
  Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 3° Ano  

                                                                 Professoras: Rejane, Tatiana e Sued 

 

Juiz de Fora, 27 de abril de 2020. 

 

Roteiro de estudos: 

 

Português: 

Vídeo explicativo: https://youtu.be/I4cEJxPqw0g  

Ler e fazer as atividades da página 70 até a número 10 da página 71. 

 

História:  

Vídeo explicativo: https://youtu.be/2c_0w2cOsls  

Ler e compreender a revisão de História. 

Questionário no caderno de história – “As cidades do ouro”.  

 

- Orientação de estudos: Estudar a multiplicação do 2, 3 e 4.  

 

 

 

 

 Lembre-se de estudar com atenção e fazer as atividades do livro e caderno de História com 

muito capricho e organização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/I4cEJxPqw0g
https://youtu.be/2c_0w2cOsls


Revisão de História 

Capítulo 2: As cidades de ouro 

 Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, foi um artista que produziu 

importantes obras arquitetônicas, esculturas e entalhes. Ele viveu, aproximadamente, entre 

1730 e 1814. A maioria de seus trabalhos encontra-se nas cidades históricas do estado de 

Minas Gerais, como Ouro Preto, Sabará, São João del Rei e Congonhas. 

 Além do cultivo da cana e da produção de açúcar, outra atividade econômica 

contribuiu para formar novas vilas no Brasil foi a mineração. Por volta de 1700, 

foram descobertas minas de ouro e de pedras preciosas no território do atual estado de 

Minas Gerais. 

 Na região das minas, a maior parte dos moradores dedicava-se à exploração de ouro e 

pedras preciosas. Poucas pessoas cultivavam alimentos e criavam animais para abastecer as 

vilas, pois a atividade mineradora era mais lucrativa. Muitos produtos de que os moradores 

necessitavam eram trazidos por tropeiros – grupos de comerciantes que conduziam gado e 

tropas de mulas ou burros transportando mercadorias. 

 Com a exploração de ouro e pedras preciosas, a região das minas acumulou grande 

riqueza. Nas vilas, foram construídos prédios públicos, casarões, lojas e igrejas. 

 Nem todas as pessoas se beneficiavam da riqueza das vilas: lá viviam também as pessoas 

escravizadas, que trabalhavam nas minas, e muitas pessoas livres pobres. 

 Por volta de 1760, a mineração começou a diminuir em razão do esgotamento das minas. 

Atualmente, a maioria dos municípios localizados na antiga região das minas não vive mais do 

ouro. No entanto, as ruas estreitas, as igrejas ricamente decoradas, os grandes casarões e as 

casas com janelas e portas coloridas preservam parte desse período histórico. As antigas vilas 

tornaram-se cidades turísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orientações para o caderno de história:  

 O questionário e a data abaixo devem ser copiados no caderno. 

       Juiz de Fora, 27 de abril de 2020. 

 

Questionário de revisão 

Capítulo 2: As cidades de ouro 

1) Em sua opinião, qual seria o motivo para o estado de Minas Gerais ter esse nome? 

2) Quais as principais vilas na região das minas? 

3) Qual era a principal atividade comercial realizada pelos moradores da região das minas? 

4) Por que os moradores das regiões mineradoras não produziam aquilo de que necessitavam? 

Explique. 

5) Quem eram os tropeiros? 

6) Como a maioria dos municípios localizados na antiga região das minas vivem após o 

esgotamento das minas? 

7) Na época da mineração, havia muita riqueza nas vilas e cidades envolvidas nessa atividade. 

Será que todos os moradores compartilhavam dessa riqueza? Justifique. 

8) Pesquisem duas imagens de obras de artes de Aleijadinho, recortem, colem ou desenhem. 

Lembrem-se de anotar os nomes das obras que vocês encontraram  

 

 

  Você pode imprimir a revisão e colar no caderno, pode copiá-la ou apenas estudá-la pelo 

computador. Como vocês acharem melhor. Lembrando que o questionário deve ser feito no 

caderno de História, copiando perguntas e respostas.  

 

 


