#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º x

6

ANO(S)

7º e 8º

CORREÇÃO
DISCIPLINA HISTÓRIA

Promover estratégias que desenvolvam o pensamento crítico e analítico dos
alunos:
- Analisar fontes históricas, problematizando-as, sob orientação.
- Conhecer o processo de criação dos primeiros centros urbanos e a origem da
estratificação social;
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS - Conhecer os rumos e etapas principais da expansão no reinado de D. Afonso V e
D. João II;
- Diferenciar objetivos da expansão de acordo com o período/reinado;
Identificar/aplicar os conceitos: metalurgia, acumulação de excedentes,
aglomeração urbana, estratificação social, civilização.

Título/Tema do Bloco

A técnica e o Homem: As primeiras civilizações urbanas / Expansão e mudança nos
séculos XV e XVI
Tema: DAS SOCIEDADES RECOLETORAS ÀS PRIMEIRAS CIVILIZAÇÕES – 7º Ano.
EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI: Abertura ao Mundo - 8º Ano.

Tarefas/ Atividades/ Desafios

1. AS PRIMEIRAS CIVILIZAÇÕES URBANAS
1. Observa o mapa e a barra cronológica.

3 Ciclo/7 ano

1.1. Agora que já analisaste o mapa e a cronologia, consegues dizer quais foram as
primeiras civilizações? E onde se desenvolveram estas civilizações?
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RESPOSTA MODELO:
As primeiras civilizações foram: Civilização da Suméria; Civilização Egípcia; Civilização do
Vale do Indo; Civilização Fenícia; Civilização Hebraica e Civilização do Rio Amarelo.
A maior parte destas civilizações desenvolveram-se junto de grandes rios: Rio Nilo no
Egito; Tigre e Eufrates na Suméria; Rio Indo na Civilização do Vale do Indo e rio Amarelo
na civilização com o mesmo nome.
Civilização Suméria- desenvolveu-se no sul da Mesopotâmia junto ao Golfo Pérsico;
Civilização Egípcia – desenvolveu-se no Nordeste africano entre os desertos da Arabia e da
Líbia;
Civilização Fenícia – desenvolveu-se nas regiões costeiras do atual Líbano – Próximo
Oriente;
Civilização Hebraica - desenvolveu-se na Palestina – Próximo Oriente;
Civilização do Vale do Indo – desenvolveu-se no atual Paquistão e Índia-Ásia
Civilização do Rio Amarelo – desenvolveu-se na China – Ásia.
2. Lê, atentamente, o poema e tenta descobrir porque é que o rio Tigre foi tão
importante para o nascimento da civilização suméria.

Altas águas o Tigre espalha sobre os campos.
E eis que então tudo na terra se regozija;
Os campos produziram grão abundante,
A vinha e o pomar deram os seus frutos,
As colheitas foram armazenadas nos celeiros.
O Senhor fez desaparecer o luto da terra,
E encheu os espíritos de alegria.
Poema sumério em placas de argila (3.º milénio a. C.)

RESPOSTA MODELO:
“Altas águas o Tigre espalha sobre os campos”= cheias;

“E eis que então tudo na terra se regozija” = tudo se alegra;
“Os campos produziram grão abundante,
A vinha e o pomar deram os seus frutos,
As colheitas foram armazenadas nos celeiros” = grande produção agrícola e de alimentos
“O Senhor fez desaparecer o luto da terra” = luto=tristeza/fome/morte
O rio Tigre era uma fonte de vida pois as suas águas irrigavam os campos e tornavam a terra
mais fértil e produtiva.
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3. Depois de consolidares os teus conhecimentos sobre as aglomerações
urbanas/cidades, pesquisa o conceito de civilização e regista no teu caderno.
Pista: já sabes que as palavras têm muitos significados, é o caso de Civilização, por isso,
deves procurar o significado que te pareça relacionado com o que aprendeste sobre as
cidades e a Suméria.
RESPOSTA MODELO:
O conceito civilização associado às primeiras civilizações que estamos a estudar,
relaciona-se com o aparecimento da escrita, cidades, poder político organizado, reis,
diferenciação social… implica a ideia de progresso, não somente material, mas também,
intelectual e moral.

2. RUMOS E ETAPAS PRINCIPAIS DA EXPANSÃO
3 Ciclo/8
1. Anteriormente, no bloco pedagógico 4, construíste uma tabela. Usa os dados dessa

ano

X

tabela e acrescenta agora uma coluna com os resultados económicos alcançados na
expansão:

2. Depois de consolidares os teus conhecimentos sobre a expansão, no reinado de D
Afonso V e no reinado de D. João II, indica em que diferem os objetivos destes
monarcas, na expansão.
RESPOSTA MODELO:
Os objetivos destes monarcas na expansão diferem bastante porque enquanto D Afonso V
quis regressar à conquista de cidades no Norte de África, D. João II quis dar continuidade
aos descobrimentos na costa Ocidental africana com o objetivo de descobrir o caminho
marítimo para a Índia.
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