
 
 
ATIVIDADES DE PORTUGUÊS – PROFESSORA ANGELITA 

DESAFIO BÔNUS DE PORTUGUÊS 

   Ler um livro para *apresentar* oralmente, na volta às aulas, (escolha do aluno). NÃO VALE histórias infantis. 

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: 

Você é uma pessoa que dá muita importância à opinião dos outros? Então leia esta fábula... 

O velho, o menino e a mulinha 

O velho chamou o filho e disse: 

-- Vá ao pasto, e pegue a mulinha e apronte-se para irmos à cidade, que quero vendê-la. 

O menino foi e trouxe a mula. Passou-lhe a raspadeira, escovou-a e partiram os dois a pé, 
puxando-a pelo cabresto. Queriam que ela chegasse descansada para melhor impressionar os 
compradores. 

De repente: 

-- Esta é boa! – exclamou um visitante ao avistá-los. – O animal vazio e o pobre velho a pé! Que 
despropósito! Será promessa, penitência ou caduquice?... 

E lá se foi, a rir. 

O velho achou que o viajante tinha razão e ordenou ao menino: 

-- Puxa a mula, meu filho. Eu vou montado e assim tapo a boca do mundo.  

Tapar a boca do mundo, que bobagem! O velho compreendeu isso logo adiante, ao passar por 
um bando de lavadeiras ocupadas em bater roupa num córrego. 

-- Que graça! – exclamaram elas. – O marmanjão montado com todo o sossego e o pobre menino 
a pé... Há cada pai malvado por este mundo de Cristo...Credo!... 

O velho danou e, sem dizer palavra, fez sinal ao filho para que subisse à garupa. 

-- Quero só ver o que dizem agora... 

Viu logo. O Izé Biriba, estafeta do correio, cruzou com eles e exclamou: 

-- Que idiotas! Querem vender o animal e montam os dois de uma vez...Assim, meu velho, o que 
chega à cidade não é mais a mulinha: é a sombra da mulinha... 

-- Ele tem razão, meu filho; precisamos não judiar do animal. Eu apeio e você, que é levezinho, 
vai montado. 

Assim fizeram, e caminharam em paz um quilometro, até o encontro dum sujeito que tirou o 
chapéu e saudou o pequeno respeitosamente. 

-- Bom dia, príncipe! 

-- Por que príncipe? – indagou o menino. 

-- É boa! Porque só príncipes andam assim de lacaio à rédea... 

-- Lacaio, eu? – esbravejou o velho. – Que desaforo! Desce, desce, meu filho e carreguemos o 
burro às costas. Talvez isto contente o mundo... 



 
 

Nem assim. Um grupo de rapazes, vendo a estranha cavalgada, acudiu em tumulto, com vaias: 

-- Hu! Hu! Olha a trempe de três burros, dois de dois pés e um de quatro! Resta saber qual dos 
três é o mais burro... 

-- Sou eu! – replicou o velho, arriando a carga. – Sou eu, porque venho há uma hora fazendo não 
o que quero mas o que quer o mundo. Daqui em diante, porém, farei o que manda a consciência, 
pouco me importando que o mundo concorde ou não. Já vi que morre doido quem procura 
contentar toda gente... 

 Monteiro Lobato. Fábulas. 29. Ed. São Paulo, Brasiliense, 1981. P.16-17    

 

 

 

 

 



 
 
ATIVIDADES DE ARTE – PROFESSORA BRUNA 

 

Escreva e desenha outros instrumentos que você conhece. 

 



 
 

 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSORA TAÍS 

 Alongamento (alunos sabem os movimentos). 

Acrescentar 3x de 20 agachamentos com um pé a frente e outro atrás). 

Acrescentar 20 Polichinelos.  

Acrescente 10 apoios. 

 

 Desenhe no chão um quadrado...Entre no quadrado pule 5x primeiro 

para frente...depois pule 5x para trás...pule 5x para as laterais, primeiro 

para direita, depois esquerda...pule dentro e fora do quadrado 5x. 

 Faça um círculo no chão, você fica a uma certa distância do círculo tente 

acertar esse círculo utilizando primeiro o braço direito e depois o braço 

esquerdo. Logo após tenta fazer o Levantamento próximo ao círculo e 

deixe que a bola caia dentro do círculo. 

 Levante a bola e deixe-a bater ao chão faça os três toques...no terceiro 

pode fazer a batida. 

 

OBS: Pessoal vamos continuar com treinamento de Punhobol em 

casa.... 

Para o pessoal que não tem bola lembre se, pode ser feito com material 

alternativo como bola de balão, meias e etc..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS 

A FORMA DA TERRA 

A Terra é o terceiro planeta do sistema solar, tendo como referência o Sol. Somente nela é 

possível encontrar água no estado líquido, sendo que mais de 70% de sua superfície é coberta 

por essa substância. Outra característica peculiar da Terra é que, até o momento, é o único 

planeta que abriga seres vivos. 

Durante muitos anos, a forma da Terra foi motivo de debates e elaboração de teorias. Na 

Antiguidade, alguns estudiosos acreditavam que esse planeta era plano, no entanto, muitos 

sábios já afirmavam que a Terra apresentava formato “arredondado”. Entretanto, a forma 

geométrica do planeta Terra não é uma esfera perfeita, como sugeria Galileu Galilei. O planeta 

possui um leve achatamento no seu pólo norte e no seu pólo sul. Por conta deste achatamento, 

quase imperceptível, a forma geométrica da Terra é denominada como geóide. O aprimoramento 

das técnicas cartográficas e o desenvolvimento tecnológico foram de fundamental importância 

para esclarecer tal fato. 

Com a utilização de instrumentos altamente avançados, como, por exemplo, os satélites artificiais 

e as sondas espaciais, foi possível estabelecer que a Terra possui cerca de 510 milhões de 

quilômetros quadrados e diâmetro aproximadamente 12.756,2 km. Outra importante confirmação 

refere-se à sua forma: um geoide, com leve achatamento nos polos. 

De acordo com a União Astronômica Internacional (UAI) e a União de Geodésia e Geofísica 

Internacional (UGGI), esse achatamento é pequeno, visto que o diâmetro da Terra no sentido da 

linha do Equador é de 12.756 quilômetros, enquanto entre os polos Norte e Sul é de 12.714 

quilômetros, ou seja, uma diferença de apenas 42 quilômetros. 

A superfície terrestre é irregular, característica que impossibilita a sua representação no plano 

(papel) sem que haja deformações. Seu formato está em constante modificação, consequência 

das ações erosivas, dos vulcões, do movimento das placas tectônicas, dos ventos, das chuvas, 

do homem, etc. 

 

RESPONDA: 

1. Qual é a forma do planeta terra? 

2. Na antiguidade, se acreditava que a terra tinha qual formato? 

3. É possível representar a superfície terrestre no plano? Justifique. 

4. Qual é, aproximadamente a extensão do planeta terra? 



 
 

 



 
 

 



 
 
ATIVIDADE DE ENSINO RELIGIOSO – PROFESSORA SIMONE 

COPIE, LEIA E REFLITA: 

Texto 2: Amor de criança, reflexo do amor de Deus Rafael, de quatro anos e meio é esperto, vivo, comunicativo. 

Gosta de chamar à atenção e é tão carinhoso que ninguém consegue negar-lhe nada. Seus pais e avós diante dele 

tentam ser severos e exigir que ele deixe espaço também para sua irmãzinha de 2 anos. Na pressa de querer 

participar de tudo, Rafael fica às vezes impaciente, teimoso, enquanto não consegue o que quer. Todos sentem que 

sua maneira de agir esconde uma necessidade grande de se sentir amado. O avô não mora com Rafael. Sua casa é no 

mesmo bairro. Pela manhã, caminhando, passa pela casa de Rafael e vê seu filho, o pai de Rafael, regando as plantas 

antes de ir para o trabalho. Conversam sobre tudo, mas sempre há algum fato novo do filho e netinho para levar os 

dois a sorrirem felizes. 20 O avô de Rafael sabe fazer pipoca como ninguém e o neto sabe disso. O melhor dia é 

quinta-feira à noitinha, quando o avô, que tem um trabalho com horário variável, coloca-se à disposição. A mãe, ao 

ir a uma reunião, deixa Rafael na casa do avô. Os dois têm assunto. Sempre há novidades. Rafael gosta de ver, com 

ele, desenho na televisão. O avô assiste junto com o netinho, enquanto os pais ainda não chegam do trabalho. Rafael 

pede: “Vô, vamos preparar nossa pipoca antes de assistir ao filme?” Os dois vão para a cozinha. Rafael sobe na 

cadeira. O avô fica por trás. Deixa-o participar na feitura da pipoca. Deixa-o firme na cadeira para que não caia, pois 

ele se mexe muito, rindo alto, feliz em seu trabalho. A pipoca vai estalando, enchendo a panela, misturando o 

barulho com as risadas estrepitosas de Rafael feliz. Naquela noite, bem no meio da preparação, Rafael encostou a 

cabeça no peito do avô, abraçou-o e disse com aquele jeitinho carinhoso muito dele: “Obrigado, vovô”! O avô sentiu 

subir dentro de si uma emoção gostosa, como quando um sentimento de felicidade toma conta de todo o seu ser. 

Pensou: Deus está conosco, cuidando de nós. Mostra grande amor por nós, com carinhos como este do neto. Deus 

está sempre acompanhando nossa vida, ajudando-nos, deixando que aprendamos a enxergar em cada gesto sua 

presença carinhosa. Deus nos ama de maneira que está além de nossa compreensão e do que esperamos. O amor de 

Deus é perfeito, sempre se mostra, se comunica. Precisamos ter olhos de fé para enxergar e comover-nos com este 

amor e dizer com gratidão: “Obrigado, muito obrigado, Senhor por tua atenção e carinho.” Mons. Paulo Daher 

(adaptado)  

ATIVIDADES  

Escreva Conte um caso que tenha acontecido com sua família e que lhe tenha trazido muita felicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - PROFª Aurea Maria Moraes         

1. Papai viaja muito. A última viagem durou 63 dias. Esse tempo é o mesmo que: 

 a) 8 semanas e 3 dias.  

 b) 9 semanas.  

c) 10 semanas. 

 d) 12 semanas e 3 dias. 

2. Carlos trabalha em uma empresa, onde os funcionários possuem horário semanal. Sabendo   que no período da 

manhã ele deve cumprir 3 horas e 30 minutos de trabalho, qual será o horário de saída para o almoço, de acordo 

com a tabela a seguir?    

ENTRADA SAÍDA 

 
MANHÂ  8h30min 

 

 
? 

 

 
TARDE 13h30min 

 

 
18h 

 

 

a) 11 h                  b) 11 h 30 min   c) 12 h            d) 12 h 30 min 

 3. Márcia planejou uma viagem. Se ela viajar 6 horas e meia por dia, durante 5 dias, o total de horas dessa viagem 

será igual a: 

 a) 30 horas.   b) 31 horas e meia.    c) 32 horas e meia.    d) 40 horas. 

20. Renata começou a gravar um programa de TV às 17 horas e 35 minutos e terminou às 18 horas e 23 minutos. 

Qual foi o tempo de gravação? 

 a) 48 minutos   b) 72 minutos   c) 78 minutos   d) 93 minutos 

4. Um feirante levou dois centos de laranjas para vender na feira, dessas, vendeu um cento, quatro dezenas e oito 

unidades. O número de laranjas que sobrou foi:  

a) 48                b) 52                c) 148                   d) 1523 

5. Em uma cidade, o número de carros é formado por seis milhares, mais sete centenas, mais oito dezenas e mais 

seis unidades que são iguais a: 

 a) 6786                               b) 6876 29                 c) 7686                                       d) 8766                  

6. Observe o numeral 128784, sua decomposição é:  

a) 128+784 unidades  

b) 10000+20000+700+80+4 

 c) 100+20+8+784  



 
 
d) 100000+20000+8000+700+80+4 

 

7. Uma papelaria, em janeiro, tendo em vista o início das aulas, comprou uma remessa grande de cadernos. Ao 

receber a encomenda, a papelaria recebeu 2 caixas de 1000 cadernos, 3 caixas de 100 cadernos, 2 pacotes de 10 

cadernos. Quantos cadernos a papelaria comprou? 

a) 2320 cadernos    b) 2689 cadernos    c) 2950 cadernos       d) 3100 cadernos  

8. A biblioteca de uma escola tem 1 milhar de livros didáticos, 4 centenas de livros de literatura, 2 dezenas de livros 

de arte e 4 dicionários. Quantos livros há na biblioteca da escola? 

 a) 1242 livros   b) 1244 livros   c) 1404 livros   d) 1424 livros 

9. Numa viagem de 650 km, Donizete e sua família percorreram 256 km e fizeram uma parada para o almoço. 

Quantos quilômetros eles ainda têm que percorrer para terminar a viagem? 

 a) 390 km   b) 394 km   c) 650 km   d) 906 km 

10. Setecentos e cinqüenta mil computadores serão distribuídos igualmente entre as escolas do Estado do Paraná, 

pelo governo estadual. Cada escola vai receber 50 computadores. Quantas escolas receberão computadores? 

 a) 15    b) 150    c) 1500    d) 15000 

11. Pedro está ajudando a organizar a biblioteca da escola. Ele deverá repartir igualmente 924 livros em 3 

prateleiras. Quantos livros ele deverá colocar em cada prateleira? 

 a) 308 livros  b) 208 livros   c) 307 livros   d) 408 livros 

12. Para distribuir na festa do dia das crianças, a professora Maura comprou uma caixa com 935 balas: 108 são de 

abacaxi, 325 são de framboesa e as restantes são de morango. Quantas balas de morango a Professora Maura 

comprou? 

 a) 217    b) 433    c) 502    d) 1368 

13. Numa  floricultura foram vendidas em um dia a quantidade de três dúzias de margaridas, o dobro dessa 

quantidade de rosas e mais duas dúzias de cravos. Quantas flores foram vendidas? 

 a) 66    b) 84    c) 110    d) 132 

14. Gisele tem R$ 512,00 e Marcelo tem R$ 607,00. Nessa situação é verdade que: 

 a) juntos, eles têm R$ 1 107,00. 

 b) faltam R$ 90,00 para Gisele ter o mesmo que Marcelo. 

 c) Marcelo tem o dobro do que tem Gisele. 

 d) Marcelo tem R$ 95,00 a mais que Gisele. 

15. João tinha 135 bolinhas de gude. Em uma partida com Pedro, perdeu 54, mas em outra partida, ganhou 75. Com 

quantas bolinhas de gude João ficou?  

a) 56    b) 81    c) 156    d) 264 



 
 
16. Uma TV de vinte polegadas pode ser comprada em 10 pagamentos de R$ 66,39 ou em 5 pagamentos de R$ 

104,47. Se for comprada em 5 vezes, a economia em relação ao valor final pago em 10 vezes será de: 

 a) R$ 38,08   b) R$ 141,55   c) R$ 190,40   d) R$ 380,57 

 

17. Clara comprou três ingressos para o circo e pagou um total de R$ 27,00. Ela precisa cobrar o valor dos ingressos 

de duas amigas que irão com ela ao circo. Qual o valor que ela deve cobrar de cada uma? 

 a) R$ 8,00   b) R$ 9,00   c) R$ 13,50     d) R$ 18,00 

18. Jonas deverá arrecadar R$60,00 em dinheiro para fazer uma festa surpresa para seu colega, já arrecadou cinco 

notas de R$2,00, seis notas de R$1,00, 10 moedas de R$0,50, vinte moedas de R$ 0,25 e 30 moedas de R$0,10. 

Quanto deverá arrecadar ainda para completar os R$60,00? 

 a) R$ 20,00   b) R$ 29,00   c) R$ 31,00   d) R$ 41,00 

19. Num ponto turístico, é oferecido passeio de balão aos visitantes. Em cada viagem o balão leva 6 pessoas. Cada 

pessoa paga R$ 24,50 pelo passeio. Quantos reais ganharão o baloneiro se fizer 15 passeios com o balão lotado? 

 a) R$ 149,00  b) R$ 367,50   c) R$ 457,50   d) R$ 2 205,00 

20. Está apresentada na tabela seguinte, os pontos de um campeonato de futebol. 

 Time                   A B C D E F  

TIME A B C D E F 

PONTOS 
GANHOS 

3 1 0 O 4 0 

PONTOS 
PERDIDOS 

0           0          3             2             0            5 

 

A classificação final do campeonato em ordem decrescente, do 1º ao último lugar, é: 

 a) A, C, D, B, E, F 

 b) B, D, A, C, E, F 

 c) E, A, B, D, C, F 

 d) F, E, A, C, D, B 

 

 

 

 

 

 



 
 

Disciplina de Geografia Profª Andréia 

Copiar no caderno o texto e os exercícios, bem como, resolver os exercícios: 

SISTEMA SOLAR  

               É o conjunto de corpos celestes que formam o sistema solar. O sol está no centro e 

em sua volta giram nove planetas. O sol é a estrela que ilumina o nosso planeta e dá calor e 

dirige os seus movimentos.  

               O sistema solar é formado pelo sol e nove planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, 

Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O sistema solar também é constituído por planetas 

anões, são eles: Ceres, Plutão, Haumea, Makemake e Eris. 

ÓRBITA 

            É o caminho que um planeta percorre ao redor do sol chama-se órbita. Todos giram 

em torno do Sol, mas cada com uma distância diferente. - Mercúrio, o mais próximo, dá 

uma volta completa ao redor do Sol em apenas 88 dias. - Plutão, o mais afastado do sol, 

leva 248 anos para contorná-lo.  

 

 

 

 

 

 

Atividades:  

1. Descreva o sistema solar.  

2. Quais são os planetas que formam o sistema solar? 

 3. Quais são os planetas anões que fazem parte do sistema solar?  

4.O que é órbita? 

5. Desenha o sistema solar: 



 
 
ATIVIDADES DE HISTÓRIA – PROFESSOR GELSON 

EXPLICAÇÕES DE ALGUNS POVOS PARA O SURGIMENTO DA TERRA E DO HOMEM 

Mesopotâmia. Os povos mesopotâmicos, em especial sumérios e babilônios, desenvolveram uma maneira de 

explicar o surgimento da Terra e do homem completa que se preservou em textos como o Poema de Gilgamesh e 

o Enuma elish, com mitos consolidados durante o terceiro e o segundo milênios antes da era cristã. Entre esses 

povos representava-se o início da criação como um processo de procriação: os deuses teriam sido os elementos 

naturais que formaram o universo, muitas vezes por meio de lutas contra forças desagregadoras. Os babilônios, 

numa epopeia sobre a criação, glorificavam a vitória de Marduk, o único deus bastante forte para derrotar o 

dragão Tiamat, personificação do caos e das águas do mar. 

Em linhas gerais, a mitologia mesopotâmica apresentava como princípio do mundo Abzu e Tiamat, elementos 

masculino e feminino das águas, origens do universo celeste e terrestre. Tiamat produziu o céu, de que nasceu 

Ea (o conhecimento mágico), que engendrou Marduk. Este derrotou os outros deuses e dividiu o corpo de Tiamat, 

separando assim o céu da Terra e, com o sangue de um monstro derrotado, produziu o primeiro homem. 

A Bíblia. Base religiosa de judeus e cristãos, em diferentes cânones, os textos bíblicos, segundo um consenso da 

atualidade, devem ser interpretados predominantemente como alegorias, que variam conforme os autores que os 

escreveram. 

O Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, descreve a origem do mundo e do homem com linguagem e 

imagens semelhantes às dos relatos mesopotâmicos. O primeiro capítulo diz: "No princípio, Deus criou o céu e a 

terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, um vento de Deus pairava sobre as águas. 

Deus disse: 'Haja luz' e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a 

luz 'dia' e as trevas 'noite'. Houve uma tarde e uma manhã: primeiro dia. (...) Deus disse: 'Fervilhem as águas, um 

fervilhar de seres vivos e que as aves voem acima da terra, diante do firmamento do céu' e assim se fez. (...) 

Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou." 

O segundo capítulo do Gênesis traz um relato mais antigo sobre a criação: "Então Iavé Deus modelou o homem 

com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente." 

América. Os onondagas, povo que habitava a região que posteriormente seria o estado de Nova York, nos 

Estados Unidos, elaboraram uma maneira mística inteiramente particular. Em essência, o relato pode assim se 

resumir: o grande cacique das regiões celestiais cansou-se de sua mulher e lançou-a as infinitas águas turvas. Ela 

pediu ajuda aos animais marinhos para que retirassem o barro do fundo do mar. O sol secou o barro e pôde 

instalar-se nele a Mulher celestial, ou a grande mãe Terra. 

 

Entre os povos americanos foram provavelmente os maias que desenvolveram um mito mais coerente sobre a 

origem do mundo. Sua explicação remonta ao princípio último e concebe a criação em 13 etapas. Na primeira, 

Hunab Ku, o deus uno, fez-se a si mesmo e criou o céu e a terra. Na décima terceira, tomou terra e água, 

misturou-os e desse modo foi moldado o primeiro homem. Mesmo assim, os maias consideravam que vários 

mundos se haviam sucedido e que cada um deles se acabou em consequência de um dilúvio. O Popol Vuh, dos povos 

maias, constitui uma extraordinária narrativa de como teria se formado a Terra e o homem e se refere à criação 

do primeiro homem a partir do milho. 

Em outras religiões ameríndias, as crenças e mitos cósmicos também se relacionam com os elementos da 

natureza. Para os incas, o lugar da criação do homem pelo deus Huiracochá situava-se perto do lago Titicaca, nas 

proximidades de Tiahuanaco. Os astecas, segundo o Código matritense, situavam em Teotihuacan a catástrofe 

cósmica que pôs fim à idade anterior. Nesse lugar, os deuses se reuniram para deliberar quem se lançaria na 

fogueira para transformar-se em Sol, o que foi conseguido pelo humilde Nanahuatzin. 

No Brasil, a explicação para o surgimento da Terra pelos índios se reporta a um criador do céu, da Terra e dos 

animais (o Monã dos tupinambás) e a um criador do mar, Amã Atupane, talvez Tupã, entidade mística que os 

jesuítas consideraram a expressão mais adequada da idéia de Deus surgida nos domínios da catequese. 



 
 

De acordo com a crença iorubá, o mundo começou no Ilê-Ifê quando o orixá Obatalá comunicou ao deus 

supremo, Olodumaré, o seu desejo de criar a Terra, chamada de Ilê Aiyê. 

Como na época o Ilê Aiyê era apenas água primordial, Olodumaré deu a Obatalá um punhado de areia, que deveria 

ser jogado sobre a água, e uma galinha ficaria encarregada de espalhá-la sobre a superfície, dando origem às 

porções de terra do planeta. Segundo a história, Obatalá perdeu a oportunidade de ser o criador do mundo ao 

embriagar-se com um vinho de palmeira chamado emo, restando-lhe a tarefa de criar a humanidade a partir do 

barro, enquanto Olodumaré daria o sopro da vida aos indivíduos. 

Por essa razão, os filhos de Obatála que se espalharam pelo mundo, foram proibidos de consumir bebidas 

alcoólicas, tradição que se mantém até hoje entre seus seguidores. 

Essa é uma das múltiplas visões sobre a origem da humanidade, crenças que são a base da cultura de cada povo, 

com explicações tão diferentes entre si, mas que carregam pontos comuns como as respostas às indagações “De 

onde viemos?”  ou  “como surgiu o mundo?”, justificando hábitos e costumes. 

Dúvidas como essas continuam a intrigar pessoas e no decorrer da história humana, várias teorias foram criadas, 

adaptadas e reconstruídas para explicar os mistérios do universo. 

 

De acordo com a crença dos Incas, Viracocha criou um mundo de escuridão, povoados por uma raça de gigantes 

que ele havia moldado em pedra. No entanto, essa primeira espécie desobedeceram a seu criador e foram 

punidas, sendo transformadas novamente em pedra em lugares como Tiwanaku e Pukara, ou sendo engolfadas por 

uma grande inundação enviada por Viracocha. Os únicos sobreviventes, um homem e uma mulher, foram 

magicamente transportados para a morada do deus em Tiwanaku. Em sua segunda tentativa, Viracocha criou 

seres humanos a partir da argila, pintando neles roupas que distinguem cada nação e dando-lhes hábitos, línguas 

e canções diferentes além de sementes que pudessem cultivar. Depois de soprar vida em suas criações, 

Viracocha lhwes ordenou que descessem à terra e surgissem das cavernas, lagos e montanhas; eles o fizeram, e 

cada nação fundou santuários em honra ao deus nos lugares onde eles retornaram. Para trazer luz ao mundo, 

Viracocha ordenou que o sol, a lua e as estrelas surgissem da Ilha do Sol no lago Titicaca, donde eles subiram 

aos céus. Quando o sol subia para o céu, Viracocha chamou os incas e seu líder, Manco Capac, profetizando que 

eles seriam senhores e conquistadores de muitas nações. Ele deu a Manco Capac um cocar e um machado de 

batalha com insígnia e arma da realeza. Esse novo rei então levou seus irmãos e irmãs para a terra, onde 

emergiram da caverna de Picariqtambo. 
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