
 
Município de São Bernardo do Campo 

Secretaria de Educação 

Departamento de Ações Educacionais 

Divisão de Educação Infantil, Ensino Fundamental e  

Educação de Jovens e Adultos 

EMEB Estudante Flamínio Araújo de Castro Rangel. 
 

Nome _______________________________________________________________________________________ 

5º ano _______ Professor(a) ___________________________________ Data _____/_____/__________ 
 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA – 30 e 31 

 

 

 

 
Na última aula, estudamos a importância do Rio Nilo na formação da sociedade egípcia. Vimos 
que o solo fértil às margens do rio Nilo possibilitou a fixação de grupos humanos na região, o 
desenvolvimento da agricultura e a criação de animais.  
Hoje veremos como a sociedade egípcia se organizou e o papel da mulher nessa organização. 
 

 

Aula 30 – A Sociedade Egípcia  

                 As mulheres no poder 

Leia a página 69 do seu livro Aprender Juntos – História e responda a questão 2, observando atentamente a 

imagem. 

Em seguida, leia a página 70 e entenda a importância da Mulher na sociedade egípcia. Responda a questão 

3 com a sua opinião sobre as mulheres do Egito Antigo. 

 

Aula 31 – Retome as leituras realizadas na atividade anterior e verifique o que você aprendeu, relacionando 

as colunas abaixo: 

                                       Eram a minoria e podiam desempenhar as funções dos artesãos e camponeses. 

Responsável por aplicar a justiça, controlar a arrecadação de impostos e cuidar 

de assuntos externos. 

 Encarregados de registrar, por escrito, os impostos arrecadados, os resultados 

das atividades agrícolas e a quantidade de animais no reino. 

 Deus encarnado que possuía poderes sobrenaturais. Tinha a função de 

administrar todo o reino e comandar o exército. 

 Desempenhavam papel de destaque e algumas tornaram-se rainhas poderosas. 

 Administravam os templos e cultos religiosos. 

 Se dedicavam a ocupações como armeiros, barqueiros, pedreiros, carpinteiros e 

pintores. 

 Responsáveis por cultivar a terra e cuidar dos animais. 

Olá Alunos e Alunas!!! 
- Essa atividade deverá ser realizada na semana de 08 à 11 de agosto;  
- Leia atentamente as orientações abaixo; 
- No seu caderno, anote a data e o título a atividade realizada.  

Bom trabalho! 
 


