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BLOCO DE ATIVIDADES 
 

CICLO DE APRENDIZAGEM II 
 

4º ANO DE ESCOLARIZAÇÃO 
ESCOLA: ___________________________________________ 
NOME:     ___________________________________________ 
PERÍODO: 20 A 24 DE JULHO DE 2020. 
 
Queridas alunas e queridos alunos, 

Neste Bloco de Atividades vocês vão conhecer um pouco mais sobre o 

continente africano e poderão perceber o quanto a cidade do Salvador tem 

a influência marcante da África na construção histórica, social, cultural, 

econômica e intelectual da nossa sociedade.  

Então, vamos embarcar nessa viagem à África?  

 
ATIVIDADE 1 - 20 DE JULHO DE 2020 

 

 

1) Leia com atenção o texto abaixo:  
 

A INFLUÊNCIA DAS LÍNGUAS AFRICANAS  

NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

Do século XVI ao século XIX, o cruel tráfico de pessoas trouxe para o 

Brasil 4 a 5 milhões de indivíduos do continente africano arrancados a força 

de duas regiões: a região banto e a região oeste-africana ou sudanesa, que 

abrange territórios que vão do Senegal à Nigéria. 

A região banto compreende um grupo de 500 línguas muito 

semelhantes, mas todas elas têm uma origem comum. Explicar a 

participação de línguas africanas na construção da língua portuguesa no 

Brasil é ter em conta a atuação do negro-africano como personagem 

importante no desenrolar dos acontecimentos. Inicialmente, o número de 
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negros e afro-descendentes era superior ao número de portugueses e 

outros europeus, durante três séculos consecutivos. Aqui, merecem 

destaque a atuação social da mulher negra na função de mãe-preta na 

família colonial e o processo de aprender e compartilhar os falares. Mesmo 

com a extinção do tráfico transatlântico para o Brasil em 1856 até a abolição 

oficial da escravatura no país em 1888, o componente negro foi uma 

presença constante em todas as regiões do território brasileiro sob regime 

colonial e escravista. 

O português de Portugal foi ele próprio africanizado, de certa forma 

pelo fato de uma longa convivência. Assim sendo, o português brasileiro 

descende de três famílias: a família Europeia, a família Tupi, de línguas 

faladas pelos indígenas brasileiros e, por fim, a família Níger-Congo que 

teve origem na África. Consequentemente, povos indígenas e povos 

negros, ambos marcaram profundamente a cultura que se estabeleceu no 

Brasil, dando origem a uma nova variação da língua portuguesa mestiça, 

brasileira. 

Yeda Pessoa de Castro 

 
FONTE: texto adaptado do artigo “A influência das línguas africanas no português 

brasileiro” de Yeda Pessoa de Castro, para fins didáticos. Disponível em: 

http://educacao3.salvador.ba.gov.br/adm/wp-content/uploads/2015/05/linguas-

africanas.pdf. Acesso em 13/07/2020. 

 

 

2) A partir da leitura do artigo acima, vamos preencher a ficha de registro 

com os alguns elementos que caracterizam este gênero textual: 

 

 
TÍTULO: _____________________________________________________ 

AUTOR(A):___________________________________________________ 

IDÉIA PRINCIPAL: _____________________________________________ 

____________________________________________________________                                        

 

 

http://educacao3.salvador.ba.gov.br/adm/wp-content/uploads/2015/05/linguas-africanas.pdf
http://educacao3.salvador.ba.gov.br/adm/wp-content/uploads/2015/05/linguas-africanas.pdf
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ATIVIDADE 2 - 21 DE JULHO DE 2020 
 

3) A partir da leitura do texto “A influência das línguas africanas no 

português brasileiro”, responda as questões abaixo: 

 

a) Quais são os países africanos que aparecem no texto? 

____________________________________________________________ 

 

b) O tráfico de pessoas ocorreu em que período da história? Quantos 

indivíduos do continente africano foram arrancados a força e levados 

para o Brasil? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

c) Os africanos que vieram para o Brasil pertenciam a dois grupos culturais. 

Quais são eles? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

d) A região banto compreende um grupo de quantas línguas? 

____________________________________________________________ 

 

e) Qual a influência da mulher negra no desenvolvimento da Língua 

Portuguesa no Brasil? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 3 - 22 DE JULHO DE 2020 
 
A região banto compreende um grupo de 500 línguas muito semelhantes, 
que são faladas na África sub-equatorial. Entre elas, as de maior número de 
falantes no Brasil foram três línguas angolanas: quicongo, também falada 
no Congo, quimbundo e umbundo. Das línguas oeste-africanas ou 
sudanesas, seus principais representantes no Brasil foram os povos do 
grupo ewe-fon provenientes de Gana, Togo e Benim, apelidados pelo tráfico 
de minas ou jejes, e os iorubás da Nigéria e do Reino de Queto (Ketu), 
estes últimos na vizinha República do Benim, onde são chamados de 
nagôs. 

 

FONTE: “A influência das línguas africanas no português brasileiro” de Yeda Pessoa de 

Castro, para fins didáticos. Disponível em: http://educacao3.salvador.ba.gov.br/adm/wp-

content/uploads/2015/05/linguas-africanas.pdf. Acesso em 13/07/2020. 

 
4) Encontre no caça-palavras os nomes das línguas bantas:  
 

LINGALA   -   LUGANDA   -   QUINCONCO   -   CINIANJA   -   XICHONA 
NDEBELLE   -   ZULU   -   SUAZI   -   XHOSA 

 

X C B L I N G A L A 

I V I N D E B E L E 

C C N K U K G A T S 

H A G B A X H O S A 

O Z U L U Z N M Z C 

N Y Q U I C O N C O 

A C I N I A N J A W 

O L T L U G A N D A 

Q G S U A Z I O I L 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://educacao3.salvador.ba.gov.br/adm/wp-content/uploads/2015/05/linguas-africanas.pdf
http://educacao3.salvador.ba.gov.br/adm/wp-content/uploads/2015/05/linguas-africanas.pdf
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ATIVIDADE 4 - 23 DE JULHO DE 2020 
 

 

5) No texto “A influência das línguas africanas no português brasileiro” 

aparecem algumas medidas de tempo que usamos no nosso cotidiano. 

Leia o texto novamente e faça seguinte:  

a) Sublinhe as medidas de tempo que usamos no nosso cotidiano. 

b) Podemos dividir o tempo em algumas classificações: século, década, 

ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Escreva o que cada uma delas 

representa seguindo o exemplo:  

 

MEDIDAS DE TEMPO CORRESPONDE A 

Um século Cem anos 

Uma década  

Um ano  

Um mês  

1 dia  

1 hora  

1 minuto  

1 segundo  

 

6) Observe o calendário abaixo do ano de 2020, e responda: 

 

 
 
 
 

a) A que século pertence o ano que 
estamos? 

____________________________________ 
 

b) A extinção do tráfico transatlântico para o 
Brasil ocorre no ano de 1856. Quantos 
anos e séculos se passaram?  

____________________________________ 
 
c) A abolição oficial da escravatura no Brasil 

ocorreu em 1888. Quantos anos e 
séculos se passaram deste evento? 
_________________________________ 

 

d) _ 
 

FONTE:https://www.imagemlegal.com.br/calendarios/grad
e-calendario-2020-varios-modelos-para-baixar-png-psd-
cdr/attachment/base-calendario-2020-azul/ 

 

https://www.imagemlegal.com.br/calendarios/grade-calendario-2020-varios-modelos-para-baixar-png-psd-cdr/attachment/base-calendario-2020-azul/
https://www.imagemlegal.com.br/calendarios/grade-calendario-2020-varios-modelos-para-baixar-png-psd-cdr/attachment/base-calendario-2020-azul/
https://www.imagemlegal.com.br/calendarios/grade-calendario-2020-varios-modelos-para-baixar-png-psd-cdr/attachment/base-calendario-2020-azul/
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ATIVIDADE 5 - 24 DE JULHO DE 2020 

7) Observe o mapa-múndi abaixo:  
 

 

FONTE: https://br.pinterest.com/pin/620933867352656269/ 

 
Agora, responda às questões abaixo: 
 

a) Quantos continentes há no mapa? 

____________________________________________________________ 

b) Como são chamados os continentes?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

c) Marque com um círculo o continente africano. 

 

d) Qual o nome dos oceanos que banham a África?  

____________________________________________________________ 

e) Em que continente o Brasil está localizado? E qual o oceano que banha 
nosso país? 

____________________________________________________________ 

 
ESTAREMOS JUNTOS NA PRÓXIMA SEMANA! 

https://br.pinterest.com/pin/620933867352656269/

