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HISTÓRIA – AULA 12  
 
Unidade Temática: Circulação de pessoas, produtos e culturas. 

Objetos de Conhecimento: A circulação de pessoas e as transformações no meio natural. 

 

COMO SURGIRAM AS MORADIAS? 
 

Os homens pré-históricos não tinham casa para morar. Descobriram então que as cavernas 

e grutas podiam abrigá-los da chuva, do frio, do sol, bem como dos animais perigosos. 

Esses homens eram conhecidos como nômades, pois não tinham moradia fixa. Moravam 

em locais onde podiam caçar, pescar e colher frutas e raízes, ou seja, dependiam da natureza para 

sobreviver. Quando esses alimentos acabavam, eles mudavam para outro local que tivesse 

condições de alimentá-los. 

As cavernas ou grutas são imensos buracos que existem nas rochas, local onde os animais 

procuravam para se esconder ou ficar, se sentir protegidos. Muitas vezes, os homens das cavernas 

tinham de lutar com esses animais para conseguir um espaço.  

Com a descoberta do fogo, os homens pré-históricos conseguiram uma forma de espantar 

e afastar os animais, bem como iluminar o seu 

ambiente. 

À medida que o tempo foi passando, os 

homens melhoraram suas cavernas, passaram a 

construir abrigos com outros materiais, pois 

aprenderam a lidar e a aproveitar melhor os 

recursos da natureza, como as pedras, os ossos, 

os galhos, as folhas das árvores e as palhas. 

Mais adiante, esses homens descobriram 

que, além desses recursos, podiam utilizar o barro para construir seus abrigos e, a partir dessa 

ideia, o homem moderno pôde construir telhas e tijolos que são utilizados nas nossas casas. 

Também aprenderam que podiam plantar seus alimentos para não precisar sair dos locais 

em que estavam vivendo. Descobriram ainda as formas de domesticar os animais, que auxiliavam 

em determinados trabalhos. Assim, deixaram de ser considerados nômades e passaram a ser 

chamados de sedentários, pois podiam ficar no mesmo lugar. 
Fonte: https://escolakids.uol.com.br/geografia/como-surgiram-as-moradias.htm/| acessado em 04/03/2021 
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Agora, vamos realizar as atividades propostas de acordo com seu entendimento sobre o texto. 

 

1- Escreva 3 características que definam a forma de viver dos nômades no período que os 

historiadores chamam de Paleolítico (Pedra lascada).  

  

  

  

 

2- Faça uma rápida pesquisa com o auxílio de um adulto e descubra se atualmente há pessoas 

que vivem de forma nômade. Escreva alguns detalhes sobre essa forma de vida. 

  

  

  

  

  

 

3- Você gosta de desafios?  

Desembaralhe as sílabas e descubra como fica o parágrafo completo. Após a descoberta, 

reescreva-o da forma correta.  
 

Os DES NÔ MA são pessoas que não fixam RA DIA MO, sendo assim mudam-se 

conforme a necessidade de LI A MEN TO ou o MA CLI.  
Antigamente todas as pessoas eram nômades. Com o passar do tempo, elas começaram 

a TAR BI HA cavernas, tinham que TAR DIS PU o ambiente com animais ZES RO FE. 
Com o passar dos anos, BE PER RAM CE que poderiam construir suas AS MO DI RA e 

domesticar MA A IS NI, e com isso não precisariam mais se mudar, caso não quisessem. 
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4- Sobre as primeiras formações e estruturas de moradias e modos de vida destes povos 

conhecidos como nômades, busque em recortes de revistas e jornais, figuras e/ou 

ilustrações que retratem essa época, atribuindo características destes locais. Busque 

detalhes que façam alguma referência a tal atividade destas pessoas (roupas, alimentação, 

caça, viagens, crenças) e período histórico citado no texto. Cole no esquema abaixo as 
imagens que encontrar: 
*** Caso tenha dificuldade em encontrar essas imagens, faça você mesmo ilustrações 

retratando essas características de acordo com seu entendimento do texto. 

   

   

   

  


