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BLOCO DE ATIVIDADES 
 

CICLO DE APRENDIZAGEM II 
 

4º ANO DE ESCOLARIZAÇÃO 
ESCOLA:   ___________________________________________ 
NOME:       __________________________________________ 
PERÍODO: 25 a 29 de maio de 2020. 
 
Olá pessoal, como vocês estão? Esperamos que estejam bem, 
em casa e se cuidando.  

Nesta semana continuaremos nossos estudos sobre povos 
indígenas.  

Vamos lá?  

 
ATIVIDADE 1 – 25 DE MAIO DE 2020 

 
1) Leia o texto abaixo com muita atenção:  
 

Taxa de mortalidade infantil indígena diminui 4,7% em 2017 

 
Em 2016, 735 óbitos de crianças indígenas menores de 5 anos 

foram listados, enquanto no ano passado foram computadas 702 

mortes. A informação é da Secretaria Especial de Saúde Indígena 

(SESAI), subordinada ao Ministério da Saúde, incluída no relatório 

Violência contra os Povos Indígenas - 2017, lançado na quinta-

feira (27) pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI). 

Outro dado que apresentou alguma melhora, ainda que muito 

pequena, foi o de homicídios de indígenas: 110 foram 

assassinados no país em 2017, contra 118 em 2016.  
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Os estados com maiores índices de homicídios foram Roraima 

(33), Amazonas (28) e Mato Grosso do Sul (17). Em um dos 

episódios, um líder do povo krikati, cuja terra indígena está situada 

no Maranhão, foi morto enquanto dormia. 

 

Os números oficiais foram obtidos via protocolo fundamentado 

pela Lei de Acesso à Informação. Para o órgão, as estatísticas 

são, muito provavelmente, menores do que as reais. De acordo 

com a SESAI, muitos casos deixam de ser notificados. 

 

A antropóloga Lucia Helena Rangel, que é assessora do CIMI e 

coautora do relatório, afirma que a queda dos índices “não é, 

necessariamente, motivo de comemoração, já que todas as vidas 

importam". Lucia Helena também chama a atenção para os 

índices de suicídio, que, entre indígenas são superiores aos 

observados em qualquer outro grupo populacional. 

Na reportagem A Mortalidade das Crianças Indígenas, publicada 

em 2015 pela Crescer, o cenário não era muito diferente. “Nascer 

indígena no Brasil significa ter duas vezes mais probabilidade de 

morrer antes do primeiro ano de vida do que as outras crianças, 

segundo dados recentes do Unicef. E, se nascer xavante ou 

ianomâmi, está fadado a sina pior: nessas etnias, a mortalidade 

de crianças até os 5 anos é quase nove vezes maior do que a 

média da população brasileira. Fome, miséria, diarreia, 

desnutrição, falta de saneamento básico e assistência precária de 

saúde são só algumas das explicações para esse triste retrato”. 

FONTE: https://revistacrescer.globo.com/Voce-precisa-saber/noticia/2018/09/taxa-de-mortalidade-

infantil-indigena-diminui-apenas-47-em-2017.html 

 

https://revistacrescer.globo.com/A-mortalidade-das-criancas-indigenas/noticia/2015/11/mortalidade-de-criancas-indigenas.html
https://revistacrescer.globo.com/Voce-precisa-saber/noticia/2018/09/taxa-de-mortalidade-infantil-indigena-diminui-apenas-47-em-2017.html
https://revistacrescer.globo.com/Voce-precisa-saber/noticia/2018/09/taxa-de-mortalidade-infantil-indigena-diminui-apenas-47-em-2017.html
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ATIVIDADE 2 – 26 DE MAIO DE 2020 
 
2) Depois de ler o texto sobre a mortalidade infantil indígena, 
preencha a ficha de leitura abaixo: 
 

Ficha de Leitura 

Título:     _____________________________________________ 

Fonte:     _____________________________________________ 

Ano de Publicação: _____________________________________ 

 

3) Qual o principal problema apontado pelo texto em relação à 

mortalidade indígena? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

4) Que alternativas você sugere para solucionar esse problema? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 3 – 27 DE MAIO DE 2020 
 

5) Observe o gráfico abaixo que foi elaborado a partir do número 

de homicídios de indígenas apresentados no texto “Taxa de 

mortalidade infantil indígena diminui 4,7% em 2017” e responda as 

questões: 

Gráfico 1 – Número de homicídios de indígenas em alguns Estados brasileiros 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Dados retirados pela equipe da SMED do texto “Taxa de mortalidade infantil indígena 
diminui 4,7% em 2017” (2019). 
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Qual Estado apresenta o maior número de homicídios? 

___________________________________________________ 

 

Que Estado apresenta o menor número de homicídios? 

___________________________________________________ 

 

Calcule a média de homicídios entre os 3 estados:  

 

 

 

6) A partir da leitura da tabela abaixo, identifique:  

 

Tabela 1: Municípios com as maiores populações indígenas do País, 
por situação do domicílio - Bahia - 2010 

Urbano Rural  

Município População  Município População 

Salvador 7.560   

Santa Cruz Cabrália 3.322 Santa Cruz Cabrália 597 

Porto Seguro 1.732 Porto Seguro 3.597 

Ilhéus 2.129 Ilhéus 1.857 

Prado 823 Prado 1.368 

FONTE: https://indigenas.ibge.gov.br/graficos-e-tabelas-2.html 

 

Em qual cidade baiana se concentra  a maior população indígena 

na zona urbana? _______________________________________  

E na zona rural? _______________________________________ 

 

7) Calcule o total da população indígena (urbana e rural) nas 

seguintes cidades:  

 

Porto Seguro __________________________________ 

Ilhéus ________________________________________ 

Salvador ______________________________________ 

https://indigenas.ibge.gov.br/graficos-e-tabelas-2.html
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ATIVIDADE 4 – 28 DE MAIO DE 2020 
 

8) Pinte, no mapa abaixo, os Estados com maiores índices de 
homicídios indígenas segundo dados apontados no texto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: https://www.mapasparacolorir.com.br/mapa-brasil.php 

 
 
9) Identifique no mapa as Capitais dos Estados listados abaixo e 
depois escreva nos espaços indicados:  
 
Pará: ___________________________________________ 

Roraima: ________________________________________ 

Amazonas: _______________________________________ 

Acre: ____________________________________________ 

https://www.mapasparacolorir.com.br/mapa-brasil.php
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ATIVIDADE 5 – 29 DE MAIO DE 2020  
 

10) Com base nos dados apontados no texto, marque V para 

alternativas VERDADEIRAS e F para alternativas FALSAS: 

 

(   ) Ser índio  no Brasil, significa ter duas vezes mais 

probabilidade de morrer antes do primeiro ano de vida. 

(       ) Segundo o Unicef as crianças indígenas tem mais chances 

de sobreviver nos primeiros anos de vida  do que outras crianças. 

(     ) Fome, miséria, diarreia, desnutrição, falta de saneamento 

básico são as explicações para o índice alto de mortalidade das 

crianças indígenas.   

(      ) Para os povos Xavantes ou Ianomâmi a mortalidade de 

crianças até 5 anos é quase nove vezes menor do que a média 

brasileira. 

 

11) A partir de sua compreensão sobre o texto, quais são as 

explicações para o índice alto de mortalidade das crianças 

indígenas? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 


