
    
 EMEF – ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ CLÁUDIO MAGNANTE 
 
 ATIVIDADES REMOTAS – 2021 
 
 PROFESSOR (A): PAULA TAIZ VARGAS               ANO/TURMA: 51  
 
DATA: 19 A 23 DE ABRIL DE 2021. 

 
           CAPÃO DA CANOA, 19 DE ABRIL DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

COMO VIVEM OS ÍNDIOS HOJE? 

 
Foto: Beto Novaes/EM/D.A Press. 

 
Em 19 de abril, celebra-se o Dia do Índio, mas hoje, como vivem os primeiros habitantes do 

Brasil? Muito tempo se passou desde que os portugueses chegaram aqui e conheceram esses povos 
cheios de tradições. Mais de 500 anos depois, qual é o resultado desse encontro de culturas?  

Você, que está acostumado a pensar que os índios vivem na floresta, já os imaginou morando 
nas cidades? Pois saiba que isso é comum, especialmente na região Nordeste. Apesar disso, a maioria 
dos 740 mil indígenas encontrados hoje no Brasil habita regiões de floresta, em terras destinadas pelo 
governo a eles. Muitas dessas terras ficam no estado do Amazonas, mas também existem grupos 
indígenas espalhados por todo o Brasil. 

Nessas terras, os índios vivem em aldeias, em que geralmente eles mesmos produzem seu 
próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Até aí, nada diferente dos 
indígenas que viviam por aqui há 500 anos. Mas saiba que, nesse tempo, muita coisa mudou. Quer um 
exemplo? É muito difícil encontrar hoje índios sem roupa em uma aldeia. 

Os índios atuais absorveram diversas práticas que não pertencem à sua cultura. Muitas crianças 
indígenas frequentam escolas, mantidas nas aldeias pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), e 
aprendem o português. Mas isso não quer dizer que os indígenas tenham abandonado suas tradições, 
como os rituais religiosos e as danças. 

A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura. É natural que a primeira reação do ser 
humano ao ver as tradições de outro povo seja a curiosidade e não a hostilidade. Os indígenas têm a 
possibilidade de praticar as duas culturas, sem se tornarem menos índios por causa disso. 

Quando alguém fica doente em uma aldeia, a pessoa é tratada ali mesmo. Isso porque os índios 
têm muitos conhecimentos para utilizar ervas e plantas no tratamento de moléstias. Além disso, existe 
o pajé, um curandeiro responsável por cuidar dos doentes. Mas, quando o caso é grave e não pode ser 
resolvido dentro da aldeia, o jeito é levar o doente a um hospital. 

No ano de 2009 índios da etnia Pataxó (foto) se formaram na universidade de medicina no estado 
de Minas Gerais, graças ao Programa de Vagas Suplementares para estudantes indígenas.  

Depois de saber de tudo isso, dá para ver que pessoas de diferentes culturas podem conviver 
em harmonia e aprender uns com os outros. Conviver com índios seria uma experiência maravilhosa 
para qualquer criança. Eles têm muito a contar e a ensinar.  

Texto baseado na matéria publicada em 17.04.2009. 
http://chc.org.br/como-vivem-os-indios-hoje 
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ATIVIDADE: 
 
1) Procure no dicionário ou no Google o significado das palavras em destaque no texto: 

 
 
Habita: 
 
 
Cultura: 
 
 
Hostilidade: 
 
 
Moléstia: 
 
 
 

2) O texto que você acabou de ler fala da mistura de culturas (hábitos, crenças, conhecimentos de um 
povo) entre índios e pessoas de outras etnias, como nós. De acordo com o texto, escreva abaixo um 
costume que você acredita ser dos índios e outro que costuma ser nosso (outro grupo étnico): 

 
 
Índios: 
 
 
 
 
 
 
 
Outros grupos étnicos (nós): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Você conhece algum índio? Em caso afirmativo, conte em que ocasião você o conheceu: 
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COMPOSIÇÃO E DECOMPOSIÇÃO  

1) Decomponha os seguintes números: 

Exemplo:  1.738                 1.000 + 700 + 30 + 8 

  

a) 1.585 = _________________________________________________________________ 

b) 1.059 = _________________________________________________________________ 

c) 2.440 = _________________________________________________________________ 

d) 5.329 = _________________________________________________________________ 

e) 8.801 = _________________________________________________________________ 

f) 9.999 = _________________________________________________________________ 

g) 3.718 = _________________________________________________________________ 

h) 6.840 = _________________________________________________________________ 

i) 7.504 = _________________________________________________________________ 

j) 5.225 = _________________________________________________________________ 

k) 4.063 = _________________________________________________________________ 

l) 2.597 = _________________________________________________________________ 

 

2) Componha os seguintes números: 

Exemplo: 1.000 + 1.000 + 300 + 50 + 3 = 2.353 

 

a) 1.000 + 1.000 + 400 + 30 + 20 + 8 = _________________________________________ 

b) 3.000 + 3.000 + 100 + 10 + 20 + 5 = _________________________________________ 

c) 4.000 + 1.000 + 400 + 500 + 10 + 2 = ________________________________________ 

d) 2.000 + 1.000 + 500 + 100 + 40 = ___________________________________________ 

e) 5.000 + 2.000 + 400 + 400 + 3 = ____________________________________________ 

f) 3.000 + 1.000 + 50 + 10 +10 +9 =____________________________________________ 

g) 4.000 + 3.000 + 1.000 + 7 = _______________________________________________ 
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SAÚDE DO CORPO E DA MENTE 
 

O Dia Mundial da Saúde é comemorado em 7 de abril porque essa data coincide com a data de 
criação da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1948. O objetivo dessa comemoração é conscientizar 
a população a respeito da importância de manter o corpo e a mente saudáveis e também falar de alguns 
problemas de saúde que atingem a população. 

 
Atualmente estamos passando por uma terrível pandemia que está atingindo a população 

mundial, a COVID-19. Muitas coisas mudaram em nosso dia-a-dia desde que passamos a enfrentar esse 
vírus. Pessoas perderam seus empregos, crianças tiveram anulado o direito de frequentar a escola, 
atividades de lazer como festas ou passeios em praças e parques ficaram proibidas, além da orientação 
do distanciamento social e uso de máscaras.  

 
Muitos de nós passamos pela doença e conseguimos vencê-la e outras pessoas perderam 

familiares ou a própria vida. A ciência mundial se envolveu na busca pelo desenvolvimento da vacina, mas 
sabemos que ela não chegará a todos, pelo menos não neste primeiro momento, sendo oferecida somente 
a grupos determinados como idosos, pessoal da área da saúde, pessoas com comorbidades, entre outros 
profissionais que trabalham em atividades de grande risco, como segurança e educação, por exemplo. 

 
Em virtude de todas essas questões, muitas pessoas tem desenvolvido doenças mentais, como 

crise de ansiedade, síndrome do pânico e inclusive depressão. Precisamos estar atentos a isso, cuidando 
da saúde do nosso corpo, tomando todas as medidas de prevenção buscando impedir a contaminação 
pelo coronavírus, mas também cuidar da nossa saúde mental, evitando o excesso de informações 
negativas, além de buscar atividades de relaxamento e prazer fazendo coisas que gostamos, lembrando 
que logo tudo voltará a ser como antes. 

 
Estudando o texto: 
 
1) Qual o objetivo de comemorar o Dia Mundial da Saúde? 

 
 

2) O que mudou no mundo com o surgimento do coronavírus? 
 
 

3) A vacina já está disponível, mas a princípio quem tem direito a recebe-la? 
 
 
 

4) De acordo com o texto, quais as doenças mentais que algumas pessoas vêm desenvolvendo em função 
da pandemia que estamos enfrentando? 
 

 
 

5) O que podemos fazer para cuidar da nossa saúde mental? 
 

 
 

6) Como você tem se sentido durante esse momento em que estamos vivendo. Por que? 
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