
 

 

 

 

 

Os índios 

 

Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil, eles vivem em grupos 

chamados tribos. 

    Temos vários costumes diferentes dos povos brancos. 

    Moramos em cabanas chamadas ocas. 

    Nos alimentamos de produtos que cultivamos, de frutos colhidos na mata 

e de animais que nós mesmo caçamos. 

    Para caçar usamos arcos, flechas feitos por nos mesmo. 

    Pintamos o nosso corpo e nos enfeitamos com colares e penas; nossas 

festas são alegres, com muita música e dança. 

     Existem muitas tribos indígenas no Brasil. 

A FUNAI é um órgão criado pelo governo para proteger e valorizar o 

índio: FUNAI significa: Fundação Nacional do Índio. 
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Interprete o texto. 

01. O que os índios usam para caçar e pescar? 

______________________________________________________ 

02. Vamos completar as lacunas de acordo com as imagem. 

 

    O dia do ________________ é comemorado no dia 19 

de abril. 

    A casa dos índios é a _______________________que 

é liderado pelo __________________________.  

     Para caçar usamos o  _________________ e a  

_________________. 

     Gostamos de nos enfeitar usando o  ______________ 

e pintando o corpo.  

 

03. Escreva (V) para verdadeiro e (F) para falso.  

 

a. (   ) os indígenas não falaram todos a mesma língua. 

b. (   ) os indígenas gostam de trabalhar em grupos. 

c. (   ) As comunidade indígenas são diferentes entre si. 

d. (   ) Os índios não falam todos a mesma língua. 



    

 

 

 

01. Como viviam os indígenas na época da invasão 

portuguesa e como vivem hoje? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

02. Como você avalia o trabalho executado pela FUNAI 

nos dias atuais? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

03. Analise as duas imagens acima e diga o que 

entendeu? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

VAMOS REFLETIR? 



04. Represente através de desenho como vivem hoje os 

indígenas da sua comunidade. 

 

 

 

 

                   

 

 

 


