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Aluno(a)____________________________________Data: 11/08/2020 

 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADE DE HISTÓRIA 

 

Orientações: 
 

1 – Assista ao PowerPoint sobre a “Rota dos tropeiros”. 

2 – Veja também este vídeo sobre os tropeiros: 
https://www.youtube.com/watch?v=aVYSYgDu9yA&t=88s  
 3 – Leia o texto e os enunciados da atividade com atenção. 

4 – Na dúvida, busque orientação da professora. 

5 – Ao terminar a atividade, encaminhar para o e-mail de sua 

professora. 

Bom trabalho!                              

 

                

Objetivo 
• Identificar o processo de formação das cidades a partir das 

influências dos povos europeus e africanos – mudanças e 
permanências. 

 

TEMA DE ESTUDO 
 

TROPEIROS NO PARANÁ 

Os tropeiros eram os homens que conduziam as tropas de animais 
de carga, levando mercadorias para várias regiões do Brasil. As tropas de 
mulas carregavam alimentos, roupas, utensílios domésticos, ferramentas 
de trabalho, documentos, cartas, notícias...  
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Os tropeiros fizeram a ligação entre o sul e o sudeste brasileiro, 
conduzindo tropas de mulas carregadas de carga e cruzavam o interior, 
estabelecendo rotas comerciais. 

Eles também levavam o gado criado no Sul até as províncias de São 
Paulo e Minas Gerais, onde as boiadas eram vendidas e os animais 
utilizados no trabalho de mineração. 

Os tropeiros paravam para descansar várias vezes, acampando ao 
longo do caminho. Na época, não havia estradas como hoje. Muitos 
lugares em que os tropeiros costumavam parar deram origem a povoados 
e vilas que depois se transformaram em cidades da região de Campos 
Gerais, como Curitiba, Castro, Lapa, Ponta Grossa, Piraí do Sul e 
Jaguariaíva. 

(Texto para fins didáticos) 

 
HORA DO ESTUDO: 

 
v Copie e responda as perguntas abaixo em seu caderno de História. 

 
1. Qual era a importância das tropas e dos tropeiros no final do Século 
XVII? 

2. Qual era a principal função dos tropeiros que saíam de Viamão e se 
dirigiam até Sorocaba? 

3. O que ocorria em Sorocaba uma vez ao ano?  

4. Qual era a importância deste evento?    

5. O que você imagina que os tropeiros comiam e bebiam quando 
paravam para descansar? Desenhe e escreva uma legenda explicando. 

6. Imagine como eram os povoados e vilas que se formaram no caminho 
das tropas, no início do século XIX. Faça um desenho de um povoado 
com todos os detalhes daquilo que você imaginou. 


