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Geografia em Ação
Sejam bem vindos meus amigos! Tudo bem com todos vocês? Acompanhe com atenção nosso
roteiro da semana com atividades bastante importantes para nossa aprendizagem. Vamos lá!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/9/2020 (terça-feira) – Videoaula:
Videoaula produzida pelo educador – disponível no site da escola (www.trelele.com.br)
- Complemente os estudos assistindo ao vídeo do YouTube, conforme o link abaixo
https://www.youtube.com/watch?v=cLNk1BCYmWk – PRIMEIROS IMIGRANTES DO BRASIL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/9/20 (quinta-feira) – Aula pelo meet:
➢ Aula no Meet
Na aula online, iremos ler e debater os assuntos trabalhados, e realizar as páginas 332 e 333 e
corrigir o estudando em casa da aula passada.
➢ Fichas de aprendizagem – disponíveis no site a partir de 18/9/20 (sexta-feira):
- Realizar as fichas de aprendizagem na aula do meet.
➢ Atividade avaliativa – disponível no site a partir do dia 18/9/2020 (entregar até o dia
1º/10)
- Ficha de atividade avaliativa – explicarei no meet

É isso aí galerinha, por essa semana é só! Qualquer dúvida, entrar em contato através do email jonathan.antunes@prof.trelele.com.br . Não se esqueçam de realizar as atividades com
atenção e capricho.

Bons estudos!

Tre-Le-Lê Creche Escola

Data: 18 / 9 /2020

Nome: _____________________________________________ Ano escolar: 3º
Ficha de atividade de Geografia

Prof.: Jonathan

1- Leia o texto abaixo, em seguida, responda.
Migração é o deslocamento espacial da população. Refere-se a mudança de país, estado,
região, município, domicílio. As migrações são desencadeadas, geralmente, por fatores sociais,
religiosos, psicológicos, econômicos, políticos e ambientais. O Brasil desde muito tempo vive um
processo de migração, onde povos de outros países, como japoneses, alemães, italianos,
franceses e árabes contribuíram, com sua migração, na cultura do Brasil.
Adaptado de: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/migracao-interna-no-brasil.htm

a) Segundo o texto, o que é migração?
______________________________________________________________________________
b) Quais situações podem levar um povo sair do seu país para outro?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c) Com a vinda de alguns povos para o Brasil, o que pode ter contribuído na formação da
cultura brasileira?
( ) Temperatura
( ) Arquitetura
( ) Vestimentas
( ) Internet
( ) Culinária
( ) Religião
( ) na língua
( ) Plantas
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2- Cultura é o conjunto de todas as formas de vida e expressões de uma determinada
sociedade. A _____________ é a principal característica da identidade cultural de um
povo. A palavra que completa a lacuna é:
) língua
) escola
) igreja
) história
3- Coloque V para verdadeiro ou F para falso, as frases abaixo.
) Os africanos trazidos ao Brasil vieram todos de uma única região da África.
) Os escravos eram tratados de maneira digna e recebiam salário por seu trabalho.
) A cultura brasileira é formada apenas pelos costumes dos indígenas.
) Brincadeiras, música, danças, e culinárias são as únicas formas de expressar cultura.
4- Complete a cruzadinha com as informações abaixo.

A. Os africanos foram trazidos para o
Brasil para serem...
B. Os primeiros habitantes do Brasil.
C. Vieram do Japão e colaboraram
para a formação do povo
brasileiro.
D. Os primeiros representantes da
população branca do Brasil.
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5- Observe a imagem abaixo.

• Podemos observar a partir da imagem que as famílias são formadas por pessoas de
diferentes origens. Damos o nome de miscigenação à:
( ) Separação de pessoas de mesmas etnias, tamanhos e crenças.
( ) Mistura de pessoas de diferentes etnias, cores e crenças.
( ) Exclusão de pessoas de diferentes cores, tamanhos e preferências.
( ) Transformação de crianças de etnias diferentes.
( ) Mistura de pessoas que falam várias línguas e hábitos iguais.
6- Leia o trecho abaixo.
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• No ano de 1500 o Brasil era habitado por indígenas. Hoje, falamos a língua portuguesa por
causa dos nossos colonizadores:
) Índios.
) Espanhóis.
) Alemãs.
) Portugueses.
) Brasileiros.
7- Sobre as festas culturais estudadas, faça o que se pede.
• Risque a imagem que representa o maracatu
• Circule a imagem que representa a festa junina.
• Faça um X na imagem que representa o Carnaval.

