Atividades
- Ler o texto da página 30;
- Realizar a atividade da página 31, fazendo as adaptações necessárias – faça a pesquisa
com a pessoa mais velha que morar na sua casa. A parte oral das histórias faremos na
volta;
OBS.: ALGUMAS TURMAS JÁ ESTÃO EM DIA NAS ATIVIDADES ATÉ AQUI.
- Ler o texto das páginas 32 e 33 e realizar a atividade 1 da página 34;
- Fazer em seu caderno a prática da página 34 (observe mais exemplos de máscara pelo
Google);
- Observe a imagem das páginas 36 e 37 e responda no caderno as questões A e B;
- O capítulo 3 vem trazendo informações sobre um dos povos que representa as raízes da
cultura do nosso povo. Leia com atenção o texto das páginas 38 a 40 da apostila. Entre as
principais representações da cultura indígena temos a arte plumária (com penas e
plumas), e o grafismo – utilizado em diversos objetos e no próprio corpo. Leia e grife as
principais informações;
- Realize a atividade da página 41;
- Leia o texto da página 42, observe a imagem desta página e em seguida responda as
questões 1 e 2 da página 43;
- Na página 44 temos um breve parágrafo sobre a modelagem em argila. Não realizaremos
a prática que está na sendo sugerida, pois depende de materiais que neste momento não
podemos adquirir;
- Leia os textos das páginas 46 e 47. Com base nas informações obtidas, crie em sua casa
seu próprio instrumento musical, de preferência com materiais e objetos retirados da
natureza. Quando as aulas retornarem, apresentaremos aos colegas o instrumento criado
e seu som.
TRABALHO (a ser entregue em folha separada, manuscrito ou digitado, até dia 24/04 ou
quando retornarem as aulas)
- Pesquise e monte a tabela proposta na página 48.

