
 



Caros, alunos! 

         Para iniciarmos o ano de 2021, estaremos retomando alguns conceitos e aprendizagens para que 

possamos relembrar e aprender. Vamos lá?! Caso precise de auxílio, peça um adulto para estar 

orientando. 

HABILIDADES: Habilidades Principais de cada componente escolar 

Língua Portuguesa: 

 (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos 

curtos com nível de textualidade adequado. 

 (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

 (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos. 

 Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva alfabeticamente.  

 Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas. 

 Conhece a ordem alfabética e seus usos em diferentes gêneros. 
História: 

 (EF04HI09) Identificar as motivações dos processos migratórios em diferentes tempos e espaços e avaliar o papel 

desempenhado pela migração nas regiões de destino. 

 (EF04HI01) Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, com base na 

identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo. 

Geografia: 

 EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, identificando suas características, elaboradores, finalidades, 

diferenças e semelhanças. 

 (EF03GE06) Identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de 

representação cartográfica. 

 (EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na localização de componentes físicos e humanos nas paisagens rurais e 

urbanas. 

Matemática: 

 Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo) em relação a seus 

lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e vértices. 

 (EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em situações 

relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término de realização de uma tarefa e sua 

duração. 

 Ler, interpretar e comparar dados e informações apresentadas em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou 

de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência, 

apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos. 

 Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias 

diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado. 

Ciências: 

 Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo regulares e o uso desse conhecimento para 

a construção de calendários em diferentes culturas. 

 Identificar hábitos e atitudes saudáveis para o desenvolvimento e preservação da saúde nas diferentes fases da 

vida, comunicando- os oralmente e por meio de registros. 

 Reconhecer e compreender a alimentação saudável e a higiene pessoal como elementos fundamentais para o 

crescimento e desenvolvimento satisfatório do corpo. 

Artes: 

 (EF15AR01). Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

 (EF15AR04). Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, Pintura, colagem, quadrinhos, 

dobradura, escultura, modelagem, instalação, Vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais 

Educação Física: 

 (EF35EF-BZ17) Compreender o processo histórico e os princípios fundamentais de algumas modalidades de lutas. 

 



 

 

 

 

 

COMPONENTES CURRICULARES: LÍNGUA PORTUGUESA, HISTÓRIA E GEOGRAFIA. 

 

Alfabeto – é o conjunto de letras que usamos para representar os sons da fala e da escrita. 

 

 

 

Para escrevermos precisamos utilizar as letras maiúsculas e minúsculas. Além disso, encontramos 

alguns tipos de letras nos suportes textuais.  

Veja:  Letra bastão ou de forma:  A, B,C ...       

          Letra script ou de forma minúscula- a, b, c, d, e ... 

          Letra cursiva- a, b, c, d  / A, B, C, D, E, F,G... 

                     

      

Leia o texto I: 

Nome da gente 

Por que é que eu me chamo isso 

e não me chamo aquilo? 

Por que é que o jacaré 

não se chama crocodilo? 

 

Eu não gosto 

do meu nome, 

não fui eu 

quem escolheu. 

Eu não sei 

porque se metem 

com um nome 

que é só meu! 

 

O nenê 

que vai nascer 

vai chamar 

como o padrinho, 

vai chamar 

como o vovô, 

mas ninguém 

vai perguntar 

o que pensa 

o coitadinho. 

 

 

Foi meu pai quem decidiu 

que o meu nome fosse aquele. 

Isso só seria justo 

se eu escolhesse 

o nome dele. 

Quando eu tiver um filho, 

não vou por nome nenhum. 

Quando ele for bem grande, 

ele que procure um! 

 

A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z 

Fonte: https://saude.abril.com.br/edicoes/398/  

https://www.vidadeturista.com/artigos/revistas-de-viagem-e-turismo.html 

https://piaui.folha.uol.com.br/herald/2020/04/24/bolsonaro-transforma-

diario-oficial-em-querido-diario/ 

(Pedro Bandeira. Cavalgando o arco-íris. São Paulo, Moderna, 1984.)  

Fonte: https://brasil.babycenter.com/thread/700995/nome-da-gente-

pedro-bandeira 

 

http://ludicalivros.blogspot.com.br/2010/07/nome-da-gente.html
https://saude.abril.com.br/edicoes/398/
https://www.vidadeturista.com/artigos/revistas-de-viagem-e-turismo.html
https://piaui.folha.uol.com.br/herald/2020/04/24/bolsonaro-transforma-diario-oficial-em-querido-diario/
https://piaui.folha.uol.com.br/herald/2020/04/24/bolsonaro-transforma-diario-oficial-em-querido-diario/


QUESTÃO 1. Responda as questões abaixo: 

a) O que o texto trata? 

_____________________________________________________________________________________ 

b) Quem escolheu o seu nome? 

_____________________________________________________________ 

c) Teve algum significado para quem escolheu? Qual? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

d) Se você pudesse escolher outro nome, qual seria? __________________________________________ 

e) Qual o gênero textual do texto? 

(     ) conto               (   ) receita   (    ) fábula   (   ) poema      (   ) carta 

f) Quem escolheu o nome da pessoa no texto? 

___________________________________________________ 

g) O que o menino diz sobre o seu nome? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

h) O que ele fazer quando tiver um filho? 

_______________________________________________________ 

i) Quem escreveu o texto? 

___________________________________________________________________ 

j) De onde foi retirado o texto acima? 

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 2.  Registre os nomes dos seus pais e descubra o significado de cada um deles. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 3.   Você já sabe qual é o gênero textual do texto “Nome da gente”. Registre o que precisa ter 

neste tipo de texto (características) para reconhecê-lo. Peça ajuda a um adulto. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 4. Observe as palavras abaixo e coloque-as em ordem alfabética. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Jacaré- crocodilo – eu – vovô- filho – grande- pai- nome- padrinho-  



QUESTÃO 5. Ilustre a última estrofe. 

 

 

 

 

 

Leia o texto II, com ajuda de adulto, se necessário: 

O HOMEM DAS CAVERNAS 

Conforme a explicação científica há milhões de anos surgiu na África os Australopitecus. Esses 

homens moravam em cavernas se alimentavam de frutas e raízes e se mudavam de um lugar para outro 

a procura de alimento. 

     Depois desse nosso primeiro ancestral, surgiu o homo Habilis que significa homem habilidoso. 

Eles sabiam caçar, pescar, construíam e utilizavam instrumentos feitos com pedras, ossos e dentes de 

animais. Alimentavam-se de frutas, raízes e carnes deixados por outros animais. 

      Os anos se passaram e surgiu os seus descendentes, o Homo Erectus, que significa homem de 

pé. Eles viveram na África, Ásia, Europa e Oceania.  Aprenderam a construir suas lanças, machados e 

facas feitas com paus e pedras. Pegavam dentes de animais e faziam lanças. Não sabiam fazer o fogo, 

dependiam dos incêndios naturais e por isso tinham que manter suas fogueiras sempre acesas. Tinham 

a linguagem mais desenvolvida, protegiam-se em cavernas ou abrigos feitos com galhos e folhas de 

árvores. Faziam desenhos e pinturas nas paredes das cavernas. Eram bons caçadores, usavam lança com 

pontas de ossos e machados de pedra. 

      Por último, vieram seus descentes o homo Sapiens que significa homem sabido. Espalhou-se por 

todas as regiões do mundo. Aprendeu a produzir o fogo batendo uma pedra ou atritando paus até sair 

faísca. Sabia construir instrumentos diversos como facas, martelos, lanças e outros objetos com pedras 

e ossos. Aprendeu a plantar, caçar, criar animais, cozinhar os alimentos, fazer roupas com pele de 

animais, a se proteger do frio e dos animais com fogueiras feitas dentro das cavernas. 

      Desse tempo em diante, a terra passou a ser habitada pela espécie humana chamada de Homo 

Sapiens, que somos nós. Capazes de descobrir coisas novas, modificar coisas velhas, ensinar o que 

aprendemos aos outros e usá-los para transformar o lugar onde vivemos, para nossas necessidades e 

desejos.  
Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=24971 

 

QUESTÃO 6. Após a leitura do texto “Os primeiros habitantes humanos na Terra”, reflita as seguintes 

questões: 

a) Antes de ler o texto, você fazia ideia que o homem havia surgido na África? _____________________ 

b) O texto relata a evolução do homem até chegar a espécie Homo Sapiens.  O homem passou por um 

processo de evolução para sobreviver.  De acordo com o texto, registre de que maneira o homem 

conseguia sobreviver:___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 7. Atualmente nos comunicamos de diversas maneiras, como: linguagem escrita: e-mail, redes 

sociais, bilhetes, listas, jornais onlines, revistas... Linguagem oral: celular, televisiva, rádio... Linguagem 

corporal = linguagem não verbal: gestos, posturas... Linguagem dos sinais: libras, enfim, conseguimos 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=24971


nos comunicar de inúmeras maneiras. Segundo o texto, descreva uma das maneiras que os homens 

primitivos se comunicavam?  

_____________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 8. Observe os mapas abaixo para responder as seguintes:  

  

imazon.org.br 

a) Segundo o mapa I e o texto, o homem surgiu na África, mas como era nômade começou a explorar 

outros lugares. Quais foram os continentes que o homem primitivo foi explorar (referência os mapas I e 

II)? 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

Google Imagens 

 

 

 

 

 

I 

II 

        MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS: O HOMEM CHEGA À AMÉRICA 

b) Quantos são e quais são os continentes? 

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

____ 

c) Escolha cores diferentes para realizar a legenda do mapa II. As mesmas cores que pintar os 

continentes, irá pintar no espaço antes de cada nome de cada um deles. 

 

(     )   América       (     ) Europa      (    ) África     (     ) Oceania      (   ) Ásia      (   ) Antártica  



QUESTÃO 9. Peça ajuda de um adulto e procure no dicionário o significado de “nômade”, caso não 

tenha um dicionário, e se for possível, procure no Google. De acordo com o significado, é correto 

afirmar que as primeiras comunidades humanas eram consideradas nômades? Por quê? 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 10. Você tem ideia para que serve um mapa? Registre a sua opinião. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Leia o texto III: 

Onde estou? 

     Para sabermos chegar a algum lugar precisamos ter uma direção a 

seguir. Assim para alguém poder chegar a sua casa, você precisa saber o 

endereço e a direção correta para explicar, geralmente as pessoas pedem 

um ponto de referência. Ex: padaria, loja ou algo que chame a atenção e 

assim a pessoa poderá se localizar e chegar ao seu destino. 

     Para isso temos a rosa dos ventos que nos ajuda a chegar ao nosso 

destino. 

 Além da rosa dos ventos, usamos outros suportes para localizar o nosso 

destino desejado. Usamos em nossos aparelhos eletrônicos localizadores 

como: GPS, assim caso suma, consigamos encontrá-lo pelo sinal, também é 

encontrado nos navios, barcos, aviões... 

https://br.pinterest.com/pin/168251736060294551 

https://pt.dreamstime.com/smartphone-com-navega%C3%A7%C3%A3o-app-do-mapa-de-gps-image128689633 

 

 

QUESTÃO 11. Desenhe neste espaço a sua rua com a sua casa e as de seus vizinhos.   Pinte a sua para 

destacá-la. Coloque a rosa dos ventos sobe a sua casa, e faça uma pequena legenda, registrando o que 

fica à direita de sua casa, à esquerda e à frente dela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

https://br.pinterest.com/pin/168251736060294551


COMPONENTES CURRICULARES: MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 

FASES DA VIDA 

 

No ciclo natural da vida, os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecem e  

depois de algum tempo morrem. Chamamos o conjunto dessas etapas de etapas da vida. 

QUESTÃO 12. Observar as gravuras e enumerar em ordem crescente. Pensando, quem nasceu primeiro; 

quem nasceu por último, etc. 

Fonte: Google e fotos 

QUESTÃO 13. Observe as imagens abaixo com dicas para ter uma boa saúde.  

 
https://www.davita.com.br/servicos-medicos/davita-saude/habitos-saudaveis/ 

 

De acordo com as imagens, escolha e transcreva 3 hábitos e atitudes saudáveis para o desenvolvimento 

e preservação da saúde comuns para a fase adolescente e a fase adulta da vida: 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

https://www.davita.com.br/servicos-medicos/davita-saude/habitos-saudaveis/


QUESTÃO 14. Estas crianças estão indo à escola. Para 

chegar ao seu destino, elas deverão seguir para qual 

lado? Marque: 

 

 

 

QUESTÃO 15: Observe o calendário e 

responda: 

 Em que dia da semana começou 

esse mês? 

A) (    ) DOMINGO 

B) (    ) SEGUNDA-FEIRA 

C) (    ) QUINTA-FEIRA 

D) (    ) SÁBADO 

 

 Quantos dias tem esse mês?  

A) (    ) 20 

B) (    ) 30 

C) (    ) 31 

D) (    ) 29 

 

QUESTÃO 16. Conte e registre o valor em dinheiro que cada criança possui. 

 

 

Fonte: michelzbinden.com 

 



QUESTÃO 17. O GRÁFICO A SEGUIR MOSTRA A PREFERÊNCIA DOS ESTUDANTES SOBRE ALGUNS TIMES 

DE FUTEBOL DO BRASIL: 

 

 

Qual time de futebol tem a preferência dos estudantes: 

A) (    ) PALMEIRAS 

B) (    ) SÃO PAULO 

C) (    ) VASCO DA GAMA 

D) (    ) CORINTHIANS 

QUESTÃO 18. O quadro valor de lugar (QVL) 

Existe um quadro que apresenta o valor representado por cada algarismo no número  de acordo com a 

posição que ocupa. Veja: 

 

Escreva os números que são formados por: 

 



 

 

QUESTÃO 19. Faça a correspondência entre as gravuras e os sólidos geométricos: 

 

 ( 1 )      (     ) 

  

( 2 )      (     ) 

 

 ( 3 )      (     ) 

 

 ( 4 )      ( )      Fonte: Educarx.com 

 

QUESTÃO 20. Complete a cruzadinha nomeando  os sólidos correspondentes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPONENTE CURRICULAR: ARTE E CULTURA 

Afinal, O que é arte? 

Ao ouvir a palavra arte, algumas pessoas pensam imediatamente em museus e pinturas. Já 

outras consideram que se trata simplesmente de um tema que não tem nada a ver com eles, que é 

muito difícil de entender e é algo exclusivo de artistas ou intelectuais. 

Na verdade, a arte está para todos que querem experimentá-la e geralmente é encontrada em 

mais lugares do que podemos imaginar. 

As músicas que você gosta, os filmes que você vê, a poesia e o teatro, e até aquela colcha que 

sua avó fez para você, tudo isso e muito mais, é arte. 

 

Mas como definir arte?  

É difícil encontrar uma única resposta, pois ela existe há centenas de anos e tem mudado de 

maneiras diferentes ao longo do tempo. Embora não haja uma definição específica, muitos consideram 

que a arte é algo que mexe com suas emoções, 

embora seja um assunto que tem sido debatido ao 

longo da história. 

Mas tudo isso depende da sua experiência 

e de quem você é. Por essa razão, três pessoas 

diferentes poderiam experimentar a mesma obra 

de arte e ter reações diferentes frente a ela. 

Nenhuma delas estaria errada, já que 

todos têm o direito de ter suas próprias 

preferências e sentimentos. 

O termo "arte" é apenas um rótulo. Com o tempo, muitas pessoas tentaram classificar o que ela 

é e o que não é, mas esse não é o ponto. 

  Na verdade, é sobre sua experiência pessoal com ela e o significado que você lhe dá. 

Então, embora nossas reações sejam diferentes, sempre teremos algo para aprender sobre a 

arte, porque com ela podemos narrar, lembrar histórias e abordar nossas emoções de uma forma que 

pouquíssimas coisas nos permitem. 
Fonte: texto e imagens  https://edu.gcfglobal.org/pt/criatividade/o-que-e-arte/1/ 

https://edu.gcfglobal.org/pt/criatividade/o-que-e-arte/1/


QUESTÃO 21: Sabemos que é muito difícil ter apenas uma definição sobre o que é Arte, mas cada 

pessoa pode ter uma ideia ou uma definição própria. Agora é sua vez de pensar e imaginar sobre o 

assunto. Escreva abaixo o que pensa sobre a Arte, sobre o que é Arte? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 22: Existe Arte em sua casa? Cite mais de uma Arte que está presente no seu dia-dia, em sua 

casa, bairro ou cidade:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 23: Atividades práticas:  

 A primeira proposta de atividade prática para fazer em sua casa, será um desenho, feito por você, 

com lápis grafite ou lápis de cor, sobre papel! Você vai precisar de um espelho ou uma foto sua é 

claro! Vai desenhar um autorretrato, desenhar você, a partir da observação do espelho e da foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A segunda proposta é para você tentar produzir uma arte. Pense nas diferentes formas de artes, 

pintura, escultura, desenho, vídeos, músicas, danças e etc.  

Todos nós podemos produzir arte, veja em sua casa o que consegue fazer com os materiais que 

possui. Faça um desenho de lápis grafite ou lápis de cor; ou uma pintura em papel ou um pedaço de 

papelão, se tiver tinta, pode usar pincéis ou mesmo os dedinhos, o importante é fazer sua obra, assinar, 

colocar a data. Outra sugestão é você fazer um número de dança e filmar, ou declamar uma poesia, 

tocar um instrumento ou cantar música, sempre registrando e datando, para que quando estivermos 

juntos novamente possamos fazer uma exposição com os resultados de todos os alunos. O importante é 

você experimentar e saber que está fazendo arte. 

 Terceira proposta: Se for possível: Vamos visitar um Museu on-line? Segue alguns links para 

visitarem museus e seus acervos, no Brasil e no mundo, de forma virtual: 

Pinacoteca de são Paulo: http://pinacoteca.org.br/visite/tour-virtual/ 

“Museo Nacional de Antropologia”, México: https://www.mna.inah.gob.mx/ 

Museu do Louvre (Paris, França): https://www.louvre.fr/en/online-tours 

Museu Nacional de História Natural (Washington DC, EUA): https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour 

 

 

http://pinacoteca.org.br/visite/tour-virtual/
https://www.mna.inah.gob.mx/
https://www.louvre.fr/en/online-tours
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour


COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

CAPOEIRA: Essa luta surgiu no Brasil com os escravos africanos, durante a colonização dos portugueses 

nas terras brasileiras. Os portugueses passaram a explorar nossas riquezas e criar outras, como foi o  

caso da cana de açúcar. E foi nessa época que começamos a falar sobre a capoeira, pois começa a 

história das senzalas, da escravidão, quando chegam os primeiros negros para serem usados no trabalho 

escravo. O escravo negro não conhecia a terra e nem os dialetos falados aqui, a região, o clima, os 

animais, as plantas, era separado da família e dos amigos. O negro tinha apenas um direito, trabalhar e 

apanhar. Nesse ambiente nasce o espírito de camaradagem entre os escravos. E dessa mistura de 

culturas africanas nasce a capoeira, a dança, o jogo e a luta como arma de defesa nas fugas. Sendo um 

dos objetivos matar a saudade da terra através da música, do batuque e das histórias contadas nas 

rodas. Era um momento de alegria, um dos poucos que ainda lhes restava. 

 

QUESTÃO 24. Marque a opção que melhor completa a frase:  
Os escravos africanos foram os introdutores da capoeira no Brasil. Quando fugiam e eram acuados pelos 

seus perseguidores utilizavam os golpes de capoeira __________________________. 

 

(A) como arma de defesa 

(B) como brincadeira 

(C) como trabalho 

(D) como forma de mostrar superioridade 

 

HUKA-HUKA é uma arte marcial e um estilo de luta tradicional brasileiro dos povos indígenas do Xingu e 
dos índios Bakairi, todos do Estado de Mato Grosso. O huka-huka recebeu esse nome por causa do som 
que os indígenas fazem um pouco antes de lutar. Esta é uma das modalidades de coisas temporais do 
tempo de demonstração dos Jogos dos Povos Indígenas. A luta é praticada com os atletas de joelhos. No 
ritual, um homem chefe, que é considerado o dono da luta, vai até a parte central de uma arena e 
escolhe os adversários chamando-os pelo nome. Então os lutadores ficam frente a frente, ajoelham-se e 
giram de forma circular em sentido horário. Eles se encaram e começam a luta. O objetivo é levantar o 
oponente e depois levá-lo ao chão. Fora de competições, o huka-huka é um ritual tradicional para testar 
a força de jovens índios. 

QUESTÃO 25. A luta huka-huka recebeu esse nome por causa:  

 

(A) do grito de guerra da aldeia.  

(B) da flora 

(C) da fauna 

(D) do som que os indígenas fazem um pouco antes de lutar. 

 

 

Não se esqueça: 

Um dos princípios básicos de todo atleta de artes marciais é que quem luta não briga. Isso significa que 

as técnicas que aprendem para aplicar dentro do octógono devem ficar somente lá. Brigar na rua é 

sinônimo de expulsão. "Observe que depois da luta, os adversários sempre se cumprimentam, 

conversam, se respeitam. Assim devemos agir com todos", fala Erwin Faldin. Ele acrescenta que é 

injusto bater em alguém que não está tão preparado quanto os atletas. 

 

Google Imagens 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_dos_Povos_Indígenas

