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SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES  

 HISTÓRIA  
 

 

Aluno(a)____________________________________Data: 19/05/2020 

Orientações: 

 

1 – Leia o texto e os enunciados da atividade com atenção. 

2 – Na dúvida, busque orientação da professora. 

3 – Ao terminar a atividade, encaminhar para o WhatsApp no privado  

      ou no email de sua professora. 

                                                                                     Bom trabalho! 

 

Objetivo 

 Reconhecer a matriz cultural brasileira (povos indígenas) fazendo 

uma ponte com o presente.  

 

 

 

TEMA DE ESTUDO 

 

A VISÃO DOS EUROPEUS 

Em novembro de 1549, o viajante Hans Staden estava a bordo de 

uma nau espanhola que quase naufragou na costa do atual estado do 

Paraná. Depois de viver muitas aventuras no “Novo Mundo”, ele voltou à 

Europa e escreveu um livro contando suas impressões. 

O texto a seguir é um trecho desse relato, que foi publicado em 1557, na 

Europa. 

4º ano - Anos Iniciais  

Ensino Fundamental 
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Por volta de 1550, quando foi escrito esse texto, navegadores 

europeus chegaram a vários pontos do litoral brasileiro. Eles vinham em 

busca de riquezas e entraram em contato com diversos povos indígenas, 

que habitavam o continente americano havia milhares de anos. 

Naquela época, os europeus acreditavam que o Oceano Atlântico 

era cheio de monstros e perigos, por isso, chamado de Mar Tenebroso. 

Era preciso muita coragem para navegar em busca de novas terras. 

Muitos europeus acreditavam em lendas, como a ilha mágica Hy 

Brazil, uma espécie de paraíso onde não havia fome, sede ou doenças. 

Essa ilha teria cidades cobertas de ouro e natureza exuberante, o que 

atraiu a atenção de muitos exploradores! 
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Hans Staden. Uma aldeia de Tupinambás com cerca. Duas viagens ao Brasil, 1557. 

(ROLLEMBERG, Graciell. História, Paraná, 2012. Editora Ática - Adaptação) 

 

 

 

1. O texto acima faz parte de qual obra cultural? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Escreva os dados técnicos dessa obra cultural. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Em 1549 o alemão Hans 

Staden esteve na 

capitania de 

Pernambuco. Retornou 

ao Brasil em 1552, 

quando seu navio 

naufragou em São 

Vicente, tornando-se 

prisioneiro dos 

Tupinambás. 
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3. Qual o assunto principal do texto?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. Como Hans Staden descreve os indígenas? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. O Brasil foi descrito como uma ilha mágica... 

Por que será que os navegadores europeus consideravam nosso território 

assim, naquela época? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 


