
Vídeo : Conta-me História : Descobrimento do Brasil 

Questionário : veja o vídeo e responda às perguntas. 

1. Quais são os três documentos que retratam a descoberta do Brasil.  

2. Onde é que nos transporta a carta de Pero Vaz de Caminha ?  

3. Como aparecem os índios ? Escolha as palavras que os descrevem. 

cabelo loiro e ondulado 
penas de ave 
cabelo preto e liso 
olhos azuis 
nus 

olhos negros 
calças 
arcos 
setas 
sapatos 

colares  
carapuça de linho (bonnet en lin) 
sombreiro 
colar com pérolas brancas 
 

agressivos 
inocentes 
pacíficos 
curiosos 

4. Uma vez na nau, que animais mostram os portugueses aos índios ?  

5. Como reagem os índios ao provar os alimentos ?  

6. Como reagem ao assistir à missa ? 
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