
1- Um lugar para viver

Chegando à nova região, sua tribo está em um grande vale rodeado por 
montanhas. É o momento em que vocês devem escolher onde montarão 
acampamento, já que do ponto onde estão da pra ver quase todo o vale. É um 
local totalmente novo e cheio de perigos para vocês, afinal vocês nunca foram 
tão longe para conseguir comida antes. 

Tarefa- olhe bem o mapa e escolha uma região para montar 
acampamento. Tentem pensar qual região um homem do período Paleolítico 
que só sabe coletar, ficaria. Qual é a mais in teressante para que vocês possam 
sobreviver? Não esqueçam de explicar a escolha da tribo, criando uma 
hipótese.

(Escreva nas linhas abaixo o porquê da escolha de vocês)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

1- O necessário para a sobrevivência

Vocês não conhecem a região e saíram de onde estavam justamente por 
não ter mais comida suficiente para o grupo. Como vocês fariam para 
conseguir comida neste lugar novo?

a) Vocês observam os animais e comem o que eles comem.
b) Vocês trocam com outros grupos
c) Vocês já nasceram sabendo o que podem ou não comer.
d) Vocês procuram por alguém que saiba.
e) Outra resposta: ___________________________ _________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________

 

 



3- Proteção

Vocês começam a explorar a região onde vive a tribo. Vocês precisam 
verificar se não há perigo para os membros da tribo. Descobrem em uma 
encosta algumas cavernas. Um ótimo abrigo para chuvas. No entanto, vocês 
não sabem se ela é habitada. O que vocês farão?

a) Vocês vão entrando na caverna.
b) Vocês primeiro verificam se a caverna é habitada (e isto pode 

demorar um pouco)
c) Outra ação:__________________________________________
_______________________________________________

Justifique sua resposta.

4- Comunicação

Vocês percebem que a comunicação é uma coisa muito importante para a 
sobrevivência de vocês. Afinal como vamos ensinar algo para outro membro da 
tribo ou falar de uma descoberta sem falarmos? Vocês foram evoluindo da 
comunicação por sinais e começaram a emitir sons . No entanto, é necessário 
que a linguagem criada por vocês seja igual para todos.

Tarefa - crie um vocabulário de, no mínimo 10 palavras e máximo de 20 
palavras. Lembrem-se, vocês só podem dar nome para algo que conhecem. 
Tentem imagi nar quais palavras são mais úteis para vocês. Por exemplo: 
nomes para alimentos, animais, e para vocês mesmos.

 



5- Um negócio bem diferente

Em noites de tempestade, algumas vezes vocês viam raios bem 
próximos de vocês. E quando caia este raio, aparecia um negócio diferente, 
amarelo. Quanto mais perto chegavam, mais quente ficava. Parecia que era 
vivo. Quando um membro da tribo tentou pegar a coisa amarela, ela o lambeu e 
o machucou. Todos saíram correndo assustados, no entanto algumas idéias 
podem ter surgido daquele negócio amarelo. Será que sua tribo conseguira 
dominar o tal negócio amarelo? Será que é importante dominá-lo?

Tarefa- explique porque é importante para vocês dominar este elemento 
(fogo) e como vocês aprenderam a usá-lo. 

6- Fazendo fogo

O fogo é muito importante para a proteção da tribo, entre outras coisas. 
Para ter fogo, sua tribo pode ter pego de materiais queimados, o problema é 
quando ele apaga. É mais importante saber como fazer fogo do que tê-lo.

Como vocês aprenderam a fazer fogo?
a) Vendo os animais usarem.
b) Quando vocês viram o fogo pela primeira vez vocês descobriram 

como fazê-lo.
c) Outro dia vocês jogaram uma pedra, que acertou outra pedra, e saiu 

faísca.
d) Outro jeito:____________________________________________
_________________________________________________________

 Justifique sua resposta:

 



7- A importância de se comunicar

Para que sua tribo prospere e sobreviva, é necessário que as novas 
gerações saibam as descobertas feitas pelos mais antigos da tribo. 

Tarefa: como sua tribo pode guardar os conhecimentos adquiridos ao 
longo do tempo? 

a) Escrevendo em livros
b) Criando histórias e colocando aprendizados nela
c) Ensinando através da linguagem oral
d) Outra:_______________________________________________
_________________________________________________________

Justifique sua resposta:

8- Usando a inteligência

Existem certas dificuldades neste mundo em que vocês vivem. Certas 
comidas são mais difíceis de se comer por serem muito duras (cocos, por 
exemplo). Além disso nem sempre vocês conseguem os melhores galhos pra 
usar na fogueira, pois não tem como cortá-los. 

Tarefa: como vocês resolveriam o problema para quebrar os cocos e 
cortar galhos?

 



9- A comida que vem da água

Nos dias de observação de vocês, muitas coisas novas são aprendidas 
pelas tribos observando a rotina de alguns animais. No entanto vocês ainda 
não tem como caça-los, embora vocês saibam que podem comer a carne de 
animais. Afinal, para sobreviverem devem ter comido carcaças deixadas por 
animais carnívoros. Mas caçar esta longe ainda de suas possibilidades. Tem 
coisas ainda bem difíceis para vocês. 

Vocês já viram animais pescando no rio, pegando os peixes com as 
patas, embora alguns de vocês já te nham conseguido pegar um peixe desta 
forma, eles são bem escorregadios.

Tarefa: como sua tribo aprendeu a pescar?

a) Vocês já fizeram anzóis e linha para pescar
b) Vocês usaram as ferramentas de pedra para fazer lanças e pescar.
c) Outra opção:__________________________________________

_____________________________________________________________

Jusifique sua resposta.

10- Virando caçador

Agora sua tribo sabe fazer instrumentos. Eles podem dar vantagem à 
vocês sobre animais. 

Tarefa: crie uma hipótese de como vocês começaram a caçar (descrevam 
os instrumentos que criaram e as estratégias de caça).

 


