precisa levar o copo de um lado ao outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SE ORGANIZAR 

Material necessário para próxima aula (21/08): 

- Bastão ou cabo de vassoura que você tenha em casa. 


