


DATA: 08 de MAIO.
Conteúdo: Civilizações Antigas – EGITO.

Objetivos:

• Localizar, no tempo e no espaço, a formação da
civilização egípcia;

• Caracterizar as atividades econômicas da civilização
egípcia;

• Compreender a cultura, a religião e os conhecimentos
científicos do antigo Egito.

- Recursos: Imagens, Vídeos e Questões.
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GRANDES CIVILIZAÇÕES - ANTIGO 

EGITO - PARTE 1
https://www.youtube.com/watch?v=Q2qVGo_wTog
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O legado arquitetônico deixado pelos antigos egípcios é uma demonstração de que
eles eram gênios matemáticos e astronômicos. Você sabia, por exemplo, que a
localização das pirâmides de Gizé está perfeitamente alinhada com o Cinturão de
Orion?
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https://www.megacurioso.com.br/teorias-da-conspiracao/102083-8-teorias-absurdas-e-hilarias-a-respeito-das-piramides-do-egito.htm


Na antiga civilização egípcia, as 
mulheres  tinham praticamente os 
mesmos direitos que os homens, 

o que significava que, com 
exceção de algumas profissões 

que eram proibidas de 
desempenhar, as egípcias eram 
livres para se casar com quem 

bem entendessem, se divorciar, 
ter e administrar propriedades, 

viajar etc.;
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Os antigos egípcios se 
preocupavam bastante com a 
aparência e a higiene pessoal. 

Os homens, por exemplo, 
depilavam todo o corpo e 

costumavam aplicar 
essências sobre a pele para 

ficar perfumados.
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Ao contrário do que acontecia em 
outras civilizações da Antiguidade 
— e inclusive em algumas culturas 
atuais —, os antigos egípcios eram 
tolerantes com relação às pessoas 
afetadas por problemas de saúde 

ou malformações genéticas. 
Existem, por exemplo, registros de 
que o faraó Amenemope, da 21ª 

dinastia, considerava o cuidado aos 
idosos, doentes e deficientes 
físicos uma obrigação moral;
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Um dos faraós mais longevos 
do Egito Antigo foi Ramsés II, 
cujo reinado teve duração de 

pouco mais de 66 anos. 
Estima-se que ele tenha 

falecido entre os 90 e 91 anos 
de idade e que o monarca 

tenha tido mais de cem filhos.
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A palavra “faraó” pode ser 
traduzida como “grande 

casa” — e na primeira vez 
que o vocábulo foi usado, 

ele, na verdade, fazia 
referência ao palácio do rei e 
à sua grandeza, e não apenas 

ao monarca.
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Um mito famoso relacionado 
com o Antigo Egito é o de 

que quando um faraó morria, 
todos seus servos, oficiais e 

membros de sua família 
deviam ser “enterrados” 
vivos com o monarca. No 
entanto, embora existam 

casos isolados dessa prática 
ao longo da História, ela não 

era nada comum.
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Os gatos eram considerados 
animais sagrados para os 

antigos egípcios tanto que, 
durante um período, 

quando um morria, os 
membros da família à qual 
ele pertencia raspavam as 
sobrancelhas em sinal de 
luto. Também era comum 
que os bichanos fossem 

mumificados e enterrados 
em cemitérios especiais.
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Cairo, a capital do Egito, é a maior cidade 
da África e do Oriente Médio.
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–

O Egito dependia totalmente das cheias
anuais do Nilo. Após as cheias (que
traziam muitos restos de plantas e
animais), os detritos depositados na terra
eram uma garantia de boas colheitas.
Além disso, o rio Nilo era uma importante
via de comunicação e era o único recurso
de pescadores e agricultores.
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