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A explicação da aula pode ser encontrada no you tube no link abaixo: 

Link:        https://youtu.be/EfMeuQ4mQHQ 

Título do link: MAPA MUNDI - Localização de todos os continentes e Oceanos -

GEOGRAFIA 

 

 

Copiar este mapa mental no caderno, ler com atenção e resolver o exercício abaixo: 

 



Para realizar este exercício, consulte o mapa da aula anterior:

 

 

 



ATIVIDADE DE MATEMÁTICA   Profª Aurea Maria Moraes   6º ano 

  

Calcula o valor desconhecido: 

 

a) 5x + 8 = 28      b) x + 5 = 8 

c) x – 6 = 7       d) 4x – 2 = 10 

e) 5x – 1 = 14      f) 2x – 4 = 16 

g) x – 15 = 18      h) x – 4 = 9 

i) 7x – 1 = 41      j) 5x - 10 = 80 

k) 3x – 10 = 136      l) 3x – 7 = 65 

m) 9x = 36       n) 6x – 3 = 9 

o) 2x + 1 = 7      p) x + 12 = 18 

 

Bom estudo!!!! 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE DE PORTUGUÊS              6º ano          -          SEMANA   14 

CONTOS 

     APÓS ESCUTAR UM ÁUDIO COM A RECRIAÇÃO DE UM TRADICIONAL CONTO MARAVILHOSO DE HANS 

CHRISTIAN ANDERSEN, VOCÊ VAI REALIZAR O ESTUDO DO CONTO. 

1. “O patinho bonito” é um texto criado a partir de um conhecido Conto Maravilhoso. 
Qual é esse conto? 
 
2. A expressão  Era uma vez, que tradicionalmente inicia os Contos Maravilhosos, remete  

a um tempo passado, distante e indeterminado. No conto “O patinho bonito”, o tempo é indeterminado. 
Justifique sua resposta. 
 
 

3. Em “O patinho feio”, as diferenças entre o patinho e os outros patos também começam  
pelo ovo. Comparando as duas histórias, responda: 
a)Como era o ovo que deu origem ao Patinho Feio? 
 
b)Como era o ovo que deu origem a Mílton? 
 

4. O que o narrador quis dizer ao falar que  “Era um patinho normal”? 
 
 
5. No conto “O Patinho Feio” em nenhum momento o patinho desconfia de sua identidade.  

E com Mílton, isso também ocorre? Explique. 
 
 

6. Todos se afastavam do patinho feio por causa de sua feiura. O patinho bonito não tem  
esse problema, mas também não se relaciona bem com os outros. Por  quê? 
 
 

7. No conto “O Patinho Feio”, há um momento em que uma história acontece dentro de  
outra. Qual é a história que há dentro da história de Mílton? Onde ela começa e onde ela termina? 
 
 

8. No final do conto “O Patinho Feio”, o patinho descobre sua verdadeira identidade e,  
como como cisne, encontra finalmente o seu grupo. Compare os dois contos e responda: 
a)Mílton também descobre uma nova identidade? 
 
b)Ele também encontra seu verdadeiro grupo? 
 
c)as duas histórias têm final semelhante? Por  quê? 
 

9. Contos e Fábulas contribuem para a educação. Apesar de os Contos nem sempre  
apresentarem uma moral no final como ocorre nas Fábulas, eles também transmitem ensinamentos. 
a)O que aprendemos com o conto do “patinho feio”? 
 
b)E o que aprendemos com o conto do “patinho bonito”? 
 
            A LINGUAGEM DA HISTÓRIA  



1.  Veja: “Um dia, a casca azulada do ovo começou a se quebrar e saiu de lá um lindo patinho. Era azul? 
Não, não era. Era um patinho normal.” 

     Ao perguntar e ele mesmo responder, o narrador cria um efeito de: 
a-(  ) admiração          b-(  ) espanto          c-(  ) expectativa 
 

2. Observe agora: “Eu sou um pato! Um pato de verdade! Sou um PATO! Um PATOOO...” 
A mudança no modo de escrever a palavra “pato” : 

a-(  )dá a entender que o pato deixou de falar e começou a gritar. 
b-(  )não significa nada. 
 

3. Compare a pontuação das frases abaixo e coloque V ou  F: 
“ _ Eu sou um pato... eu sou um pato...” 
“ Sou um pato! Um pato mesmo! 

a-(  ) A  primeira frase é dita por  Mílton quando ele acorda do sonho e a segunda, no final da história. 
b-(  ) A pontuação não faz a menor diferença nas frases. 
c-(  ) As reticências na 1ª dão a entender que ele ainda estava assustado e surpreso por ver que era um pato 
e estava bem; na segunda, ele está chateado por saber que é um pato de verdade. 
d-(  ) Na 1ª, as reticências dão a entender que ele ainda estava assustado e surpreso por ver que era um pato 
e estava bem; na 2ª, ele está eufórico por saber que é um pato de verdade. 
 
        DESENVOLVENDO AS IDEIAS  

1. Tanto o Patinho Feio quanto Mílton só se sentiram plenamente felizes quando se integraram a um 
grupo. Dê sua opinião: 

a – Quando nos sentimos diferentes de outras pessoas, podemos sofrer por isso? Por  quê? 
 
 
 
b – Para sermos felizes, é necessário que sejamos iguais às pessoas do grupo a que pertencemos? 
 
 
 
 

2. Nas escolas e em ambientes de trabalho, são comuns as panelinhas, isto é, grupos de  
pessoas que geralmente rejeitam novos relacionamentos. Você é a favor das “panelinhas”?  
Por  quê? 
 
 
          PRODUÇÃO  DE  TEXTO  
          Você já imaginou como seria a história A Bela Adormecida se a moça sofresse de insônia? 
Ou se em Chapeuzinho Vermelho o lobo fosse vegetariano? Ou se em Branca de Neve a moça odiasse 
maçãs? 
         Você viu como o conto O Patinho Feio foi recriado no Patinho Bonito. 
         Escolha um Conto Maravilhoso e recríe-o, fazendo as alterações que quiser. Você poderá, 
por exemplo, inverter as características de uma personagem ou adaptar a história para os dias 
de hoje. 
          Não esqueça a organização: título, pontuação, letra maiúscula quando necessário, etc...  

 

 

 



Atividades de Educação Física 

Futsal 

Pessoal seguiremos os exercícios de futsal. 

 Faça o alongamento de praxe (que fizemos sempre). 

 Lance a bola para cima com as mãos...domine-a com o pé 

direito...logo após com o pé esquerdo. 

 Lance a bola para cima (com as mãos) domine a mesma com o 

joelho, deixa cair no chão e a pare com a sola do pé. 

 Lance a bola para cima (com as mãos) domine-a com o peito e deixe-

a cair no chão solando a mesma com o pé. OBS: Meninas quando 

fazerem esse exercício posicionar os ombros mais à frente para 

proteção dos seios.  

 Lance a Bola para cima (com as mãos) domine-a com a cabeça, faça a 

mesma escorregar pelo corpo e sole-a com o pé. 

 Lance a bola para cima (com as mãos) domine-a com o pé e faça um 

giro com a mesma. 

 Em um muro ou parede desenhe números de 1 até 6 como se fosse 

um retângulo, tente chutar a bola nos números vá somando quantos 

pontos conseguira fazer. Chute a bola com a parte interna do pé 

fazendo com que a mesma faça uma alavanca para acertar o local. 

(Obs. Procure colocar esse retângulo a uns 40 cm do chão, para uma 

maior dificuldade).  

 Coloque uma garrafa pet a uma certa distância de você, conduza a 

bola até a garrafa pet quando estiver bem próximo tente dar uma 

Cavadinha na bola para que ela passe por cima da garrafa sem tocar 

na mesma, faça até conseguir.  

 

 



Aulas Complementares 
 

Décima Quarta Semana 
Turma: Sexto Ano 
Professor: Simone Mendonça da Silva 
Disciplina: Língua Inglesa 
Conteúdo: REVISÃO DO VERBO TO BE E FAMÍLIA 

 

 



 

 

 

 



Atividade de Artes 6º ano 
 

Prof.ª Bruna Rocha 
Texto para leitura 

Arte Egípcia 
 

A Arte Egípcia nasceu há mais de 3000 anos a.C. e está ligada à religiosidade, visto que a maior 
parte das suas estátuas, pinturas, monumentos e obras arquitetônicas se manifesta em temas 
religiosos. 
Assim, o interior dos templos, bem como as peças ou espaços relacionados com o culto dos 
mortos, eram artisticamente elaborados. Os túmulos são um dos aspectos mais representativos da 
arte egípcia. 
Isso porque os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e que ela poderia sofrer eternamente, 
caso o corpo fosse profanado. 
Daí decorre a mumificação e o caráter monumental do local onde as múmias eram colocadas, cujo 
objetivo estava voltado para protegê-las pela eternidade. 

 
A arte funerária era de extrema importância no Antigo Egito 
 

Pintura Egípcia 
O faraó contratava artistas para desenhar e pintar nas paredes das pirâmides, que viriam a ser os 
seus túmulos. Essas pinturas detalhavam a vida deles e seu entorno, de modo que essa arte 
registra parte da história do Egito. 

 
Pinturas de 4,4 mil anos encontradas na tumba da Sacerdotisa Hetpet representam a sociedade da época 

Nessa sociedade, a arte era produzida de forma padronizada e não dava espaço para a 
criatividade. 
Dessa maneira, foi realizada uma arte anônima, pois o importante era a perfeita realização das 
técnicas executadas e não o estilo dos artistas. 
A dimensão das pessoas e objetos não caracterizava uma relação de proporção e distância, mas 
sim os níveis hierárquicos daquela sociedade. Assim, o faraó era sempre o maior dentre as figuras 
representadas numa pintura. 
 

Cores e tintas na Arte do Egito Antigo 
 

As tintas utilizadas nessas pinturas eram extraídas na natureza: 



Preto (kem): associado à noite e à morte, a cor preta era obtida do carvão de madeira ou de 
pirolusite (óxido de manganésio do deserto do Sinai). 
Branco (hedj): extraído do cal ou gesso, o branco simbolizava a pureza e da verdade. 
Vermelho (decher): representava a energia, o poder e a sexualidade e era encontrado em 
substâncias ocres. 
Amarelo (ketj): estava associado à eternidade e era extraído do óxido de ferro hidratado (limonite). 
Verde (uadj): simboliza a regeneração e a vida e era obtido da malaquite do Sinai. 
Azul (khesebedj): extraído do carbonato de cobre, o azul estava associado ao rio Nilo e ao céu. 
 

Características da Pintura Egípcia 
 

Existiam muitas normas a serem seguidas na pintura e no baixo-revelo produzidos no Antigo Egito: 
Ausência de três dimensões; 
Ausência de sombra; 
Utilização de cores convencionais. 
Lei da Frontalidade 
 

A lei da frontalidade é a característica mais marcante na pintura egípcia. Essa regra determinava 
que o tronco das pessoas deveria ser representado de frente, enquanto a cabeça, pernas e pés 
exibidos de perfil. 
Os olhos também são retratados de frente. Essa maneira de representação cria uma combinação 
visual lateral e frontal. 

 
Pintura no Templo de Tebas exemplificando a lei da frontalidade na arte egípcia 

 

Escultura Egípcia 

 
Exemplares de esculturas encontradas no Egito 
 

A maior parte das esculturas do Egito Antigo são representações dos faraós e dos deuses, 
apresentados em formas frontais, estáticas e sem qualquer expressão facial. 
As esculturas dos faraós eram representadas sempre na mesma posição: homem de pé e com o 
pé esquerdo a frente, homem sentado de pernas cruzadas ou sentado com a mão esquerda 
apoiada na coxa. 
Características da Escultura Egípcia 
Formas estáticas; 



Formas isentas de expressão facial; 
Seguimento da convenção: em pé ou sentado. 
 

Esfinges Egípcias 
Com corpo de leão (representado a força) e cabeça humana (representando a sabedoria), as 
esfinges são, sem dúvida, as esculturas egípcias mais famosas. Elas eram colocadas nas entradas 
dos templos com o intuito de afastar os maus espíritos. 

 
Grande Esfinge de Gizé 
 

Arquitetura Egípcia 
A arquitetura deste período reflete a funcionalidade, o que lhe conferia solidez e durabilidades 
incomparáveis para época. 
As pirâmides do deserto de Gizé são as obras arquitetônicas mais famosas da arquitetura egípcia. 
É também na região de Gizé que se localiza a esfinge mais famosa, a Grande Esfinge de Gizé. 
Enquanto o mastaba era o túmulo dos egípcios, as pirâmides eras os túmulos dos seus faraós, que 
eram considerados os representantes de Deus na terra. 
É importante referir que a base do triângulo representava o faraó e a sua ponta representava a sua 
ligação com Deus. 
Características da Arquitetura Egípcia 
Solidez e durabilidade; 
Sentimento de eternidade; 
Aspecto misterioso e impenetrável; 
Imobilidade solene. 
 

 
Pirâmides de Gizé 
 

 
 
Curiosidade 

Os Deuses Egípcios 
 

Os Deuses Egípcios são divindades que fazem parte da mitologia do Egito Antigo. Essas 
divindades eram onipresentes e metamórficas que influenciavam os elementos e controlavam a 
natureza. 



 

Religião no Egito Antigo 
 

No Egito Antigo a religião era politeísta, isso significa que os egípcios cultuavam diversos deuses, 
com papéis e características variadas. Eles eram cultuados em todo o Egito e também fora dele, 
chegando alguns até a Europa. 
 

Os deuses egípcios têm muito em comum com os homens: podem nascer, envelhecer, morrer; 
além de possuírem um nome, sentimentos e corpo que deve ser alimentado. 
 

Existem aspectos destes deuses em várias combinações: totalmente humanas, inteiramente 
animais, com corpo de homem e cabeça de animal, com o animal inteiro no lugar da cabeça (o 
escaravelho, por exemplo) ou com cabeça humana. 
 

Principais deuses egípcios e seus significados 
Rá-Atum 
Primeiro deus do panteão, Rá-Atum é o responsável pela criação do mundo. Representado pelo 
Sol, ele é descrito de diversas formas, sendo a mais comum com a face de uma ave de rapina. Os 
egípcios acreditavam que seu rei (o Faraó) era a encarnação de Rá. 
Osíris 
Descendente de Rá, Osíris é o filho mais velho do casal Geb e Nut. Ele reinou sobre a Terra como 
o primeiro Faraó do Egito. 
Ísis 
Esposa-irmã de Osíris, Ísis era protetora, piedosa e estava relacionada à magia. Com Osíris teve o 
filho Hórus. 

 
Atividades: 
 

Escolha outras 4 Principais deuses egípcios e pesquise os seus significados. 
 

Escolha um deus egípcio e faça um desenho estilo uma releitura. Utilize a folha toda, faça o 
máximo de detalhes que conseguir. Se concentre, pois sei que você é capaz. 
 

 Mandarei as imagens no grupo do Whastaap 
 



 

 

 

 

 



ATIVIDADE DE CIÊNCIAS 

MINERAÇÃO  6º ano Semana 14                                  Professor: Marcelo Luis 
Krolow 

 

→ Mineração no Brasil 
O Brasil é um dos principais países no que diz respeito à mineração, por possuir uma zona territorial 
muito grande. É considerado um país com enorme potencial no setor de mineração e, de acordo com 
o Departamento Nacional de Produção Mineral, produz cerca de 70 substâncias minerais. 
Há ouro em várias partes da região amazônica; ferro, cobre e alumínio, no Pará e em Minas 
Gerais; petróleo, nas regiões Sudeste e Nordeste; e carvão mineral, na região Sul. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração, o Brasil conta com mais de oito mil 
empresas mineradoras, que se distribuem entre as regiões, e mais de três mil minas. A Região 
Sudeste é o local onde essas empresas concentram-se mais, seguida pela Região Sul. A região que 
apresenta o menor número de empresas é a Região Norte. 

 Indústrias de mineração no Brasil 

O país também possui duas das maiores empresas do mundo na área da mineração: a Petrobras e 
a Vale do Rio Doce, essa última é considerada a segunda maior empresa de mineração do 
mundo. A Vale (como é atualmente chamada) já foi uma empresa estatal, isto é, pertencia ao poder 
público, mas foi privatizada em 1997. Já a Petrobras, apesar de ter parte de suas ações vendidas, 
continua pertencendo ao Estado. 

 

Há também outras grandes empresas no país: 

- Samarco 

- CBMM 

- Alunorte 

- Namisa 

- Magnesita 

- Votorantim 

- Hispanobras 



Principais minérios encontrados no Brasil, de acordo com a pesquisa feita pela Academia 
Brasileira de Ciências: 

Amianto Carvão Cobre Bauxita Ferro Nióbio Ouro Estanho Níquel 

→ Mineração do ouro 

 
A mineração do ouro, quando feita de maneira inadequada, pode provocar inúmeros problemas ambientais, como a contaminação do 

solo. 

A exploração do ouro remonta aos tempos do Brasil Colônia. O ouro era encontrado nos estados 
de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, e descobertas recentes afirmam que havia ouro também em 
São Paulo.|1| 

Antigamente, os mineradores que iam em busca do ouro procuravam-no, contando com a sorte, em 
meio aos leitos dos rios e rochas. À medida que a tecnologia foi avançando, novas técnicas de 
exploração e extração do ouro tornaram a mineração mais precisa. 

A exploração do minério varia segundo as características geológicas do depósito. Se a jazida 
encontrar-se próxima à superfície, será aplicado o método de lavra a céu aberto. Caso encontre-se 
mais distante da superfície, o método aplicado será o de lavra subterrânea. 

Resumidamente, a mineração do ouro acontece da seguinte maneira: Estudos topográficos são 
realizados na área, a fim de analisar-se as amostras do minério antes de iniciarem-se as perfurações. 
A segunda etapa refere-se à extração do minério, seguida pela terceira etapa, conhecida 
como beneficiamento. 

Essa última etapa representa a preparação do minério por meio da britagem (processo em que o 
minério é reduzido em pedaços menores.); do peneiramento (processo em que se separa os grandes 
dos pequenos pedaços); da moagem (processo em que o minério é misturado em pó fino. A mistura 



resultará em um minério mais fino conforme as horas que durar a mistura); e 
da classificação (processo em que partículas grosseiras são separadas das partículas finas). 

Finalizada a etapa de beneficiamento, inicia-se a fase de concentração, podendo esta 
ser gravítica ou por meio da flotação. 

→ Impactos ambientais causados pela mineração 

 
Tragédia em Brumadinho confirmou 180 mortos e mais de 100 pessoas desaparecidas. (Créditos: Corpo de Bombeiros de Minas 

Gerais.) 

A mineração, apesar de ser considerada uma atividade econômica bastante importante, possui alguns 
problemas. A maior parte deles é no campo ambiental, uma vez que a atividade mineradora 
pode agredir o solo, provocar erosões e, quando realizada em regiões florestais, ampliar 
o desmatamento. 

Além disso, há problemas sociais causados: pelo desemprego gerado pelo esgotamento das 
jazidas minerais; pelo abandono dessas pelas empresas mineradoras, gerando problemas 
de conservação do espaço geográfico; e pela poluição sonora causada pelas explosões nas minas. 

O Brasil conta com órgãos de fiscalização, concessão e cumprimento das leis, como o Ministério do 
Meio Ambiente, o Ministério de Minas e Energia, o Serviço Geológico do Brasil e o Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 

Quando empresas não cumprem as regras determinadas por lei, esses órgãos atuam de maneira 
coerciva. Sendo assim, é de responsabilidade das empresas mineradoras aterem-se às questões de 
segurança considerando qualquer possível impacto social ou ambiental. 



Um dos mais recentes problemas relacionados à atividade mineradora no Brasil causou um enorme 
impacto socioambiental. Dois grandes crimes ambientais ocorreram no estado de Minas 
Gerais envolvendo a empresa Vale, cujas barragens romperam-se, primeiramente, na cidade de 
Mariana, em 2015, e, posteriormente, na cidade de Brumadinho, em 2019. 

O rompimento dessas barragens, que continham rejeitos da atividade de mineração na área, 
provocou mortes; perda de biodiversidade; contaminação do solo e dos recursos hídricos; 
cidades foram destruídas; pessoas encontram-se desaparecidas; e ainda há controvérsias a respeito 
da responsabilidade da empresa perante esse enorme desastre. 

Resumo 
 Mineração é a atividade econômica e industrial que compreende as etapas de pesquisa, 

exploração, extração e beneficiamento de minerais. 
 A mineração é de suma importância para o desenvolvimento socioeconômico de uma 

sociedade. 
 Os minérios são encontrados em regiões geológicas chamadas escudos cristalinos. 
 Existem diversos métodos de mineração. Os mais conhecidos são a lavra a céu aberto e a 

lavra subterrânea. 
 O Brasil é um dos países mais ricos em recursos minerais e produz cerca de 70 substâncias. 
 A Região Sudeste é a região do país que mais concentra empresas mineradoras. 
 A mineração é associada a diversos impactos ambientais negativos, como agressão ao solo, 

desmatamento, poluição visual, sonora e do ar. 

A mineração compreende a atividade de pesquisa, exploração, extração e beneficiamento de minério, 
sendo de suma importância para a sociedade. 
 
https://youtu.be/JNPtDWV-umo 



Aulas Complementares 
 

Décima Quarta Semana 
Turma: Sexto Ano 
Professor: Simone Mendonça da Silva 
Disciplina: Ensino Religioso 
Conteúdo:  RELAÇÃO INTERPESSOAIS E AMOR AO 
PRÓXIMO 
 

Relações interpessoais e Amor ao próximo 

Quanto custa um milagre?? 

 

 



Atividades 

1- Qual o tema central do texto? 
2- Qual foi a reação da menina ao saber que o que poderia salvar a vida do seu irmão 

só seria um milagre, porque seus pais não tinham dinheiro para pagar o tratamento? 
3- Qual foi a primeira reação do farmacêutico ao tratar com a criança? 
4- Qual foi a reação do farmacêutico ao saber o que a menina queria? 
5- Que milagre aconteceu no texto? 
6- Para a menina quanto custou o “milagre”? 
7- Para você, o que é um milagre? 
8- Que duas situações de amor ao próximo estão explícitas no texto? 

 

 

 

 

ATIVIDADE DE HISTÓRIA 

Grandes Civilizações - Mesopotâmia - Parte 1 

Grandes Civilizações - Mesopotâmia - Parte 2 

 

Mesopotâmia e os povos mesopotâmicos 

A Mesopotâmia, considerada um dos berços da civilização, abrigou diversos povos na 

Antiguidade atraídos pelos rios Tigre e Eufrates. 

A Mesopotâmia abrigou parte das primeiras civilizações da humanidade. A presença em sua 

região dos rios Tigre e Eufrates foi fundamental para que o homem, a partir do desenvolvimento 

da agricultura e da criação de animais, pudesse sedentarizar-se e formar cidades naquele local. 

Diversos povos habitaram a Mesopotâmia durante a Antiguidade, entre eles, destacam-se 

os sumérios, amoritas, assírios e caldeus. 



Mesopotâmia 

A Mesopotâmia pertencia a uma região localizada no Oriente Médio (predominantemente no 

atual Iraque) entre dois importantes rios: Tigre e Eufrates. Suas condições naturais, principalmente 

por causa da fertilidade do solo, permitiram que pequenas aldeias fossem formadas em seu 

território. 

A fertilidade do solo era garantida pelo ciclo de cheias dos dois rios que encharcavam o solo 

com material orgânico e permitia o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais. A 

palavra “Mesopotâmia” tem origem no idioma grego e significa “terra entre rios” em uma menção 

direta à importância dos rios para aquela região. 

Povos da Mesopotâmia 

Os primeiros povos que se estabeleceram na região de maneira sedentária foram 

os sumérios. As primeiras cidades da Mesopotâmia foram fundadas por eles e acredita-se que os 

sumérios tenham chegado ao local por volta de 5000 a.C. Algumas das importantes cidades 

construídas pelos sumérios foram Ur, Uruk e Nipur. As cidades sumérias eram 

consideradas cidades-estados, ou seja, possuíam organização independente umas das outras. 

Os sumérios foram extremamente importantes para o desenvolvimento humano, pois, ali, 

desenvolveram técnicas para importantes construções que permitiam ao homem manter um 

controle sobre a natureza. Esse povo desenvolveu barragens para impedir o avanço das águas dos 

rios no período de cheias, além de reservatórios e canais de irrigação. 

Além disso, atribui-se aos sumérios o desenvolvimento da primeira forma de escrita da 

humanidade: a escrita cuneiforme. Criada para manter controle sobre a contabilidade dos 

palácios reais, essa escrita era feita em blocos de argila com um instrumento pontiagudo chamado 

cunha. 

O domínio dos sumérios na Mesopotâmia encerrou-se com a chegada dos acádios, que 

conquistaram as cidades da região e fundaram o Império Acádio. Eles tiveram como principal 

rei Sargão I, ou Sargão da Acádia. No entanto, o império dos acádios foi muito breve e logo foi 

substituído pelos amoritas como povo predominante na Mesopotâmia. 

Os amoritas, também conhecidos como babilônios, instalaram-se na região por volta de 2000 

a.C., ocuparam a cidade da Babilônia e transformaram-na em um grande centro urbano e 

comercial da Mesopotâmia. Os historiadores afirmam que importantes rotas comerciais passavam 

pela cidade e que comerciantes chegavam de diferentes partes do mundo antigo. 

O estabelecimento amorita na Babilônia levou à formação do Primeiro Império Babilônico. 

Os amoritas sofreram forte influência dos sumérios e tiveram como rei mais importante Hamurabi, 

responsável pelo desenvolvimento de um código agrupando antigas leis mesopotâmicas que ficou 

conhecido Código de Hamurabi. 

Esse código baseava-se em um princípio conhecido como Lei de Talião, o qual tem como 

lema “olho por olho, dente por dente”, ou seja, aquele que cometesse um delito tinha como pena 

uma punição proporcional ao dano que havia causado. O Código de Hamurabi foi antecedido por 

outros conjuntos de leis na Mesopotâmia, como o Código de Ur Nammu. 

O reino dos amoritas enfraqueceu-se depois da morte de Hamurabi e foi sucedido, tempos 

depois, pelos assírios. Os assírios formaram uma sociedade extremamente militarizada a partir do 

final do segundo milênio a.C. e iniciaram um processo de expansão e conquista na Mesopotâmia 

por volta de 1200 a.C. Eles conquistaram toda a Mesopotâmia, além da Palestina, do Egito e parte 

da Pérsia. 

Os assírios ficaram célebres por terem sido guerreiros temíveis que se utilizavam de técnicas 

violentas em combate e por tratarem seus prisioneiros com extrema brutalidade. Os povos 

conquistados, além de serem governados de maneira tirânica, eram obrigados a pagar pesados 



tributos. A violência dos assírios foi levantada pelos historiadores como o motivo que deu início a 

inúmeras revoltas que enfraqueceram o poder dos assírios por volta do século VII a.C. 

O rei mais importante dos assírios foi Assurbanipal, que ficou conhecido por ser um 

apreciador da erudição e por mandar construir a Biblioteca de Nínive (principal cidade da Assíria). 

Essa biblioteca reunia milhares de textos em escrita cuneiforme sobre diversos assuntos, e grande 

parte do que se conhece sobre a Mesopotâmia hoje é por causa da Biblioteca de Nínive. 

Por fim, o enfraquecimento dos assírios permitiu aos caldeus conquistar a Mesopotâmia e 

fundar o Segundo Império Babilônico em 612 a.C. O império formado por esse povo foi breve e 

teve com o principal rei Nabucodonosor, responsável por reconquistar a Palestina e toda a 

Mesopotâmia. Atribui-se a esse rei a construção dos Jardins Suspensos da Babilônia, 

considerado uma das maravilhas do mundo antigo. 

O império dos caldeus foi o último desenvolvido por um povo mesopotâmico. Seu domínio foi 

enfraquecido após a morte de Nabucodonosor e, por isso, eles foram conquistados pelos persas, 

liderados por Ciro II em 539 a.C. Os persas eram um povo originário da Pérsia, região do atual Irã. 

Mesopotâmia - Economia 
                    A economia dos povos mesopotâmicos, tendo grande semelhança com o Egito, era 
sustentada pela produção agrícola obtida às margens dos rios Tigre e Eufrates. No entanto, a 
violência e irregularidade do sistema de cheias desses dois rios exigiam um esforço maior para 
que a exploração agrícola fosse viabilizada. Dessa forma, a tecnologia agrícola desses povos 
exigia a elaboração de um sofisticado sistema de irrigação e drenagem controlada pela 
construção de diversos diques e barragens.  
                    Ao mesmo tempo, é importante salientar que a disponibilidade de terras férteis na 
Mesopotâmia não era homogênea. Em contraste às férteis planícies meridionais, a porção norte 
do território possuía um solo árido e extremamente acidentado. Esse contraste motivava, por 
exemplo, muitos pastores assírios a invadirem terras ao sul em busca de alimento. Outro ponto de 
importante destaque era o papel desempenhado pelo Estado no desenvolvimento da agricultura 
na região.  
                   O governo organizava a implantação de um sistema de servidão coletiva responsável 
pela administração das atividades agrícolas. Além disso, o Estado era o responsável direto pela 
condução de obras públicas desenvolvidas com o objetivo primordial de ampliar as atividades 
agrícolas. Ao contrário dos egípcios, os mesopotâmicos não abdicavam da propriedade das terras 
em benefício do Estado. Todavia, os trabalhadores agrícolas eram obrigados a ceder parte de sua 
produção.  
                   Geralmente, os campos férteis eram utilizados na plantação de trigo, cevada, centeio 
e para a criação de animais domesticados. Com desenvolvimento das atividades agro-pastoris, os 
povos mesopotâmicos foram capazes de acumular excedentes responsáveis pela articulação das 
primeiras atividades comerciais. A facilidade de deslocamento no território mesopotâmico e a 
carência de produtos em certas regiões também contribuíram enormemente para a consolidação 
de uma classe de mercadores.  
                    Diversas caravanas eram formadas com o intuito de buscar matérias-primas como 
pedras preciosas, marfim, cobre e estanho. Ao longo de sua história, a Mesopotâmia se 
transformou em um dos maiores centros comerciais do Oriente, atraindo o interesse de 
comerciantes da Ásia Menor e da região do Cáucaso. Com um padrão monetário pouco 
desenvolvido, a grande maioria das negociações era feita a partir da troca de barras de ouro e 
prata. 

Mesopotâmia – Sociedade e Cultura 

                     Os povos mesopotâmicos ficaram conhecidos pelas inúmeras cidades-Estado 
independentes que ocupavam a região dos rios Tigre e Eufrates. Em cada uma delas havia a 
presença de uma autoridade real responsável pelas principais decisões de cunho político e 
religioso. Mesmo estando associados aos deuses, os reis mesopotâmicos não eram vistos como 



divindades. Habitando suntuosos palácios e tendo um amplo corpo de funcionários à sua 
disposição, a realeza compunha o topo da hierarquia social.  
                    Logo após o rei e seus familiares, a pirâmide social dos povos mesopotâmicos 
contava com uma classe intermediária integrada por nobres, guerreiros, funcionários públicos e 
sacerdotes que desempenhavam importantes funções próximas à manutenção do Estado. A 
grande maioria da população era pertencente a uma classe de camponeses e trabalhadores que 
prestavam serviço à comunidade. Dessa maneira, essas sociedades eram majoritariamente 
sustentadas por uma ampla classe de homens livres.  
                   Entretanto, em algumas sociedades de caráter eminentemente militarista, como no 
caso dos assírios, havia a presença de uma classe de escravos. Nas sociedades onde a questão 
da propriedade da terra não tinha um caráter rígido e centralizado, a presença de escravos era 
restrita, tendo em vista a disponibilidade de mão-de-obra oferecida pelo sistema de servidão 
coletiva. Em certos casos, os escravos eram utilizados para a realização de tarefas mais 
exaustivas e perigosas.  
                    No campo científico, as culturas mesopotâmicas tiveram destacado papel no 
desenvolvimento da escrita com a criação de um sistema de caracteres cuneiformes. Com o 
progresso das atividades comerciais, a álgebra teve grande desenvolvimento com a criação de 
operações matemáticas e sistemas de pesos e medidas. Paralelamente, o interesse pela 
Astronomia permitiu a distinção das estrelas e dos planetas, e o desenvolvimento de um 
calendário lunar com doze meses de duração.  
                   No terreno das artes e da arquitetura os mesopotâmicos ficaram conhecidos pela 
construção de suntuosos palácios e templos, mais conhecidos como zigurates. A escultura 
mesopotâmica era bastante simples, contando com imagens sem expressão e uma 
representação minimalista dos corpos. Na pintura, os temas cotidianos, religiosos e militares 
tinham grande destaque. Paralelamente, a cerâmica também tinha grande destaque na criação de 
utensílios e no registro de documentos escritos. 

Mesopotâmia – Religião e Literatura 
                  No campo da religiosidade, a Mesopotâmia poder ser vista como um “grande 
caldeirão” de crenças e divindades. Muitos desses deuses possuíam forma humana (masculina 
ou feminina) e geralmente tinham suas características vinculadas a elementos da natureza ou 
corpos celestes. Em diversas culturas poderíamos encontrar a presença de divindades 
comumente adoradas como Shamash (deus do Sol e da justiça), Anu (senhor dos céus), Sin 
(deusa da Lua) e Ishtar (deusa da guerra e do amor).  
                  O pensamento religioso dos povos mesopotâmicos tinha traço dualista, admitindo a 
existência de deuses inclinados para o bem e para o mal. Dessa maneira, a magia, a adivinhação 
e a astrologia eram utilizadas como meios de interação e conhecimento dos desígnios desse 
complexo conjunto de divindades. A prática religiosa era estabelecida nos ambientes públicos e 
privados, sendo os zigurates os principais centros de adoração da população.  
                  Diversas culturas mesopotâmicas acreditavam na vida após a morte e, por isso, 
desenvolviam uma série de rituais funerários. Geralmente os mortos eram enterrados com alguns 
de seus objetos pessoais e a tumba que abrigava o corpo poderia indicar a condição financeira do 
falecido. De acordo com algumas narrativas míticas, os mortos passavam o além-vida em um 
mundo subterrâneo onde se alimentavam de pó para o resto de seus dias.  
                 Influenciada pelos seus valores religiosos, a literatura mesopotâmica era repleta de 
mitos que explicavam a origem dos deuses e do mundo. A obra “O mito da criação” relata a 
origem do mundo graças aos feitos de Marduk, uma das principais divindades dos babilônios. Na 
“Epopéia de Gilgamesh” temos as desventuras do gigante que, em tempos remotos, teria 
controlado a cidade de Uruk. Segundo alguns estudiosos, algumas lendas contidas nesse livro 
são próximas às narrativas do Antigo Testamento. 
 

 

http://www.brasilescola.com/historiag/mesopotamia-sociedade-cultura.htm
http://www.brasilescola.com/historiag/mesopotamia-sociedade-cultura.htm
http://www.brasilescola.com/historiag/mesopotamia-sociedade-cultura.htm
http://www.brasilescola.com/historiag/mesopotamia-religiao-literatura.htm
http://www.brasilescola.com/historiag/mesopotamia-religiao-literatura.htm


 

Receita Nutritiva 
 

Panqueca colorida 

 

Ingredientes: 

 2 ovos; 

 1 cenoura pequena crua OU  

o 1 xícara (chá) de espinafre cru OU  

o 1 beterraba pequena cozida; 

 2 xícaras (chá) de farinha de trigo; 

 1 colher (sopa) de aveia; 

 2 xícaras (chá) de leite integral; 

 1 colher (chá) de sal 

 

Modo de preparo: 

Bater todos os ingredientes no liquidificador, menos a aveia. Depois acrescente a aveia e misture bem. 

Pegue uma concha ou uma colher de sopa e despeje em uma frigideira média em fogo médio. Espalhe virando a 

frigideira para que fique uma massa fina. Quando um lado estiver dourado, vire e doure o outro.  

Sirva com o recheio de sua preferência. Sugestões: verduras (espinafre, couve), frango desfiado, carne moída 

ou ovos mexidos. 

 

A aveia é um cereal de excelente valor nutricional. Destaca-se dentre outros cereais por seu teor e qualidade 

de proteínas, além de vários nutrientes como o magnésio, fósforo, zinco e fibras. As fibras ajudam no 

funcionamento do intestino, na sensação de saciedade (sentir menos fome), reduzem a absorção de açúcar e 

gordura no sangue, entre outros benefícios. Acrescente em sua alimentação aos poucos a aveia; pode ser 

acrescentada em iogurtes, frutas, leite, saladas e preparações.  

 

 

Beijos da Nutri Bianca Pivatto! 
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