
COMPLETE:

LIGUE CADA ITEM AO SEU CORRESPONDENTE:

31

ENCONTRE OS 5 ERROS:



Conheça alguns dos nossos arqueólogos e o que 
eles fazem.

DESENHE, NO QUADRO ABAIXO, UM ARQUEÓLOGO:

Arqueóloga

Arqueólogo

Sambaqui

Lixo

FÁCIL



DESCUBRA A MENSAGEM DOS ARQUEÓLOGOS:

AJUDE MARINA A ENCONTRAR SUA FERRAMENTA E 
CHEGAR AO SAMBAQUI:

LIGUE CADA ITEM AO SEU CORRESPONDENTE:



Conheça alguns dos nossos arqueólogos e o que 
eles fazem.

DESENHE, NO QUADRO ABAIXO, UM ARQUEÓLOGO:

Marina é arqueóloga e usa 
uma colher de arqueologia 
para desenterrar objetos.

Lino é arqueólogo e usa 
uma peneira  para encontrar  

as peças pequeninas.

Júnior é arqueólogo chefe e 
usa uma  ficha  para  anotar
e desenhar as informações.

Luísa é arqueóloga e usa um 
pincel para limpar as peças 

para os outros estudos.

BÁSICO



Decifre o anagrama para descobrir a mensagem deixada pelos 
arqueólogos.

Marina perdeu sua ferramenta. Ajude a arqueóloga a 

encontrá-la e depois chegar ao sambaqui.

Ligue as conchas aos seus sambaquis, os arqueólogos aos 

seus instrumentos de trabalho, e os lixos às lixeiras corretas.



Marina é a arqueóloga especialista na escavação. 

Ela usa uma colher de arqueologia pequena para 

desenterrar os objetos com muito cuidado.

Lino é o arqueólogo responsável por encontrar 

peças pequenas ou fragmentos. Ele usa uma 

peneira  para encontrar  as peças pequeninas

que não foram achadas com a colher.

Júnior é o arqueólogo chefe. Tudo que é encontra-

do na escavação ele anota e desenha em uma 

ficha para que as informações não se percam.

Luísa é a arqueóloga responsável pela limpeza das 

peças. Ela usa um pincel para limpar  a  terra  das 

.  peças e deixá-las prontas para os outros estudos.

Conheça alguns dos nossos arqueólogos, que
escavam no sambaqui, e o que eles fazem.

Desenhe, no quadro abaixo, uma nova arqueóloga, ou um 
novo arqueólogo, para estudar os sambaquis.

INTERMEDIÁRIO



Decifre o anagrama para descobrir a mensagem deixada pelos 
arqueólogos.

Ajude Marina a encontrar sua ferramenta e depois chegar ao 

sambaqui.

Encontre, no quadro abaixo, as palavras destacadas no texto.

O que Marina

é em 

escavação

Formado por

conchas

Compõem os

sambaquis

Júnior 

usa para 

anota-

ções e 

dese-

nhos

Usada 

para 

encontrar 

peças 

pequeni-

nas

Após 

limpas,

as peças 

ficam 

prontas 

para...

Descubra o que Júnior anotou em sua ficha.



Marina é a arqueóloga especialista na escavação.

Ela usa uma colher de arqueologia pequena para 

desenterrar os objetos com muito cuidado.

Lino é o arqueólogo responsável por encontrar 

peças pequenas ou fragmentos. Ele usa uma 

peneira  para encontrar  as peças pequeninas  que 

  . não foram achadas com a colher de arqueologia.

Júnior é o arqueólogo chefe. Tudo que é encontra-

do na escavação ele anota e desenha em uma 

ficha para que as informações não se percam.

Luísa é arqueóloga responsável pela limpeza das 

peças. Ela usa um pincel para limpar  a  terra  das 

. peças e deixá-las prontas para os outros estudos.

Conheça alguns dos nossos arqueólogos, que
escavam no sambaqui, e o que eles fazem.

Desenhe, no quadro abaixo, uma nova arqueóloga, ou um 
novo arqueólogo, para estudar os sambaquis.

AVANÇADO



DESCUBRA A MENSAGEM DOS ARQUEÓLOGOS:

AJUDE MARINA A ENCONTRAR SUA FERRAMENTA E 
CHEGAR AO SAMBAQUI:

LIGUE CADA ITEM AO SEU CORRESPONDENTE:



Decifre o anagrama para descobrir a mensagem deixada pelos 
arqueólogos.

Marina perdeu sua ferramenta. Ajude a arqueóloga a 
encontrá-la e depois chegar ao sambaqui.

Ligue as conchas aos seus sambaquis, os arqueólogos aos 
seus instrumentos de trabalho, e os lixos às lixeiras corretas.



Decifre o anagrama para descobrir a mensagem deixada pelos 
arqueólogos.

Ajude Marina a encontrar sua ferramenta e depois chegar ao 
sambaqui.

Encontre, no quadro abaixo, as palavras destacadas no texto.

O que Marina
é em 

escavação

Formado por
conchas

Compõem os
sambaquis

Júnior 
usa para 
anota-
ções e 
dese-
nhos

Usada 
para 

encontrar 
peças 

pequeni-
nas

Após 
limpas,

as peças 
ficam 

prontas 
para...

Descubra o que Júnior anotou em sua ficha.
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