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Olá, Crianças!!! Espero que estejam todos bem... Estamos com saudades!!! 
Hoje, iniciaremos um novo conteúdo. Sairemos do Continente Americano e 
“viajaremos” para um novo Continente. Assim como fizemos com a América, 
iremos descobrir tudo sobre os povos que deram origem a esse outro 
Continente. 
Curiosos para saber para onde iremos? Vamos ver quem descobre!!! 
Observe atentamente as imagens abaixo. Elas darão pistas do país para onde 
“viajaremos” ... 

 

                 
 
 

            
 
         

Disponíveis em: https://www.acervoescolar.com 

Olá Alunos e Alunas!!! 
- Essa atividade deverá ser realizada na semana de 10 à 14 de agosto;  
- Leia atentamente as orientações abaixo; 
- No seu caderno, anote a data e o título a atividade realizada.  

Bom trabalho! 
 



Não está difícil!!!  
Quem disse que essas imagens são do Egito, acertou!!! 
O Egito é um lugar fascinante pela suas construções antigas, as pirâmides, além de possuir belíssimas paisagens.  
Você sabe em qual Continente o Egito está localizado? 
Observe o Mapa e tente descobrir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=mapa+mundi+pol%C3%ADtico

https://www.google.com.br/search?q=mapa+mundi+pol%C3%ADtico


A África é um continente com grande 
diversidade cultural. Cada país desse continente 
apresenta línguas, comunidades e costumes distintos. 

Já vimos que o continente Africano guarda 
vestígios de sociedades muito antigas. No Egito, por 
exemplo, há as pirâmides de Gizé e a Esfinge, entre 
outros monumentos milenares. Essas construções, que 
preservam a história dos antigos egípcios, são 
consideradas patrimônios da humanidade. 

O Egito é um país muito antigo do norte de 
África, tem como capital a cidade do Cairo e é 
atravessado por um dos maiores rios do mundo, o Rio 
Nilo. 

O antigo Egito era governado por faraós, entre 
os mais conhecidos destacam-se: Ramsés II, 
Tutankhamon e Akhenaten. 

Este povo dedicava-se à agricultura, à pesca e 
à construção de pirâmides e templos. 

As pirâmides, como a de Gizé, Quéops e 
Quefren serviam para sepultar os seus faraós. Depois 
de morrerem, os corpos dos faraós eram tratados e 
embrulhados em tecidos brancos, as múmias, para 
serem preservados. 

Os templos eram dedicados aos muitos deuses 
que adoravam, como eram os casos de Tot, deus da 

sabedoria, Maat, deusa da verdade e da justiça, Deusa gato Bastet e Hator, deusa do amor. 
Eram um povo muito avançado para a época e escreviam em papiros com hieróglifos, que era um tipo 

de escrita que utilizava símbolos e desenhos. 
 

Fonte: https://turmacasaisjunior.blogs.sapo.pt/o-antigo-egito-24508 

Observe esta foto: 

 

Você conhece outros povos antigos que construíam 

pirâmides ou outros edifícios semelhantes aos da 

imagem? 

 

Em sua opinião, por que é importante preservar 

monumentos como as pirâmides retratadas na foto? 

 

 

Para finalizar os estudos desta semana, clique na imagem ao 

lado para assistir ao vídeo Egito Antigo: 5 coisas que você 

deveria saber”. O vídeo conta cinco curiosidades sobre o Egito 

Antigo. Preste bastante atenção, pois aprofundaremos esses 

conhecimentos nas semanas seguintes. 

Se você não tem acesso à internet, não se preocupe. A seguir, 

estarão transcritas as cinco curiosidades contatas no vídeo. Leia 

com bastante atenção a fique atento para as próximas aulas. 

 

 

 

https://turmacasaisjunior.blogs.sapo.pt/o-antigo-egito-24508
https://www.youtube.com/watch?v=qytoTGSy8qI


 

1- Pirâmides são túmulos gigantes, com túneis, câmaras e 

passagens secretas. As mais importantes são a de Quéops, 

Quéfren e Miquerinos.        

 

 

 

      

2- Múmias: Quando os faraós egípcios mais ricos morriam, o 

corpo era preparado para ser conservado o maior tempo 

possível. O corpo era limpo e perfumado e enrolado em faixas 

e depois colocavam os corpos em luxuosos sarcófagos. 

 

 

 

 

3- O Egito Antigo estava localizado no noroeste do 

Continente Africano. A civilização egípcia começou há 

5 mil anos e durou três mil anos. 

 

 

 

4- O Rio Nilo é o segundo maior rio do Mundo, com quase 7000 

quilômetros. Foi perto dele que a civilização egípcia se 

desenvolveu pois a terra fértil ficava perto do Rio já que o Egito 

era uma grande deserto. O rio ajudava na agricultura e na 

pesca e também era uma via de transporte para os barcos que 

transportavam mercadorias e pessoas por todo o Império. 

 

 

 

5- Os Faraós eram os Reis do antigo Egito. Eram 

considerados Deuses vivos e a Cleópatra é uma das mais 

famosas, pois além de Rainha foi diplomata, comandante 

naval, linguista e escritora de tratados médicos. Outro faraó 

famoso foi Tutankhamon. Ele virou faraó aos 9 anos e seu 

túmulo foi encontrado quase intacto. 

 

 

Que tal aproveitar um pouco mais desta viagem até o Egito e pesquisar outras imagens e 

curiosidades sobre esse pais surpreendente? Registre, em seu caderno, o que você 

descobrir. 

Boa viagem!!! 


