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

Link: https://youtu.be/gti1GoW3qL0 

             Título do link:   Aula 11 - Terremotos, tsunamis e vulcões. 

 

Copiar ou colar o texto o caderno, ler com atenção e resolver as questões abaixo: 

Vulcões, terremotos e tsunamis 

 

Vulcões são estruturas geológicas constituídas de massa de rocha fundida, devido 

às altas temperaturas em seu interior. Basicamente representam uma abertura na 

superfície terrestre capaz de expelir material magmático e gases vindos do interior do 

planeta. 

           As erupções vulcânicas podem causar bastante destruição, especialmente quando 

sua área é habitada. Nem toda região do planeta há vulcões, e sua formação e distribuição 

estão relacionadas à existência das placas tectônicas. 

       Os vulcões podem ser localizados tanto nos continentes quanto nos oceanos, e o 

estudo dessas estruturas é bastante relevante para compreender os eventos ocorridos no 

interior da Terra. 

Como se formam os vulcões? 

        A formação dos vulcões está associada com a existência das placas tectônicas. 

Sabe-se que a litosfera terrestre não é formada por bloco rochoso único e imóvel. 

A Terra é formada por grandes blocos semirrígidos que se movimentam sobre o manto, de 

maneira lenta ou contínua. Essa movimentação pode fazer com que essas placas 

aproximem-se ou afastem-se uma das outras. 

Partes do vulcão 



 

 

 

 

 

 

 

 

         

      Os vulcões, apesar de suas várias formas, possuem uma estrutura comum. 

       Os vulcões, formados principalmente por silicatos que se misturam com vapor d'água 

e gás, possuem uma estrutura que se liga a uma câmara subterrânea profunda. 

Basicamente, os vulcões são constituídos de: 

Câmara magmática, Chaminé, Cone , Cratera. 

 

Questões 

 

1-  Defina o que é vulcanismo: 

 

2- Qual a principal causa do vulcanismo? 

 

3- Quais são as camada da Terra? 

 

4- O que são tsunamis? Explique: 

 

 

 

Experiência   ( Não é obrigatório realizar a experiência) 



 (Se você gosta de inventar e fazer experimentos, aqui tenho uma dica para 

elaboração de um vulcão.) 

Materiais necessários: 
 
• Um pedaço de papelão para  base da maquete; 
• Argila para modelar o vulcão; 
• Uma embalagem pequena de refrigerante  vazia; 
• Corante de alimentos nas cores amarela e vermelha. (opcional, ele dará a cor a 
lava expelida pelo vulcão 
• Vinagre; 
• Detergente líquido de lavar louça. 
• Tinta e pincel; ( Se quiser pintar o vulcão por fora) 
• Bicarbonato de sódio. 
 
Modo de fazer 
 
- Utilizando a argila, modele o vulcão sobre o papelão. No topo do vulcão coloque a 
embalagem de refrigerante vazia com a boca para cima, essa representará a 
cratera. 
 
- após a secagem da argila faça a decoração do vulcão e das áreas periféricas. 
Pinte-o de maneira que caracterize o que está sendo representado. 
 
- finalizada a parte estrutural do vulcão, é hora de colocá-lo em funcionamento. Para 
isso, coloque dentro da cratera ( garrafa vazia)  duas colheres de bicarbonato de 
sódio, uma colher de detergente, três gotas de corante vermelho . E, por fim, 
acrescente uma colher de vinagre. 
 
- com a união desses elementos você verá o resultado. Esse processo produz uma 
fiel representação de um vulcão em atividade, vale apena conferir. 
 

 

 

 

 

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA - Profª Aurea Maria 
Moraes   6º ano 

 
RADICIAÇÃO 

 



Qual é o número natural que elevado ao quadrado da 25?       

 Esta operação chama-se de RADICIAÇÃO; e representamos assim: 

                        25 = 5   ( lê-se: raiz quadrada de vinte e cinco é igual a 5.) 

        O símbolo da raiz quadrada é  . 

        Então, a RADICIAÇÃO  é a operação inversa da POTENCIAÇÃO. 

 

 Ex.:  

 32 = 9           9  = 3  ( raiz quadrada ) 

                      23 = 8           3 8  = 2  ( raiz cúbica ) 

                      34= 81          4 81  = 3  ( raiz quarta ) 

 

   2, 3, 4 são  índices. O índice 2 não se escreve. 

   9, 8, 81 são radicandos.  

   3, 2, 3 são as raízes. 

    é o radical  ( sinal da operação ) 

  

       Exemplos: 

a) 4  =  2           22 = 4                      c)  4 16  =   2           24 = 16 

b)  3 27  = 3         33 = 27                    d) 5 32  =    2            25 = 32 

 

Exercícios  
 

1)  Calcula: 

     a) 9  =                                             c) 81  =                     e) 64  = 

 

     b) 25  =                                          d) 1  =                           f) 100 = 

 

2)   Resolve as expressões: 

a)  0  49 - 4  121  

      b)  36  16 - 144  169  

c)  225  1 - 64  400  



OBS: 

 
Para determinarmos a raiz quadrada de um número natural precisamos encontrar outro 
número natural que elevado ao quadrado seja igual ao número dado. 
 
Ex: 

a)  25  = 5, pois  52 = 5 x 5 = 25      b)  64 = 8, pois 82 = 8 x 8 = 64 
 
Exercícios 
 
1) Descubra qual é o número: 
a) que elevado ao quadrado dá 16? 
b) que elevado ao quadrado dá 81? 
c) que elevado ao quadrado dá 1? 
d) que elevado ao quadrado dá 0? 
 
 
2) Quais são os números entre 0 e 50 que possuem raiz quadrada exata? 
 
 
3) Qual a raiz quadrada de 16 e qual a potenciação de 13? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



ATIVIDADE DE PORTUGUÊS – PROFESSORA ANGELITA        6º ano 

Dígrafo e Encontro Consonantal 

Dígrafo: é o encontro de duas letras para representar um só fonema. 

Encontro Consonantal: é o encontro de dois fonemas consonantais.  

Ex.: tre                                                        cho                                  trecho 

tr    Encontro Consonantal                          ch   Dígrafo 

ATIVIDADES 

1. Leia a tirinha que você vai receber no grupo de Português, no whatshap. Observe 
as falas do personagem Cebolinha nessa  tirinha. 

a) Nesses quadrinhos, vemos uma das características utilizadas pelo autor para 
compor a personagem Cebolinha. Qual é?  
 

b) Como seria o certo, se o Cebolinha não tivesse esse problema na fala? 
 

c) Identifique os  Encontros Consonantais nessas palavras. 
 

d) Esse grupo de sons aparece na mesma sílaba ou em sílabas separadas? 
 

2. Leia estes versos em voz alta, observando o som das consoantes destacadas. 
“Tudo depende de jeito... 

E pronto! Foi dito e feito! 

Vêm os dois num  trambolhão, 

Mais pretos do que carvão.” 

a)O que as consoantes destacadas formam, Dígrafos ou Encontro 

Consonantal?...................................................   Por quê? 

.............................................................................................................................. 

3. Conhecer os Dígrafos e Encontros Consonantais é útil quando surge a necessidade 
de separar as sílabas. Como devemos separar as sílabas das palavras abaixo? 

necessidade -                                                             colherada- 

hortifrutigranjeiro-                                                       agressão- 

carroceria-                                                                  excelente- 

descobrimento-                                                           nasço- 

4. LEIA.“Perduar e facio dificio e esquecer.” 

O que há de errado nesta frase?  Reescreva  corretamente. 



CIÊNCIAS - AULA DA SEMANA 12 - 6º ANO.  PROFESSOR MARCELO 

FAZER A LEITURA DO TEXTO. 
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Paleontologia 

Tocas revelam vida de tatus gigantes 

 
Grupo já encontrou mais de 60 túneis cavados por animais extintos há cerca de seis mil anos 

Entre 10 milhões e 10 mil anos atrás, a América do Sul foi habitada por espécies de tatus gigantes. Eles 
chegavam a ter 1,5 m de altura e 3 m de comprimento, enquanto os tatus atuais medem em média cerca de 75 
cm. “Eles tinham o tamanho de um fusca”, compara Francisco Buchmann, professor do Câmpus do Litoral 
Paulista, em São Vicente. Uma evidência da presença desses bichões são as chamadas paleotocas, túneis que eles 
escavavam e podiam se estender por centenas de metros. Esses locais ajudam a entender o comportamento de 
seus moradores e o ambiente em que viviam. 

Buchmann descobriu mais de 60 paleotocas, com o auxílio de uma equipe de colaboradores – o geólogo 
Heinrich Frank e os doutorandos Felipe Caron e Leonardo Lima, da UFRGS (Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul), mais a paleontóloga Ana Maria Ribeiro e o doutorando Renato Pereira Lopes, da Fundação 
Zoobotânica do Rio Grande do Sul. A maior concentração desses túneis foi descoberta em outubro, em Novo 
Hamburgo (RS). 

Geralmente, tais túneis estão preenchidos pela lama sedimentada pela chuva por milhares de anos e recebem o 
nome de crotovinas. O grupo de Buchmann é o primeiro a encontrar no Brasil túneis desobstruídos e com marcas 
das garras e da carapaça do animal que os escavou. Com as chamadas “paleotocas”, os pesquisadores podem 
descobrir o que não é possível saber com a análise apenas dos ossos fossilizados. 

A maioria das paleotocas e crotovinas foi encontrada à beira de rodovias, no leste de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. A paleotoca do município de Cristal (RS), por exemplo, foi achada em 2003, 
durante a escavação de um barranco às margens da rodovia BR-116. 

 
A exploração – As primeiras descobertas de paleotocas atribuídas a tatus gigantes na América do Sul 
aconteceram na Argentina. Foram descritas em um artigo de 1908 do palentólogo argentino Florentino 
Ameghino (1854-1911). 

Em 1994, a paleontóloga Lílian Bergqvist, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, descreveu as primeiras 
crotovinas encontradas no Brasil, no litoral do Rio Grande do Sul. “Elas já haviam sido descobertas por geólogos 
que, sem saber o que eram, as chamavam de bolsões de argila”, conta Lílian. 

O trabalho principal de Buchmann é documentar a variação do nível do mar na costa brasileira nos últimos dois 
milhões de anos. Para tanto, ele usa os fósseis como pistas que indicam onde ficava a linha costeira. No entanto, 
descobriu tantas crotovinas e paleotocas que resolveu também estudá-las. “Encontrei umas 10 em janeiro e mais 



de 20 em fevereiro”, conta. 

O paleontólogo marca a posição exata das tocas com um GPS e, em seguida, analisa sua localização no contexto 
geológico da região. Em geral, as tocas ficam em locais que eram morros próximos a leitos de rios. “A paleotoca 
tem um formato cilíndrico e contínuo que se estende por dezenas de metros”, ele descreve. 

Os pesquisadores ainda não encontraram ossos em paleotocas brasileiras. “As condições do solo não permitem 
que o osso se preserve”, explica Buchmann. As únicas pistas sobre o animal que cavou esses locais são as 
marcas de carapaça, cotovelos, pêlos e principalmente garras impressas nas paredes. Buchmann registra essas 
marcas em silicone para compará-las com fósseis. 

Novo Hamburgo – Outras formações notáveis, além da de Cristal, são o conjunto de três crotovinas e duas 
paleotocas em Novo Hamburgo. A primeira delas foi descoberta pelo mineralogista Frank, em outubro. Essa 
toca tem um ramo principal que se bifurca duas vezes. No total, a galeria possui 70 m de comprimento. “Por 
algum motivo, o bicho parou de cavar, talvez tenha sido morto ou achado um lugar melhor”, explica Buchmann. 

O paleontólogo compara os hábitos do tatu extinto com os do moderno. “O objetivo do antigo tatu era cavar uma 
entrada de um lado do morro e uma saída do outro”, diz. A toca do animal moderno tem no mínimo quatro 
entradas: a “porta da frente”, por onde ele normalmente entra e sai, a “saída de emergência”, por onde foge; a 
“entrada de ar”, para ventilação, e a “saída do lixo”, por onde joga fora seus dejetos. Os quatro túneis dessas 
entradas se ligam em uma câmara central mais espaçosa, chamada câmara de giro. “A toca do tatu atual tem de 
10 cm a 50 cm de diâmetro, enquanto uma paleotoca de tatu gigante tem cerca de 1,5 m e 2 m de diâmetro.” 

 
Quem fez? – Os tatus gigantes começaram a evoluir há 60 milhões de anos, após a extinção dos dinossauros, 
tendo desaparecido há seis mil anos, devido a mudanças climáticas, de acordo com o pesquisador. “O índio 
brasileiro conviveu com esses tatus gigantes”, diz. 

Segundo ele, os escavadores dessas tocas devem ter sido tatus dos gêneros extintos Propraopus ou Eutatus. “Em 
breve estarei de volta a Novo Hamburgo para novos levantamentos da biometria”, diz. 

Igor Zolnerkevic 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.ufrgs.br%2Fpaleotocas%2FProducao.htm&psi

g=AOvVaw29BUtHz2flOS3uso2OEqi-

&ust=1592487762515000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjVvrL9iOoCFQAAAAAdAAAAABA 
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ESTA ÚLTIMA IMAGEM É DE UMA PALEOTOCA NO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO-RS, COM 

CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES A QUE FOI ENCONTRADA NO MUNICÍPIO DE CRISTAL, AO LADO DO 

PARADOURO CRISTAL. 



 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSORA TAÍS 

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 Segunda Semana 
Turma: Sexto Ano 
Professor: Simone Mendonça da Silva 
Disciplina: Língua Inglesa 
Conteúdo: REVISÃO – PLURAL DOS SUBSTANTIVOS, 

SAUDAÇÕES, VERBO TO BE PRESENTE, ARTIGOS 

INDEFINIDOS, FORMAS NEGATIVA E INTERROTATIVA DO 

VERBO TO BE E CORES. 

  OBS. TODO O CONTEÚDO TEM NO CADERNO. 

 

Leia com atenção e traduza: 
John: Mary, there are my friend Jane and Rose. 
Mary: Hello, girls. I’m glad to meet you! 

And those people over there? 
John: Those people are my parents. 
Mary: And that boy and that girl over there? 
John: The boy is my brother and the girl is my 
sister. My sister is a teacher of English and my 
brother has a shop downtown. 
 

 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

1. Escreva em inglês: 
Bom-dia:_______________________ 
Boa-tarde:______________________ 
Boa-noite:______________________ 
(ao chegar):_____________________ 
(ao despedir-se):_________________ 
Adeus:_________________________ 
Até amanhã:____________________ 

2. Escreva as formas verbais abreviadas: 
I am =  I’m 
You are = ______________________ 
He is = ________________________ 
She is = ________________________ 
We are = _______________________ 
They Are = _____________________ 
 

3. Escreva no plural: 
a) This girl is my friend. 

______________________________ 
b) That boy has a new car. 

______________________________ 
 

4. Escreva a ou an: 
a) He is ____ American singer. 
b) She is ____ English painter. 
c) I am ____ teacher. 
d) This is ____ orange. 
e) We have ____ shop downtown. 



5. Escreva na forma interrogative: 
a) You are my friend. 
_______________________________ 
b) We are late today. 
_______________________________ 
c) She has a boy friend. 
_______________________________ 
d) They have a lot of money. 
_______________________________ 
e) John is a good singer. 
_______________________________ 
f) The teacher has a red car. 
_______________________________ 

6. Escreva na forma negativa: 
a) He has many friends. 
___________________________ 
b) They have much money. 
___________________________ 
c) She is my girlfriend. 
___________________________ 
d) You’re a young wife. 
___________________________ 

7. Escreva em inglês: 
a) Eu trabalho num banco. 
___________________________ 
 

 

b) Meu filho tem uma loja. 
_________________________________ 

8. Escreva em inglês: 
a) Minha esposa tem olhos azuis. 
_________________________________ 
b) Bem-vindo a minha casa. 
_________________________________ 

9. Veja a figura e responda: 
What color is the plane? 

______________________ 
______________________ 
 
 
What color are the pencils? 
_______________________ 
_______________________ 
 
 
What color are the books? 
_______________________ 
_______________________ 
 
 
What color are the apples? 
_______________________ 
_______________________ 
 

 

TESTE SEU VOCABULÁRIO RESOLVENDO AS CRUZADAS 

 

 



Aulas Complementares 
 

Décima Segunda Semana 
Turma: Sexto Ano 
Professor: Simone Mendonça da Silva 
Disciplina: Ensino Religioso 
Conteúdo:  ANÁLISE E REFLEXÃO 
RCG: REFLETIR SOBRE ATITUDES COMPORTAMENTAIS DE 
SOLIEDARIEDADE, SENSIBILIDADE, EMPATIA, PERDÃO E 
COOPERAÇÃO NO CONVÍVIO DIÁRIO. 

O mal se combate com violência?  

Muita gente tem a ideia de que é preciso combater a violência com mais 

violência, corrigir a injustiça castigando cruelmente os injustos, enfim, melhorar o 

mundo com armas e guerras, e com o poder dos mais fortes. Poucas pessoas acreditam 

na força do amor.  

No entanto, muitos homens e mulheres que realmente mudaram a sociedade 

humana não possuíam exércitos nem mataram ninguém. Ao contrário: alguns até 

morreram pela paz. 

 Como eles conseguiram fazer isso em um mundo cheio de governos poderosos, 

armas potentes, dinheiro em abundância? Acontece que os governos caem, as armas 

envelhecem, o - 23 - dinheiro acaba... mas a fé verdadeira, o exemplo do bem, as vidas 

de paz nunca se apagam do coração humano.  

Pense no exemplo do próprio Cristo: ele não comandava exércitos, não era 

membro de nenhum governo. Mas seu amor foi tão grande, sua morte pelo 

bem da humanidade foi tão impressionante, que até passamos a contar o 

tempo, no Ocidente, em a.C. (antes de Cristo) e d.C. (depois de Cristo). A 

história ficou profundamente marcada pela sua passagem na Terra. 

Agora, pense no exemplo de Gandhi. Ao morrer, deixou um par de 

óculos, um par de sandálias, uma túnica, um livro e uma roca de tecer. Era 

tudo o que possuía. Mas sua ideia e sua prática da não violência não 

morreram: inspiraram o pacifista Martin Luther King e muitos movimentos 

de paz em todo o mundo.  

Essas pessoas ensinaram justamente que o maior poder do mundo está 

no amor, a maior riqueza está na capacidade de perdoar e a única maneira de 



corrigir a injustiça é sensibilizar o coração dos homens para a justiça e 

converter pessoas injustas em pessoas justas.  

Em vez de punir, é preciso educar. Antes de julgar com crueldade, 

deve-se perdoar com misericórdia. Todo ser humano tem alguma coisa 

divina dentro de si, e exemplos de amor profundo, como foram Jesus, 

Gandhi e São Francisco de Assis, podem despertar a vontade de ser bom. 

A violência para com aquele que é violento apenas desperta ainda mais 

revolta. 

 Praticar não-violência não é aceitar tudo calado e deixar de combater o que é 

errado: é lutar pelo que é certo, mas com os meios da paz. É tentar acabar com o erro 

salvando a pessoa que está errada.  

Praticar não-violência é lutar ainda mais ativamente contra o mal. A não-

violência é superior à violência. O perdão é bem mais poderoso que o castigo.  

Praticar não-violência significa sofrer conscientemente, não se submetendo à 

vontade do malfeitor, mas empenhando-se, com todo o ânimo e sem ódio, contra o 

tirano. Por meio da não-violência, um só indivíduo - Gandhi - desafiou os poderes de 

um império injusto e salvou muitas pessoas da injustiça.  

Embora no século XX tenham ocorrido muitos movimentos pela paz, tivemos 

também inúmeras e desumanas guerras, entre nações e dentro de nações. Neste início 

de milênio, a violência continua presente em todos os setores da sociedade. O caminho 

para a paz parece difícil, mas precisamos procurá-lo. 

ATIVIDADES  

Responda: 

1. Você concorda que seja possível lutar sem violência? Por quê?  
 

2. Quais são as armas da violência? E quais são as “armas” da paz?  
 

3. Para você, o que dá mais resultado: a violência ou a paz? Por quê? 
 

 Faça Você  

Faça uma oração pela paz. Você deverá fazer uma reflexão íntima: tem alguma coisa contra alguém? 

Consegue perdoar? O que pode fazer em contribuição à paz? 

 



Atividade de Artes 6º ano 
 

Prof.ª Bruna Rocha 
 

Arte Mesopotâmica 
A arte mesopotâmica representa as diversas manifestações artísticas (pintura, escultura, 

arquitetura, artesanato, literatura, etc.) que foram desenvolvidas pela civilização mesopotâmica 
durante cerca de 4.000 anos. 
Eles habitavam as terras férteis do vale dos rios Tigre e Eufrates, territórios que hoje pertencem a 
Turquia e ao Iraque. Os principais povos mesopotâmicos foram: os sumérios, os acádios, os 
assírios, os caldeus e os babilônicos. 
 

Principais Características 
Ainda que seja difícil reunir as diversas características que marcaram a arte mesopotâmica, 

visto a infinidade de povos e culturas que se desenvolveram na região, no geral, a arte 
mesopotâmica reflete a história, a política, a religião, as forças da natureza e as diversas 
conquistas dos povos que habitaram o local até o século VI a.C., ou seja, até a conquista dos 
persas. 

 

Os principais materiais utilizados para a produção da arte mesopotâmica eram a argila, o 
adobe, a terracota, a cerâmica, o cobre, o bronze, o basalto, o ouro, a prata, o estanho, o 
alabastro, o junco, o marfim e ainda, diversas pedras preciosas. 

 

A arquitetura mesopotâmica foi a mais desenvolvida das artes desse período, sendo 
marcada pela grandiosidade das formas. A escultura e a pintura possuíam a mesma finalidade 
decorativa, ou seja, elas foram produzidas para decorar os espaços arquitetônicos. 
 

Pintura Mesopotâmica 

 
Mosaico de Leão da Babilônia, fragmento do portão de Ishtar em Istambul, Turquia 
 

Grandes murais, artigos utilitários e de adorno foram desenvolvidos pelos mesopotâmicos. 
Muitas pinturas eram produzidas para adornarem os templos e palácios como os murais. 

 

Utilizavam diversas cores (com maior incidência do preto, branco, vermelho e amarelo) e 
mosaicos para retratar sobretudo, cenas cotidiano, de guerra, rituais, cerimônias, deuses e também 
a história desses povos. 
 
 
 
 
 
Arquitetura Mesopotâmica 



 
Zigurate de Ur, na província de Dhi Qar, no Iraque 
 

As construções arquitetônicas foram marcadas pela grandiosidade nas quais incluíam 
arcos, pinturas murais, esculturas e decorações em baixo relevo, sobretudo nos templos e 
palácios. 
 

Os principais materiais utilizados para erguer essas construções eram a argila e os tijolos 
queimados e cozidos ao sol. Com principal exemplo, podemos citar o “Zigurate de Ur”, uma espécie 
de templo em forma de piramidal criado pelos sumérios para adoração dos deuses. 
 

Escultura Mesopotâmica 

 
Rainha da Noite, Antiga Deusa da Mesopotâmia 
 

Muitas esculturas tinham o objetivo de ornar os grandes espaços arquitetônicos, tal qual as 
pinturas, e seguiam padrões naturalistas e/ou realistas. Tinham como principal característica a 
ausência de movimento, constituindo assim, esculturas rijas e estáticas. 

Ainda que algumas esculturas foram produzidas em pedra, a maioria delas eram feitas em 
argila, as quais retratavam seres humanos, mitológicos, animais e deuses de maneira frontal, 
sejam em pé ou sentados. 
 
 
Literatura Mesopotâmica 



 
Tabuleta de argila com escrita cuneiforme do assírio antigo 
 

Os mesopotâmicos se destacaram também na literatura com a criação de poemas e 
narrativas épicas, como a “Epopeia de Gilgamesh”, inspiradora da descrição do dilúvio em Acádio. 

 

Alfabeto Cuneiforme 
 

 
 

Atividades: 
 

1- Em uma folha de oficio crie o seu alfabeto com códigos. 
 

2- Em outra folha pratique escreva as seguintes palavras 
* Seu nome  
* Arte 
* Arte Mesopotâmica 
* Um sentimento 
 

Use a sua criatividade use lápis de cor, canetinha, marca texto. 
 


	Exercícios 



