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VOCÊ CONHECE A ÁFRICA?

                 Saiba mais sobre a influência dos países africanos no Brasil

      Talvez você não tenha visitado um país da África, mas com certeza já
provou delícias da cozinha africana, se divertiu com brincadeiras que
vieram desse continente e festejou ao som de ritmos de lá. 
      Você até conseguiria se entender com pessoas de algumas regiões
da África, pois falamos várias palavras originadas de idiomas africanos.
Duvida?
     Por acaso já ouviu falar em bagunça, quindim e moleque? São termos
de origem africana. 
      Nossa cultura tem muito em comum com a de certos países da
África porque há séculos o Brasil recebeu grupos de africanos trazidos
como escravos para o nosso país.
      Aqui eles mantiveram muitas de suas tradições, modificaram outras
e também descobriram novas manifestações culturais. 
       Com a mistura de costumes dos europeus, africanos e indígenas,
formou-se a cultura brasileira. 
        É por isso que, mesmo sem perceber, você conhece tanto sobre o
continente africano.

       Adaptação de “Você conhece a África?” Revista Recreio, junho/2010, edição
534.

1) Qual a finalidade do texto acima?

(A) Divertir o leitor. 
(B) Fazer propaganda.
(C) Informar o leitor.
(D) Dar um aviso.
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2) O assunto principal do texto é:

(A) Os costumes do povo africano.
(B) A importância de conhecer os países da África.
(C) A vinda dos africanos para o Brasil.
(D) A influência dos africanos na cultura brasileira.

3) Por que nós temos em nossa cultura muitas coisas parecidas com a
cultura de alguns países da África?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
4) De acordo com o texto como se formou a cultura brasileira?

_______________________________________________________________________________

5) Quais palavras de origem africana são citadas como exemplo no
texto?

_____________________________________________________________________________
6) Os povos africanos trouxeram para o Brasil muitos dos seus costumes
e crenças. Numere a 2ª coluna indicando as contribuições deste povo
para a nossa cultura:

( 1 ) música e dança
( 2 ) língua
( 3 ) culinária
(4) instrumentos musicais
(    ) angu, acarajé, quiabo  
(    ) berimbau, pandeiro
(    ) coco, samba, frevo
(    ) cafuné, caçula, moleque



a) Escreva as palavras encontradas em ordem alfabética.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8) Acentuar as palavras é muito importante. O acento é colocado na sílaba
que falamos com mais força. Veja: café – música – Ciências

As palavras a seguir foram retiradas do texto. Use o acento agudo ( ´ ) ou
acento circunflexo ( ^) em cada uma. (Se tiver dúvidas é só consultar o
texto).

          varias – influencia – voce – ja - seculos – delicias – ha –

          Africa – indigenas – paises – la – ate – tambem – pais 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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7) Encontre no diagrama as palavras abaixo, que são alimentos de origem
africana.
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Leia a história abaixo, que se passa em uma aldeia do Quênia, país do
leste da África (ou África oriental).

As panquecas de Mama Panya

     Mama Panya e seu filho, Adika, se preparam para ir ao mercado. Adika
veste sua melhor roupa, e Mama Panya guarda as panelas, pega a bolsa
e calça as sandálias. 
      Quando Adika pergunta à mãe o que ela vai comprar no mercado, a
resposta é: “Um pouco e um pouquinho mais”. O menino imagina que a
mãe fará panquecas, e ela confirma, dizendo que ele é muito esperto.
       No caminho, mãe e filho encontram vários amigos e vizinhos e o
garoto não se contém. Conta que sua mãe fará panquecas e convida
para o jantar todos os amigos que encontra pelo caminho.
       Mama Panya fica preocupada, temendo que a comida não seja
suficiente para alimentar todos eles. Afinal, ela dispõe de apenas duas
moedas para comprar os ingredientes de que necessita para as
panquecas. 
        Quando chegam em casa, Mama Panya começa a preparar as
panquecas, com a ajuda de Adika. 
         Para sua surpresa, quando os convidados começam a chegar, cada
um traz um ingrediente ou um alimento que ajudam a aumentar a
refeição: leite, manteiga, farinha, peixe, banana, sal...
         Então, todos se sentam embaixo de um baobá e o banquete
começa. Eles cantam e tocam para completar a confraternização. Logo
fica claro que as panquecas satisfazem a todos os convidados e que
novos encontros virão para comemorar a solidariedade na aldeia
africana.

Referência: CHAMBERLAIN, M. & CHARMBERLIN, R. As Panquecas
de Mama Panya. São Paulo: SM, 2005.
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1) Qual fato dá origem à história? Marque com um x a resposta correta:

(  ) Adika convida os amigos que encontra para irem à sua casa.
(  ) Mama Panya resolve ir ao mercado e chama Adika para acompanhá-la.
(  ) O menino pergunta à mãe se ela fará panquecas e ela confirma. 

2) No caminho para o mercado Adika convida os amigos para irem à sua
casa. Por que isso deixa Mama Panya  preocupada?

___________________________________________________________________________

3) O que aconteceu quando os convidados chegaram à casa de Adika? 

__________________________________________________________________________

4) Na África, compartilhar uma refeição com os amigos é muito 
importante.  Quando várias pessoas contribuem para que essa refeição
 seja possível, o espírito fraterno é maior ainda.
Você se lembra de alguma situação em que várias pessoas se juntaram
 para ajudar alguém, resolver um problema ou simplesmente fazer uma
comemoração? Escreva abaixo: (Se você não se lembrar, escreva uma
situação em que isso poderia acontecer).
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 

Aqui você leu um resumo da história. Para apreciar a história por
completo você pode assistir ao vídeo no link:

https://youtu.be/PTJJc6lfyWo. Vale a pena conferir!


