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BLOCO DE ATIVIDADES 
 

CICLO DE APRENDIZAGEM II 
 

4º ANO DE ESCOLARIZAÇÃO 
ESCOLA:   ___________________________________________ 
NOME:       __________________________________________ 
PERÍODO: 18 a 22 de maio de 2020. 

 

ATIVIDADE 1 – 18 DE MAIO DE 2020 
 
Ainda estudando sobre os Povos Indígenas no Brasil, leia com 
atenção os textos abaixo:  
 

POVOS INDÍGENAS EM NÚMEROS 
Segundo o último Censo Demográfico realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em 2010, os povos 
indígenas do Brasil correspondem a uma população de 817.963 
pessoas. Destas, 502.783 vivem na zona rural e 315.180 habitam 
as zonas urbanas.  

 

 

FONTE: https://www.politize.com.br/povos-indigenas-do-brasil/  

http://indigenas.ibge.gov.br/
https://www.politize.com.br/povos-indigenas-do-brasil/
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ATIVIDADE 2 – 19 DE MAIO DE 2020 
 

Depois de ler o texto e o gráfico sobre povos indígenas, responda 
às seguintes questões:  

 

1. Qual região do Brasil concentra o maior número de populações 
indígenas? E o menor número?  
  

Maior concentração de 
populações Indígenas  

Menor concentração de 
populações Indígenas 

 
 

 

 
 
2. Identifique no texto o quantitativo de pessoas indígenas que 
vivem na zona urbana e na zona rural:  

 

Zona Urbana Zona Rural 

 
 

 

 
3. Vamos completar as cruzadas abaixo com palavras 

relacionadas à cultura dos povos indígenas?  

 

FONTE: https://atividadespedagogicas.net/2019/03/atividades-sobre-os-povos-

indigenas.html  

https://atividadespedagogicas.net/2019/03/atividades-sobre-os-povos-indigenas.html
https://atividadespedagogicas.net/2019/03/atividades-sobre-os-povos-indigenas.html
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ATIVIDADE 3 – 20 DE MAIO DE 2020 
 

 
4. Na formação do povo brasileiro, os povos indígenas têm 

fundamental influência em diferentes aspectos: formação de 

palavras, culinária, música.  Com a ajuda de um familiar, escreva 

abaixo algumas contribuições dos povos indígenas:  

 

Culinária: ______________________________________________ 

Nomes de Ruas: ________________________________________ 

Nomes de Pessoas: _____________________________________ 

Religião: ______________________________________________ 

 

5. Os índios citados no texto da página 1 pertencem a diferentes 

povos. Agora, encontre no quadro abaixo o nome de sete povos 

indígenas do Brasil: Tupiniquim, Caiapó, Ianomâni, Tapuia, Tupi, 

Carajá e Tapajós. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-historia-os-povos-indigenas 

https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-historia-os-povos-indigenas
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ATIVIDADE 4 - 21 DE MAIO DE 2020 
 

Contribuições das culturas indígenas na saúde 
 

Muitos dos remédios, cosméticos e suplementos que vemos nas 

estantes das farmácias e lojas podem até parecer milagres da 

medicina ocidental, descobertos e desenvolvidos dentro de um 

lindo laboratório branco. A verdade, porém, é que a influência das 

mais diversas culturas indígenas na saúde é muito maior do que 

nós imaginamos.   

 

6. Consulte alguém da família e identifique quais contribuições 

(alimentos e remédios) dos povos indígenas estão incorporados ao 

dia a dia da sua família:  

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 

7. Em relação à influência indígena na cultura brasileira, relacione 

as colunas abaixo: 

 

(A) Na alimentação       (   ) mutirão, dormir em rede, banho diário; 

(B) No folclore         (   ) batata doce, guaraná, mandioca; 

(C) Nos costumes        (   ) lendas do uirapuru, iara, Vitória-Régia; 

(D) No vocabulário        (    ) samambaia, Curitiba, siri. 

 



  
                     BLOCO DE ATIVIDADES - PERÍODO 18 A 22 DE MAIO DE 2020                5 

ATIVIDADE 5 - 22 DE MAIO DE 2020 
 

8. Escreva por extenso alguns dos números relativos à formação 
dos povos indígenas no Brasil:  
 

130.494 _____________________________________________ 

74.945  ______________________________________________ 

97.960   _____________________________________________ 

208.691 _____________________________________________ 

 

9. Agora que você já escreveu por extenso os numerais, 

organize-os em ordem decrescente:  

 

 

 

10. O gráfico da distribuição da população indígena, está 

representado por uma figura de corpos geométricos. Com ajuda 

de um adulto de sua família, registre na tabela abaixo o nome de 

2 objetos encontrados na sua casa, semelhantes a cada corpo 

geométrico abaixo: 

 

              O QUE SE APARECE COM ESSAS FIGURAS? 

 

 
  

  

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

a) Quais destes formatos é mais fácil observar no nosso dia a dia? 
 
______________________________________________________________________ 
b) Quais destes formatos é mais difícil observar em nosso 
cotidiano? 
  

 


