PRIMUM – E A MÁSCARA COLORIDA – ATIVIDADE
3º e 4º ano
NOME: __________________________________

1) VAMOS DESCOBRIR ONDE SERÁ A PRÓXIMA AVENTURA DOS FEITICEIROS
DE CASTRUM?
As palavras abaixo trazem algumas pistas da nova aventura. Complete com CH, LH ou NH,
escolhendo o dígrafo que lhes dá sentido. Ao lado, reescreva a palavra.

Desvende este mistério!

CA____OEIRA
TRI ____A
RAI ____A
MERGU ___O
ARA ___A
RO ___ A
AVERME ___ADA
CO____ECIMENTO
2) SERÁ QUE VOCÊ CONSEGUE DESVENDAR O NOME DO CONTINENTE EM QUE A
NOVA AVENTURA SE PASSA? VAMOS DAR MAIS ALGUMAS PISTAS:

O uso de máscaras é uma característica dos povos de vários países do continente
RAFINOCA. Um povo pode ter dezenas de máscaras diferentes e, entre os
numerosos povos do continente, elas variam em estilo, tamanho, material utilizado,
usos e significados. A máscara é, dessa forma, importante elemento de identidade
cultural de cada etnia atestando a riqueza e a complexidade do patrimônio cultural
da RÁFICA.
VOCÊ DESCOBRIU DE QUE CONTINENTE ESTAMOS
FALANDO? DÊ SEU PALPITE:
fonte: https://ensinarhistoriajoelza.com.br/mascaras-africanas/ - Blog: Ensinar História - Joelza
Ester Domingues

3) ENCONTRE AS MÁSCARAS COLORIDAS QUE CORRESPONDEM ÀS SOMBRAS
ABAIXO:

4) PRODUZA A SUA PRÓPRIA MÁSCARA
Fazer máscaras com tantos detalhes exige experiência, técnica e habilidade. Portanto, a sugestão é
que você comece criando suas próprias máscaras com a base de argila ou com a base de papelão.
Deixamos uma sugestão de passo a passo da Revista Dr. ECO e Companhia – ANO I, nº 3 – maio
1996. Mas, você pode usar sua criatividade e fazer da forma como achar mais legal!

Agora que você já descobriu mais um território por onde os feiticeiros estiveram, aproveite também para
localiza-lo e colori-lo no Mapa-Mundi que deixamos disponível para você.
Se você ainda não tem, você o encontra lá no nosso site: www.livroaovivo.com.br . Guarde seu mapa.
Outras atividades contêm novas pistas!

