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Apresentação
Você já escreveu em um diário? Sabe o que é um diário de bordo? Sabe que 

através desse tipo de registro pessoas de diferentes continentes comunicavam-

se de forma eficiente? Já imaginou viajar por mares antes nunca navegados? 

Conhecer navegadores destemidos e prontos para lançaram-se ao mar? 

Todas essas respostas e novos conhecimentos serão compartilhados na nossa 

produção Aventura do descobrimento: um relato dos alunos dos 3ºs 

anos da Escola Espaço Educar.

Durante esse trimestre, fizemos uma longa e maravilhosa viagem por 

esses mares, que segundo, os navegadores europeus era um mar tenebroso e 

recheado de mistérios. A partir do Projeto Brasil: descoberto ou conquistado? 

visitamos às Índias, conhecemos o Samorim de Calecute e entendemos um 

pouco da riquíssima história do nosso Brasil. Podemos dizer que foi uma 

viagem incrível e registramos tudo sobre essa viagem em nosso diário de 

bordo. Isso mesmo, em nosso diário de bordo! Embarcamos juntos com os 

grandes navegadores, relatamos e registramos toda essa viagem. 

Em todos os escritos, tivemos a oportunidade de registrar o que ocorreu 

em nossas viagens marítimas; isso mesmo, “nossas”, porque durante nossos 

estudos e nossas descobertas, viajamos juntos com os navegadores europeus. 

Eles em busca de especiarias e novas terras, e nós em busca de conhecimentos 

e novas aprendizagens e (re)descobertas.

No diário de bordo, há os registros mais importantes que pudemos 

vivenciar no decorrer dos estudos realizados no projeto.  Esses registros 

foram ricos em detalhes e precisos nas informações, indicando fatos, passos, 

descobertas, indagações, investigações e resultados. Como o próprio nome 

diz, este é um diário que foi preenchido ao longo de todo o trabalho, trazendo 

as mais ricas anotações durante as Grandes Navegações. 

Vamos lá embarcar nessa surpreendente viagem?! Todos a bordo?! 

Embarque você também em busca de novas aventuras rumo ao saber!
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Texto 1
NAVEGANDO À PROCURA DAS ESPECIARIAS

Turma: 3 ano A Manhã

Hoje estudamos sobre as especiarias. No início da aula 

a professora fez várias perguntas, uma delas foi a nossa 

opinião sobre a origem das especiarias e o que era.  Alguns 

amigos comentaram que especiarias seria uma coisa 

especial.

Nossa professora deu início a aula lendo o texto e 

explicando que as especiarias eram temperos que serviam 

para dar gosto  aos alimentos, serviam como medicamentos 

e eram considerados o ouro da Índia. Ela desenhou um 

mapa no quadro e mostrou o caminho que foi feito pelos 

portugueses para encontrar as especiarias. 

No final ficou claro o que era as especiarias e  para que 

serviam.  Vimos algumas imagens e assistimos um vídeo 

utilizando o tablet. 

Uma parte bem legal da aula foi quando a gente 

aprendeu sobre o mar tenebroso. Ficamos pensando, 

nos vários monstros que viviam no mar aterrorizando as 

pessoas.

Foi muito legal aprender sobre as grandes navegações!!!
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Texto 1
NAVEGANDO À PROCURA DAS ESPECIARIAS

Turma: 3 ano A Tarde

Durante este trimestre iniciamos um projeto na 

área de história e geografia. Nosse projeto vai falar 

sobre as especiarias. Discutimos sobre o que era 

as especiarias e para que elas serviam. Foi a maior 

gritaria, cada um queria dar a sua opinião.

Nossa professora esclareceu que as especiarias 

eram temperos usados para proporcionar sabores 

diferentes nas  comidas e que na época das grandes 

navegações eram muito valorizadas e procuradas. 

Tivemos uma aula bem legal sobre esses ingredientes.

Aprendemos também sobre o mar tenebroso, 

onde os marinheiros daquela época acreditavam 

que, em suas águas viviam monstros que afundavam 

os navios e devoravam tripulantes.

Adoramos aprender coisas novas e  confessamos 

que essa parte do mar tenebroso nos deixou um pouco 

com medo e com dó das pessoas daquela época.  
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Texto 2Texto 1
NAVEGANDO À PROCURA DAS ESPECIARIAS

Turma: 3 ano B Manhã

Em nossa viagem sobre a história do Brasil estamos 

descobrindo muitas coisas interessantes.

Viajamos até as Índias, chegamos à Calecute, tudo 

graças as embarcações e instrumentos marítimos. 

Porém durante as viagens enfrentávamos tempestades e 

chegamos a pensar na existência de monstros marinhos 

ou que aquele mar tenebroso teria um fim e cairíamos 

em um abismo profundo.

Nossas primeiras embarcações foram a Barca e o 

Barinel, essas eram pequenas e frágeis, logo tivemos que 

usar toda nossa criatividade e recursos para construir 

embarcações mais ágeis e grandes. Daí surgiram as naus 

e caravelas.  Essas eram maiores e mais fortes. Nelas 

podíamos embarcar cerca de 30 a 150 pessoas. As naus, 

apesar de serem lentas era um navio que carregava 250 

toneladas. Já as Caravelas eram rápidas, mas cabiam 

apenas 30 pessoas. Por isso resolvemos usar caravelas.
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Como o mar era muito perigoso e corríamos o de risco 

de nos perdemos, desenvolvemos também instrumentos 

de navegação, tais como: A bússola, o astrolábio, o mapa 

portulano, o quadrante e a balestilha. Desses usávamos 

com frequência a bússola. 

Nossas viagens eram longas, cansativas e cheias de 

aventuras. 

Pensa que nossa viagem acaba por aqui? Não! Temos 

muito a relatar em outras páginas do nosso diário de 

bordo.
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Texto 1
NAVEGANDO À PROCURA DAS ESPECIARIAS

Turma: 3 ano B Tarde

Durante nossas viagens pelo Oceano Atlântico, que 

eram longas, nós passamos por diversas dificuldades e 

medos. Os mares eram revoltos e tenebrosos, lá existiam 

monstros que podiam nos atacar no percorrer da nossa 

viagem. Tínhamos que ter cuidado para não cairmos no 

abismo ou penhasco durante nossas rotas marítimas.  

Nossas viagens contornavam o Cabo de Tormentas e a 

África.

Nosso objetivo era chegarmos às Índias para comprar 

especiarias, pois tínhamos lucros altos com a venda delas na 

Europa. As especiarias eram: pimenta, cravo, noz moscada, 

canela, gengibre e serviam para temperar as comidas, 

conservá-las, e também serviam como medicamentos.

Como já falamos, o nosso trajeto era longo e tínhamos 

que passar por regiões controladas por vários povos. Nós 

pagávamos impostos muito caros durante todo o trajeto.

Nós desejávamos abrir novos caminhos para o Oriente 

e fomos os primeiros a procurar um caminho pelo mar.

Quando dobramos o Cabo de Tormentas, que foi 

bastante difícil, passamos a chamá-lo de Cabo da Boa 

Esperança. Nosso embarque e desembarque foi mais fácil 

porque tínhamos um porto próprio em Lisboa.
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Um fato muito interessante que se deu durante nossas 

viagens está relacionado ao fato que enquanto nós 

estávamos contornando a África, um homem chamado de 

Cristovão Colombo, que estava a serviço dos espanhóis, 

seguiu outro caminho e assim, chegou à América, 

pensando que estava nas Índias, e chamou os nativos que 

lá encontrou, de índios. 

Ficamos sabendo de tal fato, não aceitamos e criamos 

um conflito entre Portugal e Espanha. Resolvemos a 

situação dividindo as terras com uma linha imaginária no 

qual a Espanha ficou com a maior parte do território. Esse 

nosso acordo com os espanhóis ficou conhecido como 

Tratado de Tordesilhas.

Durante nossas viagens rumo às terras desconhecidas, 

tínhamos que utilizar meios de transportes rápidos 

e resistentes, como as caravelas e as naus, para que 

assim fosse possível transportar nossos homens, nossas 

mercadorias e as especiarias que iríamos adquirir no 

Oriente.

Em nossas primeiras viagens utilizamos  a barca e o 

barinel, mas depois passamos a usar as caravelas e as 

naus, que foram modelos evoluídos dos nossos transportes 

marítimos.

Para chegarmos ao nosso destino programado, 

necessitamos de ajuda de instrumentos náuticos que 

nos orientasse na localização dos astros e de pontos de 

referência. A bússola, o quadrante, o astrolábio, a balhestilha 

e o mapa-portulano  eram os instrumentos tecnológicos 

que nos ajudavam durante as nossas navegações.
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Texto 1
NAVEGANDO À PROCURA DAS ESPECIARIAS

Turma: 3 ano C Manhã

Nós aprendemos que as Índias tinham uma 

riqueza que era conhecida como especiarias. 

As especiarias eram condimentos que serviam 

para temperar e conservar os alimentos e tinham 

propriedades medicinais.

Os portugueses tinham muito interesse nas 

especiarias, mas para que eles conseguissem 

adquirir esses produtos, eles tinham que pagar um 

valor muito alto em impostos, pois, para chegar 

as Índias eles precisavam passar por territórios 

pertencentes a Itália, nas cidades de Gênova e 

Veneza, que comandavam o comércio europeu. 

Além de outras regiões, que também cobravam 

seus impostos.

Por isso, os portugueses foram os primeiros a 

procurarem novas rotas pelo mar para chegar às 

Índias e assim conquistar o comércio europeu. Eles 

encontraram uma nova rota contornando a África, 

mais precisamente pelo Cabo das Tormentas, que 

logo foi chamada pelos portugueses de Cabo da 

Boa Esperança. 

Mas para realizar essas grandes navegações, 

os portugueses precisariam do apoio do governo 

e da elite de seu país, pois, necessitavam de 

homens, armas e barcos resistentes. Por isso, eles 

começaram a investir na ciência náutica e criaram 

vários instrumentos que auxiliariam as viagens, 

por exemplo, bússola, astrolábio, quadrante, mapa 

portulano e balestilha. 
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Além dos portugueses os espanhóis também 

se interessaram pelas grandes navegações e 

conseguiram descobrir várias terras que podiam 

ser exploradas.

Com medo da Espanha roubar as terras que eles 

tinham “descoberto”, os portugueses solicitaram a 

criação de um acordo em que os espanhóis não 

poderiam invadir as suas terras. Esse acordo se 

chamou Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras 

descobertas ao oeste para a Espanha e ao leste 

para Portugal. No entanto, quem acabou invadindo 

o território foram os próprios portugueses.

Ao iniciar as grandes navegações, os 

portugueses acreditavam que existiam monstros 

que habitavam os oceanos e que se seguissem em 

linha reta eles cairiam em um grande abismo, pois, 

não acreditavam que o mundo era redondo.

Com o desenvolvimento das navegações 

os portugueses perceberam que os barcos que 

possuíam não eram fortes o suficiente para 

enfrentar uma viagem tão longa. Então criaram 

as caravelas, que eram barcos rápidos, mas muito 

leves, por isso eram mais fáceis de manobrar e 

as naus eram mais lentas, porém mais seguras e 

suportavam até 250 toneladas, e investiram no 

progresso da cartografia, o que garantiria o sucesso 

das grandes navegações.
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Texto 1
NAVEGANDO À PROCURA DAS ESPECIARIAS

Turma: 3 ano D Manhã

Com pena, tinta e papel estamos conseguindo 

escrever nosso diário de bordo sobre nossas viagens 

pelos mares desconhecidos.  Estamos escrevendo esse 

diário de bordo para que todos possam admirar a nossa 

vida hoje. É uma tarefa difícil porque é complicado passar 

pelos mares agitados, mas queremos servir de inspiração 

para os outros daqui a 2000 anos. Também queremos 

que acreditem que os mares são muito difíceis de passar 

e para todos ficarem orgulhosos das nossas navegações.  

Nós estávamos procurando as especiarias indo às 

Índias. Não éramos os únicos navegantes, havia muitos 

outros que estavam à procura dessas raridades. Os 

italianos, das cidades de Gênova e Veneza, dominavam 

o mercado das especiarias.  A gente se sentia triste, 

porque eles não queriam dividir os temperos especiais 

com ninguém.  Nós resolvemos utilizar instrumentos 

para conseguir chegar às Índias mais rápido e fácil, 

conseguimos então esses produtos especiais que nós 

queremos tanto. Desenvolvemos o astrolábio, a bússola, 

o quadrante e mapas para facilitar e guiar nossas viagens 

e ser mais seguro também.
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A única coisa que atrapalhava a viagem eram 

nossos medos de monstros e abismos. Mas nós éramos 

corajosos e decidimos enfrentar nossos medos porque 

queríamos ficar ricos.  As especiarias eram temperos e 

produtos medicinais que serviam para a comida ficar 

mais saborosa e durar mais tempo.  Serviam também 

para fazer remédios e perfumes. Era muito difícil chegar 

as Índias, porque era muito longe de nossos países 

e tínhamos que dobrar o Cabo das Tormentas.  Esse 

cabo ficou conhecido com esse nome porque era muito 

complicado de passar. Depois que Bartolomeu Dias 

passou por esse cabo ele passou a ser chamado de Cabo 

da Boa Esperança. 

Cristóvão Colombo errou os cálculos e foi parar na 

América Central ao invés das Índias, pois achava que a 

terra era plana. Apesar disso, ele ficou contente com a 

descoberta porque viu terras que não eram conhecidas. 

Ele chamou os habitantes da América de índios porque 

pensava que estava nas Índias.

A nossa história sobre as navegações continua na 

próxima parte da nossa aventura.
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Texto 2
A HISTÓRIA CONTINUA: PELOS MARES ATÉ OS DIAS 

ATUAIS

Turma: 3 ano A Manhã

Dando continuidade ao nosso diário de bordo, hoje 

vamos relatar como foi a aula do capitulo três.

Nossa  professora iniciou  a aula mostrando uma imagem 

de Vasco da Gama perante o Samorim de Calecute. Falou 

também que Vasco da Gama foi muito importante para 

a história das navegações, ele permaneceu na Índia três 

meses, onde estabeleceu negociações com Samorim e não 

alcançou bons resultados. Vasco da Gama ainda retornou 

duas vezes à Índia, com o objetivo de acatar a região. Mas 

ele tinha muito pouco a oferecer. Assim, em vez de ganhar 

a confiança e a amizade de Samorim, Vasco da Gama viu 

os objetivos comerciais da sua viagem comprometidos. 

Começamos a ler o texto e esclarecemos dúvidas que 

surgiram, com a ajuda da professora.

Adoramos a aula!! Terminamos o dia conhecendo um 

pouco mais da história das grandes navegações e em 

especial da corte luxuosa de Samorim. 
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Texto 2
A HISTÓRIA CONTINUA: PELOS MARES ATÉ OS 

DIAS ATUAIS

Turma: 3 ano A Tarde

A professora iniciou a aula relembrando quem 

era Vasco da Gama, e das viagens marítimas que 

os espanhóis e portugueses realizaram. O Nosso 

amigo Rafael comentou de um cruzeiro que ele 

fez com sua família e  falou  que foi bem legal sua 

experiência em alto mar.

Começamos a leitura do texto que falava da 

corte de Samorim de Calecute, e que Vasco da 

Gama queria se aproximar dele, mas isso não 

aconteceu. Ao invés de ganhar a confiança e a 

amizade de Samorim, Vasco da Gama viu seus 

objetivos comerciais serem comprometidos.

Finalizamos a aula lendo uma obra poética do 

escritor Luís Vaz de Camões e com uma atividade 

no módulo.
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Texto 2Texto 2
NAVEGANDO À PROCURA DAS ESPECIARIAS

Turma: 3 ano B Manhã

Em nossa nova jornada fomos comandados pelo 

capitão-mor Pedro Álvares Cabral. Ele era filho do 

governador Fernão Cabral na cidade de Bera Baixa. Foi 

para Lisboa  estudar Marinharia e cosmografia.

Em Lisboa, Cabral foi eleito capitão-mor em 1499, 

substituindo Duarte Pacheco. Na primeira viajem, em 1500, 

levou 13 embarcações com cerca de 1500 tripulantes. Foi 

uma viajem difícil! Vários navios afundaram. Aportamos 

apenas com 500 tripulantes.

Apesar de todos os perigos chegamos a nova Terra, 

em 22 de abril de 1500, e a chamamos de Terra de Vera 

Cruz.

Pensamos ser os únicos habitantes daquele lugar. 

Logo percebemos a presença de algumas pessoas muito 

diferentes de nós. Pessoas de bons rostos, bons narizes e 

com costumes bastante diferentes dos nossos. 

Essas pessoas logo mostram ser de boa índole e nos 

recebaram muito bem. Mostraram-se ser os donos do 

lugar que chamamos de Terra de Santa Cruz.
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Texto 2
A HISTÓRIA CONTINUA: PELOS MARES ATÉ OS DIAS 

ATUAIS

Turma: 3 ano B Tarde

Durante as nossas viagens pelo Oceano Atlântico, 

passamos muita fome e alguns de nossos navegadores 

adquiriram muitas doenças. Nas nossas caravelas não 

tinham muitos médicos, e muitos de nossos homens 

morriam sem ao menos receber atendimento médico.

A principal doença que atacava nossos navegadores 

era o escorbuto, que era causada pela má alimentação e 

falta de vitamina C.

Todo esse esforço das viagens  valeria a pena, pois 

iríamos ter grandes lucros com a compra das especiarias, 

que depois venderíamos por preços muitos altos.

As especiarias serviam também para disfarçar o gosto 

da carne salgada que às vezes também estava podre. 

Quando nossa tribulação, que tinha o comando de 

Vasco da Gama, chegou às Índias, se admirou com o que 

encontrou lá.

Encontramos a corte de Samorim que era muito 

luxuosa. Eles tinham muita riqueza como por exemplo: 

pedras preciosas e muito ouro.

Nosso representante, Vasco da Gama, foi conversar 

com o Samorim de Calecute, pois nosso rei D.Manuel I,  

ofereceu para ele pouca coisa em relação à  grande riqueza 

que já possuía. Os emissários da corte riram da situação.
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Vasco da Gama queria fazer uma troca do que ofereceu 

ao Samorim de Calecute  por  especiarias e permaneceu 

nas Índias por vários meses, mas não alcançou bons 

resultados.

Depois de algum tempo, Vasco da Gama e alguns 

navios de nossa frota foram para Cochim e lá adquiriram 

muitas coisas como especiarias, tecidos de luxo e outras 

mercadorias, retornando para Portugal com os navios 

carregados de tudo isso.
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Texto 2
A HISTÓRIA CONTINUA: PELOS MARES ATÉ OS 

DIAS ATUAIS

Turma: 3 ano C Manhã

Nós aprendemos que na corrida pelo domínio do 

comércio europeu, valia a pena se aventurar pelos 

oceanos correndo riscos durante as viagens. Pois, 

as especiarias eram produtos muito valiosos e os 

portugueses queriam negociar pessoalmente com 

os comerciantes de Calicute. Vasco da Gama viajou 

para as Índias, levando algumas mercadorias para 

negociar com os comerciantes indianos, mas não 

era fácil negociar com esses povos, por que todos os 

produtos que os portugueses levaram eram de valor 

insignificante para os comerciantes de Calicute que 

possuíam grandes riquezas como especiarias, pedras 

preciosas, tecidos de sedas, tapetes, etc...

A desconfiança do Samorim de Calicute foi 

tamanha que não houve acordo entre ele e Vasco 

da Gama, que por sua vez, realizou um acordo com 

líderes rivais do Samorim para retornar a Lisboa 

levando especiarias. 

Após três meses de intensas negociações Vasco 

da Gama retornou a Lisboa levando especiarias, 

tecidos e outras mercadorias.

O rei de Portugal não ficou muito satisfeito com 

o modo com o qual o Samorim de Calicute tratou 

seus homens e enviou para a Índia vários navios com 

soldados, armas e tratou de fundar vários fortes em 

todo o território do Cabo para abastecer seus navios.
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Durantes as viagens para as Índias, muitos 

homens morreram por causa da falta de vitamina 

C, que causava a doença mais temida pelos 

marinheiros, chamada de Escorbuto.
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Texto 2
A HISTÓRIA CONTINUA: PELOS MARES ATÉ OS DIAS 

ATUAIS

Turma: 3 ano D Manhã

A viagem continuava muito longa, tinham muitos 

obstáculos, mas conseguíamos desviá-los e seguimos a 

nossa viagem. Nós estávamos novamente em alto mar 

e fizemos uma reunião. Conversamos que precisamos 

de muitas riquezas para trocar com os habitantes das 

Índias, porque especiarias eram produtos caros e raros 

e eles não queriam trocar por qualquer coisa. 

Conhecemos Samorim e Vasco da Gama. Samorim 

tinha riquezas e muitos produtos valiosos que nem se 

comparavam com a de Vasco da Gama. Era uma grande 

diferença! Em Calicute, Samorim foi para o porto e 

comprou especiarias e Vasco da Gama quase que não 

comprou nada. Gama foi para um porto menor na cidade 

Cochim e  conseguiu pegar um pouco de especiarias 

ficando por lá durante três meses. Na volta para Portugal, 

o mar estava muito agitado com tempestades e raios, 

mas, com muita coragem, conseguiram chegar a Lisboa. 

Lá, Vasco da Gama e sua tripulação foram festejadas. 

Tempos depois, o navegador português retornou a 

Calicute duas vezes. 
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Descobrimos os Lusíadas, que são poemas escritos 

por Luiz de Camões que falavam sobre a história das 

viagens marítimas de Vasco da Gama. É um documento 

importante que fala sobre as navegações.

Aconteceu algo terrível com nosso barco. Nós 

começamos a ficar doentes. Nossas gengivas começaram 

a sangrar e perdemos os dentes. Ficamos assim por causa 

da falta de vitamina C. Nossa alimentação não era muito 

saudável, comíamos biscoitos e carnes, não comíamos 

frutas e verduras, já que estamos no meio do mar. Essa 

doença era conhecida como escorbuto e matou grande 

parte da tripulação. 

Nós achamos que no futuro serão desenvolvidos 

vários outros barcos, muito melhores e seguros para 

viajar em alto mar. Talvez não precisem mais de mapa, 

porque terá mais tecnologia. As pessoas vão continuar 

se aventurando pelos mares e descobrindo novas terras 

e também se divertindo. 
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Texto 3
AS DESCOBERTAS DAS TERRAS

Turma: 3 ano A Manhã

Nessa última aula conhecemos mais um pouco de 

como foi a viagem em busca de novas terras. 

Pedro Alvares de Cabral foi nomeado o capitão-mor da 

expedição que viajaria a índia para continuar o trabalho 

de Vasco da Gama que não conseguiu estabelecer 

relações de paz e amizade em Colecute, devido a ação 

dos mulçumanos que dominavam o comércio. Durante as 

grandes navegações era utilizado, diário de bordo para 

registrar os acontecimentos mais importantes.

Pedro alvares Cabral, saiu de Portugal com destino a 

Índia e quando chegou, rezou uma missa e deu início ao 

processo que tornou o Brasil uma colônia portuguesa. O 

difícil é saber se outras pessoas teriam chegado ao Brasil 

antes dele. Essa é uma questão que causa dúvida.

Quando os portugueses chegaram o território já era 

habitado pelos povos indígenas, a diversidade entre eles 

era muito grande. 
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Texto 3
AS DESCOBERTAS DAS TERRAS

Turma: 3 ano A Tarde

Já estamos no final do nosso projeto e 

iremos relatar o que aprendemos sobre as terras 

encontradas.

A conquista do território brasileiro se iniciou a 

partir da chegada de Cabral. Era a segunda viagem 

organizada pela coroa portuguesa com destino à 

Cidade de Calicute, na Índia. Pedro Álvares Cabral 

saiu de Lisboa com sua Esquadra.

A viagem durou alguns dias. O primeiro sinal 

de terras firmes foi o Monte Pascoal visto pelos 

portugueses, dias depois desembarcaram em local 

que deram o nome de Porto Seguro.

O primeiro contato dos portugueses foi com os 

índios. Cabral mandou erguer uma cruz de pedra 

para registrar que havia tomado posse da terra.  

Durante muito tempo foi dito que o Brasil tinha sido 

descoberto por Pedro Álvares Cabral. Mas se já 

existiam pessoas habitando o local, como poderia 

Cabral tê-lo descoberto?
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Texto 2Texto 3
AS DESCOBERTAS DAS TERRAS

Turma: 3 ano B Manhã

Iniciamos nossas viagens com o objetivo de adquirir 

lucros com a venda das especiarias. Especiarias são 

produtos especiais que eram usados para temperar 

alimentos, fazer perfumes e outros produtos. Essas eram 

muito caras.

Vamos seguir por mares desconhecidos. 

Enfrentaremos muitos perigos. Alguns navegadores já 

tentaram fazer algumas rotas pelo oceano. Ficamos 

sabendo que nas Índias encontraremos tudo que 

precisamos.

Preparamos nossos homens para enfrentar o 

grande mar. Estudamos e criamos alguns instrumentos 

de navegação.  Queremos abrir novos caminhos entre a 

Europa e o Oriente. 

Começamos as nossas viagens! Passamos por 

um lugar de difícil acesso, o chamamos de Cabo das 

Tormentas.  Porém com um pouco de tempo o chamamos 

de Cabo da Boa Esperança. Tivemos dificuldade na leitura 

de mapa e com as embarcações. Temos que realizar 

melhorias. 
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Ficamos sabendo que um navegador chamado 

Cristovão Colombo seguiu um caminho diferente do 

nosso. Tentamos contornar a África para chegar as 

Índias, na tentativa de chegar primeiro nessas terras. 

Chegamos!!! Acreditamos que chegamos as Índias. 

Porém a Espanha quer garantir o direito de explorar as 

terras recém-descobertas. O que será que vai acontecer? 

Aguardem, ainda teremos outras viagens 

emocionantes. 
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Texto 3
AS DESCOBERTAS DAS TERRAS

Turma: 3 ano B Tarde

Em nossas viagens pelo Oriente, nosso comandante 

Vasco da Gama não teve muito sucesso em suas conversas 

e acordos com o Samorim de Calecute. Com isso, nosso 

rei D. Manuel I o substituiu por Pedro Álvares Cabral, 

preparando uma nova expedição da nossa esquadra.

Essa nova expedição foi composta por treze barcos, 

com o objetivo de buscar mercadorias e impor domínio 

sobre eles.

Nosso comandante-mor era natural de Belmonte, 

Portugal, e seu pai era governador da província da Beira 

Baixa.

Em 1500, quando Vasco da Gama retornou a Portugal, 

sob o comando de Pedro Álvares Cabral, com 1500 homens 

seguimos rumo ao nosso destino anterior.

Ao sairmos de Portugal com destino às Índias, talvez 

por engano ou não, ancoramos a uma terra desconhecida 

por nós.

Nessas terras “achadas” avistamos sete ou oito homens 

que estavam à beira de uma praia.

Fomos em direção a esses homens que cada vez mais 

ao nos ver cresciam em quantidade.



Esses homens que passamos a chamar de índios, eram 

pardos, tinham peles avermelhadas, andavam nus, tinham 

cabelos corredios e raspados acima das orelhas, tinham os 

beiços de baixo furados e estavam enfeitados com penas 

de aves amarelas. Seus narizes eram afilados, tinham os 

rostos bonitos e eram altos. 

Quanto às suas casas, elas eram de madeira, mais ou 

menos altas e cobertas de palhas. Essas casas não tinham 

divisão de cômodos, ou seja, tinha apenas uma peça.

Essas habitações tinham esteios internos e redes 

atadas em cada esteio. Eles dormiam em redes e faziam 

fogo debaixo dessas redes para se esquentaram. 

Um de nossos capitães, chamado de Nicolau Coelho 

fez sinal para que os habitantes da terra achada por nossa 

esquadra abaixasse suas armas que eram arcos e setas, e 

que viessem até a nós para conversarmos.

Durante a conversa, percebemos que esses habitantes 

não falavam a nossa língua. Assim, tivemos que nos 

comunicar por gestos.

Quando estávamos conversando, tivemos a 

oportunidade de trocar objetos com eles. 

Em uma noite, fizemos uma grande festa para 

recebermos esses habitantes e tentarmos ser “amigos” 

deles.

Nosso comandante, Pedro Álvares Cabral, agiu com 

bastante esperteza, fez amizade com os índios, tomou 

posse da terra, mandou rezar uma missa, fincou uma cruz e 

assim, deu início ao processo de colonização dessas terras.
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Quando desembarcamos às novas terras, encontramos 

os nativos chamados de Tupinikim. Esses nativos falavam 

a língua tupinambá. Eram um total de aproximadamente 

três a cinco milhões de habitantes nativos.

O lugar onde desembarcamos nossas caravelas foi 

chamado de Porto Seguro. Lá avistamos um monte, onde 

celebramos a primeira missa, a esse lugar chamamos de 

Monte Pascoal, porque nosso povo nessa época celebrava 

a Páscoa.
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Texto 3
AS DESCOBERTAS DAS TERRAS

Turma: 3 ano C Manhã

Entendemos que pelo fato de Vasco da Gama 

não conseguir estabelecer um comércio amigável 

nas Índias, o rei de Portugal, Dom Manuel, contratou 

Pedro Álvares Cabral para ir as Índias e garantir o 

comércio das especiarias.

Na viagem realizada por Cabral, ele mudou a 

rota, propositalmente e acabou chegando numa 

terra que tinham homens nus, armados com arcos 

e setas eles perceberam que aqueles homens 

não apresentavam ameaças a sua conquista e 

desembarcou nessas terras ao qual deram o nome 

de Terra de Santa Cruz.

O escrivão da tropa de Cabral, Pero Vaz Caminha, 

escreveu a Dom Manuel sobre essa nova terra e 

descreveu sobre os homens que ali encontraram. 

Eram homens nus, de pele avermelhadas, com 

narizes bem feitos e corpos bem feitos e eram jovens. 

Falavam uma língua diferente que os portugueses 

não conseguiam entender, possuíam sombreiro 

com penas de aves, que foram presenteadas a 

Cabral.

Lá, Cabral rezou a primeira missa e por isso foi 

considerado descobridor da nova terra, chamada 

hoje de Brasil e na época chamada de Terra de 

Santa Cruz. Ao sair da nova terra, seguiu viagem 

às Índias, como planejado ao sair de Portugal.
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Embora Cabral tenha ficado com a fama de 

descobridor, as terra que eles disseram ter descoberto 

já possuía dono, os índios.

Em 1500, a população indígena era de cerca 

de 5 milhões, mas hoje em dia, somente 890 mil é 

encontrado em território brasileiro. Assim como os 

índios as línguas faladas por eles passaram de 1.000 

para 150 línguas apenas.

Na época da chegada dos portugueses a 

território brasileiro, os índios que ocupavam aquela 

parte do litoral eram os Tupinikins, mas atualmente, 

essa região é ocupada pelos Pataxós, tribo rival dos 

antigos ocupantes.

A chegada dos portugueses ocorreu em 1500, 

no dia 9 de março, nas terras chamadas por eles 

de Porto Seguro e o primeiro monte que eles viram, 

chamaram Monte Pascoal.

Eles não valorizaram a cultura indígena e 

dominaram aquelas terras e aqueles povos sem se 

preocupar com o fim que levaria aquele povo tão 

importante para o Brasil.
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Texto 3
AS DESCOBERTAS DAS TERRAS

Turma: 3 ano D Manhã

Em 22 de abril de 1500 avistamos uma terra 

desconhecida que nós chamamos de Terra de Santa Cruz. 

Avistamos também um monte de terra e o chamamos 

de Monte Pascoal, porque era período de Páscoa. É uma 

terra bem bonita com uma beleza natural que gostamos 

bastante. A praia era linda e o verde da mata. Vimos 

homens andando pela praia nus, com arco e flecha nas 

mãos, apontando para todos nós. Eles eram pardos, 

estavam com enfeites na boca e corpos pintados, de 

cabelos lisos e longos. Só conseguimos nos comunicar 

através de gestos e trocamos vários objetos.  Terminamos 

ficando muito amigos e começamos estudar a cultura 

deles, passamos alguns dias por lá.

Nós descobrimos que eles se aqueciam com fogo, 

moravam em casas de madeira e palha. Essa casa não 

tinha divisões de cômodos, eram muito pequenas e 

não tinham janelas. Depois de um tempo fizemos uma 

missa para celebrar a descoberta e tentamos fazer com 

que os índios se tornassem católicos. Achamos que os 

índios iriam gostar de ser católicos, mas não gostaram, 

porque eles acreditavam em vários deuses e tinham suas 

próprias decisões. 



Na verdade, os índios eram os donos das terras. Nós 

éramos os intrusos da região. Os índios já tinham dado 

nomes para vários lugares, só que nós trocamos esses 

nomes. O local que encostamos as caravelas foi chamado 

de Porto Seguro e os índios Tupiniquins nos receberam 

nessa parte do litoral. 

Nosso capitão era Pedro Álvares Cabral, que nasceu 

em Portugal, provavelmente em 1467. Seu pai era Fernão 

Cabral, rico e de família real e era alcaide-mor, que 

governava a província da Beira Baixa. Nossa tripulação 

gostava de Cabral, mas às vezes ficamos infelizes porque 

de vez e quando colocava a gente para trabalhar muito 

e não tinha comida boa para todos os tripulantes. Às 

vezes, nossa comida estava com insetos e até mesmo 

apodrecidas.

Nosso diário de bordo continua com Pero Vaz de 

Caminha escrevendo sobre nossas navegações. Esse 

documento ficou conhecido como “Carta do Achamento” 

e fala muita coisa sobre as terras descobertas. É uma 

verdadeira relíquia! 
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Texto 2Pero conta tudo da nossa viagem com Cabral como 

a data de partida, o número de sobreviventes, navios 

restantes, local de embarque e desembarque, tripulantes 

mais desconhecidos, entre outros. Na carta, ele conta tudo 

sobre os índios e a chegada dos navios em terra firme, 

além disso falou sobre o tipo de natureza encontrada 

por aqui. O escrivão enviava as informações da viagem 

ao rei de Portugal, Dom Manuel I. O rei gostava das boas 

notícias e das ruins não gostava tanto. O Diário de Bordo 

conta toda a nossa viagem e informa para todos sobre 

o passado e a história dos navegadores para que todos 

saibam o que aconteceu no ano de 1500. 

Há muitos comentários sobre a viagem de Cabral 

para o Brasil. Alguns acham que foi realmente Cabral que 

descobriu o Brasil, mas outros acham que Dom Manuel 

mandou Duarte Pacheco Pereira 2 anos antes de Cabral 

para investigar as terras. Mas ninguém sabe ao certo, 

tudo é uma dúvida. Futuramente pode ser que alguma 

pessoa descubra um documento que eles escreveram 

durante a viagem contando toda a verdade. 

Nas terras onde nossa tripulação chegou havia uma 

árvore muito rica que oferecia uma tinta vermelha para 

tingir tecidos chamada pau-brasil. Essa árvore foi muito 

disputada entre os povos que desejavam essa riqueza. 

O Brasil recebeu esse nome por causa dessa árvore 

encontrada por aqui.  

Viajar pelos mares desconhecidos foi uma verdadeira 

aventura para todos nós! 
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