PRIMUM – EM TERRA DE SAMURAIS – ATIVIDADES
5ª a 6º ano
Nome: __________________________________

1) Vamos descobrir onde será a próxima aventura dos feiticeiros de Castrum?
As pistas estão no texto abaixo.
Atenção às palavras destacadas, você vai precisar delas lá no diagrama.

Desvende este mistério!
A alimentação:
Apesar de ter pratos elaborados com carne, legumes e arroz, muitas das tradições gastronômicas podem nos
parecer estranhas. Neste país o ARROZ está presente em praticamente todas as refeições, inclusive no café
da manhã. É comum comer comida fria ou crua, como PEIXES e frutos do mar. HASHI são os famosos
“pauzinhos” usados com facilidade pelos seus habitantes em substituição aos talheres como nós usamos. Usalos de forma errada, espetando a comida, é considerado falta de educação.

A vestimenta:
O QUIMONO e a yukata são peças essenciais para os habitantes deste país, principalmente quando eles
querem homenagear entes queridos que se foram ou vão participar de algum ritual tradicional, como o ritual
do chá.

A cultura:
Neste país também são muito comuns os festivais, conhecidos como MATSURI. Costuma-se dizer que você
sempre vai encontrar um festival em algum lugar na “Terra do Sol Nascente”.
No início da primavera acontecem excursões e piqueniques para apreciar as flores, especialmente as flores das
cerejeiras – SAKURA, há, inclusive um grande Festival das Cerejeiras.
Muitos templos podem ser encontrados neste local, eles são considerados territórios sagrados e em suas
entradas há sempre um portal chamado de TORII.

O território:
É um país composto de muitas ilhas e muitas montanhas. A mais alta montanha deste país é o monte FUJI,
que é um vulcão ainda ativo.

As palavras destacadas no texto estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal.
Mas preste atenção, além destas palavras, no diagrama há uma palavra surpresa. Descubra qual é!

Conseguiu encontrar a palavra surpresa? Qual é?

Agora ficou fácil descobrir de que país estamos falando né?
Então, aproveite também para localizá-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.art.br . Guarde seu mapa,
outras atividades contém novas pistas!

1) Verdadeiro ou Falso
Hora de pesquisar e descobrir quais destas curiosidades são verdadeiras ou falsas.
Vamos dar uma dica: somente três destas afirmativas são falsas.
1) A melancia quadrada foi inventada pelos agricultores japoneses a para facilitar o seu transporte
e armazenamento e elas são cultivadas assim há mais de 30 anos.
( ) Verdadeiro
( ) Falso
2) Hashi são os famosos “pauzinhos” usados em substituição aos talheres. Você pode usá-los para
comer espetando a comida, pois NÃO será considerado falta de educação.
( ) Verdadeiro
( ) Falso

3) O território japonês é formado por mais de 6.000 ilhas.
( ) Verdadeiro

( ) Falso

4) O Judô, o Karatê, o Kendo, o Sumô e o Surf são alguns dos esportes tradicionais praticados no
Japão.
( ) Verdadeiro
( ) Falso

5) Depois do Japão, é no Brasil que encontramos mais japoneses. São aproximadamente 1,5 milhão
de descendentes de japoneses que vivem no Brasil. Eles são conhecidos como nikkeis ou nipobrasileiros.
( ) Verdadeiro
( ) Falso

6) Estudantes e professores japoneses são encarregados de limpar as salas de aulas e o refeitório da
escola, para aprender desde cedo a respeitar os espaços públicos e a importância da organização.
( ) Verdadeiro
( ) Falso

7) Os mangás e os animes fazem parte da cultura popular japonesa.
( ) Verdadeiro
( ) Falso
8) Origami é a arte tradicional e secular japonesa de dobrar o tecido, sem cortá-lo ou costurá-lo.
( ) Verdadeiro
( ) Falso

São falsas apenas as afirmativas 2, 4 e 8.

