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ATIVIDADE DE HISTÓRIA sobre o filme OS CROODS – I UNIDADE  

INSTRUÇÃO: Os alunos devem assistir o filme OS CROODS pelo link https://drive.google.com/file/d/1uXp0VzUEG9ue-

NKgyJ11EhGZ28tAH5jP/view 

e depois responder as questões abaixo. É recomendado também consultar o seu livro de história do SEXTO ANO, CAPÍTULO 

1, páginas 42, 43, 44, 45 e 46.  

 1-Leia a afirmativa: “Na época da Pré-história, o trabalho em equipe, para enfrentar as adversidades e 
dificuldades era fundamental para sobrevivermos”. Descreva alguma passagem do filme que comprova a 
afirmativa. 
2-O primeiro encontro entre Eep e Guy é muito importante para ela, pois Guy mostra para ela existência e o 
domínio por ele do fogo. Explique em que época da Pré-história a técnica de fazer fogo foi descoberta e quais 
foram os principais benefícios para os grupos humanos desta descoberta? 
3-Explique como os CROODS registravam suas ações e qual tema, geralmente, eles retratavam nas histórias? 
4-No filme Os Croods eram NÔMADES ou SEDENTÁRIOS? Por quê? 
5-No filme Os Croods é possível ver a grande diferença em termos de conhecimentos sobre as coisas e mundo ao 
redor entre Guy e a família Crood. Quando ele encontra com a família de Eep, ele os chama de “homens das 
cavernas”. Foi Guy, por exemplo, que, perante os movimentos das placas tectônicas (assunto da Geografia) que 
causavam terremotos, desmoronamentos e destruição, percebeu que todos precisavam ir para um local alto e 
seguro para sobreviverem. Cite, pelo menos, duas coisas que a família Crood aprendeu com o Guy durante a 
jornada deles juntos rumo as montanhas. 
6-Dê exemplos retirados do filme de coisas criadas ou desenvolvidas ao longo da história contada nele que são, 
de acordo com os seus estudos, do período PALEOLÍTICO e do período NEOLÍTICO. 
 

QUESTÕES EXTRAS sobre o filme OS CROODS:  

1- De que se trata o filme “Os croods”? 

2- Relate como a família Croods vivia e lutava pela sobrevivência e em busca de alimentos? 

3- No coração deste mundo caótico a família Crood, liderada por Grug, um pai super protetor que, como todos 

os pais, faz tudo o que pode para manter a sua família unida, enquanto o mundo à sua volta se modifica a um 

ritmo dramático. Na sua opinião a atitude do pai, de ser super protetor, ajuda ou prejudica a família? 

4- Em sua aventura eles encontram Guy, um jovem nômade que está em busca do amanhecer, a família Croods 

se junta com Guy em uma aventura divertida e ao mesmo tempo muito perigosa. Conte como se deu o 

entrosamento inicial dos membros da família com esse jovem e como depois eles ficaram? 

5- Durante o decorrer da história os membros desta família passam por situações divertidíssimas e descobrem 

que têm precisamente aquilo que mais precisam para sobreviver: têm-se uns aos outros. Faça um 

comentário sobre a importância de trabalhar em equipe e ter respeito mútuo.  
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