
 

Ano Letivo 2020 ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Ano/Turma: 5º ano Data: 28/05 a 03/06 Carga Horária: 2 horas 

Componente 

Curricular 

Central: 

Geografia  

Componente(s) 
Curricular(es) 
Participante(s): Língua 
Portuguesa, História 

Professor(es): 
Andressa Nunes, Hilda Aparecida Preveda, Idianara de 
Castro Valentini, Ieda Mara Fernandes, Janice Muniz 
de Moura Ribeiro, Marisa Lapolli, Mariluci Carneiro do 
Nascimento 

Tema da aula: O POVO BRASILEIRO 

Competências  específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular): 

Desenvolver a autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio 

geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios 

de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. 

Objetos de Conhecimento: Diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais 

 Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de 

Caçador) 

 (EF05GE02) - Identificar diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais 
entre grupos em diferentes territórios, principalmente Estado e Região. 

 EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à 

pluralidade e aos direitos humanos. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: Texto, Imagem, Desenho, Caça- Palavras 

Aplicação/Fixação 

O POVO BRASILEIRO 

01)Para pensar: 

 Vocês conhecem algo sobre os povos no Brasil? 

 Quem são os povos brasileiros?  

 Quem são as pessoas que compõem o Brasil?  

 É importante que um país tenha um povo diversificado?  

 As pessoas no Brasil são idênticas ou diferentes umas das outras? 

 

02)Agora observe a imagem: 

 



 

 O que vocês veem na imagem?  

 Esta imagem representa algum mapa?  

 O que esta imagem tenta nos transmitir?  

 Você consegue observar que na imagem as pessoas são iguais ou diferentes? O que significa 

isso?  

Esta imagem representa a grande diversidade do povo brasileiro 

03) Agora pegue uma folha em branco e faça um desenho que represente esta diversidade 

brasileira. 

04) Leia o texto complementar: 

https://www.estudokids.com.br/o-que-e-etnia/ 

05) De acordo com o texto escreva no caderno como é formado o povo brasileiro: 

Lembrando de passar traço, colocar a data e o título: “Etnias do Brasil” 

06) Resolva o caça-palavras: 

 

Se quiser fazer o caça-palavras online acesse:  

http://www.atividadeseducativas.com.br/cacapalavras/fs.wordfinder.php 

Clique em abrir, copie o código abaixo e cole no espaço “Escreva abaixo o nome do seu jogo salvo:” 

0128JIMLPKPNKQ%95h9ihpi%3A%5Cl%5Bmcf_cliFLJFLKGSG%92%83%84%8F%80G%7D%87%7C%7E%86G%94%

80%88%88%8B%93HLH%8E%81%83%91%88%7D%8EH%80%85%7D%84I%92%8D%7E%8B%81%81%8C%94%8BI

IIIIII%90%87%85%86%92JJJJ%91%8F%93%7F%90%83%9A%9ANJPWKO%9B%9Bhmchfdm%60rKaqancosLnegrosL

pardotMnvmbuptMdbcpdmptNechw%7CquNgvpkcuNokufljhqdfdrOglyhuvlgehiPtstypegesP%A0T%A0944067de25ee2007

653dc6323ef5c75e884cc4ca 

Clique em: Ler o jogo previamente salvo. 



 

TEXTO COMPLEMENTAR 

O que é etnia? 

Derivada do grego ethnos, a palavra etnia significa “povo”, referindo-se a um grupo de pessoas que 

se identificam ou são identificadas por terceiros, com base em suas semelhanças, sejam elas 

culturais ou biológicas, como a cultura, os valores, a língua, as semelhanças físicas, dentre outras. 

Mesmo com algumas críticas por parte de alguns pesquisadores, esta é a classificação mais aceita. 

No planeta há uma enorme diversidade étnica e, assim como os conceitos de raça e de nação, o de 

etnicidade foi desenvolvido no contexto da expansão colonial europeia. 

Fatores de classificação de etnias 

 Língua – Muitas vezes, a língua é utilizada como o primeiro fator de classificação dos grupos 

étnicos. No entanto, é preciso ressaltar que existe um grande número de línguas multiétnicas 

e algumas etnias são multilíngues. 

 Cultura – Embora seja um dos fatores de classificação, a delimitação cultural de um grupo 

étnico, com relação aos grupos culturais de fronteira, é difícil de ser feita. 

 Genética – A genética dos grupos étnicos é considerada para distingui-los daqueles grupos 

que compartilham apenas características culturais. 

As etnias no Brasil 

O Brasil é uma nação composta por uma grande diversidade étnica, basicamente formada a partir da 

mistura de cinco diferentes fontes migratórias: Os nativos que aqui se encontravam antes da 

chegada dos portugueses colonizadores, os portugueses, os negros africanos, os imigrantes 

europeus e os imigrantes vindos da Ásia e do Oriente Médio. Dessa forma, a população brasileira é 

comumente classificada com a seguinte composição étnica: brancos, negros, indígenas, pardos, 

mulatos, caboclos e cafuzos. 

 Brancos: A maioria da população branca do Brasil tem origem ou descendência europeia, já 

que espanhóis, holandeses, italianos, eslavos, dentre outros, vieram para o país no período 

colonial. 

 Negros: Vieram ao Brasil como escravos para atuar, primeiramente, na produção do açúcar e, 

posteriormente, na cultura do café. 

 Indígenas: Habitavam o território brasileiro antes da chegada dos colonizadores portugueses 

e, na época, somavam 5 milhões de pessoas. 

 Pardos: Formada a partir da união de brancos, negros e indígenas. 

 Mulatos: União entre brancos e negros. 

 Caboclos: Descendência entre brancos e indígenas. 

 Cafuzos: União entre negros e índios. 

Conflitos étnicos 



 

Infelizmente, a diversidade étnica pode desencadear conflitos, sendo que os grupos étnicos, às 

vezes, são vítimas de ações e atitudes preconceituosas do Estado ou dos seus próprios membros. 

 

Avaliação: A avaliação será realizada a partir da realização das atividades propostas, bem 
como a interação dos alunos com os professores através de aplicativo de mensagem. 

Referencial: 
 Site disponível em: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/6299/etnias-e-o-povo-brasileiro 
 Site disponível em: http://www.atividadeseducativas.com.br/cacapalavras/fs.wordfinder.php 
 Site disponível em: https://www.estudokids.com.br/o-que-e-etnia/ 

 
 


