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A mais famosa rainha do Egito

VÍDEO 04: Mulheres na História #1: 

Cleópatra, a última FARAÓ do Egito

https://www.youtube.com/watch?v=M60iy2jRfX8

Por mais que a rainha do Egito seja retratada até
hoje como irresistível ao homens e seja conhecida
por usar o corpo e a beleza para influenciar a
política. Na verdade, o que a tornava mais atraente,
na época, era o fato de ser uma mulher culta, que
entendia e falava várias línguas, sabia matemática,
filosofia, oratória e astronomia.
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https://www.youtube.com/watch?v=M60iy2jRfX8


Como imaginamos a Cleópatra

Como ela realmente era...
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Qual das alternativas abaixo apresenta características da sociedade
do Egito Antigo?

A - O poder era concentrado nas mãos do faraó. A sociedade
também era composta por sacerdotes, militares, escribas,
comerciantes, artesãos, camponeses e escravos.
B - Os escribas tinham muito poder na sociedade egípcia, mais do
que o faraó, pois sabiam ler e escrever. Os sacerdotes tinham pouca
importância social, pois a religião não era muito valorizada pela
sociedade egípcia.
C - A maior parte da sociedade era composta por escravos, que
apesar de serem comercializados como mercadoria tinham vários
direitos sociais.
D - O faraó era eleito pelo povo egípcio para um mandato de 4 anos.
Nas eleições egípcias todos podiam participar, menos os escravos e
os camponeses.
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Obrigada a TodXs e até a próxima aula =) 
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DATA: 22 de Maio.

Conteúdo: Civilizações Antigas - Hebreus 
-Localizar, no tempo e no espaço, as civilizações 
dos hebreus;
-Identificar os principais momentos da história 
dessas civilizações;
-Descrever a cultura, a religião e os 
conhecimentos científicos desses povos.

- Recursos: Imagens, Vídeos e Questões. 



Na região do Crescente Fértil, as ricas terras encontradas nas margens dos
grandes rios (Nilo, Tigre e Eufrates) possibilitaram não apenas o
desenvolvimento das civilizações egípcia e mesopotâmica, que já conhecemos,
mas também o de povos vizinhos, que, de alguma maneira e em algum
momento, aproveitaram-se da riqueza daquelas. Trata-se de hebreus, fenícios e
persas, responsáveis por alguns legados da cultura ocidental.
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GRANDES CIVILIZAÇÕES OS HEBREUS 

PARTE 1
https://www.youtube.com/watch?v=WWYxJvQF5uA
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https://www.youtube.com/watch?v=WWYxJvQF5uA


• O povo hebreu estabeleceu-se
na Palestina, região do atual
território de Israel, às margens
do rio Jordão.

REGISTRO HISTÓRICO: Bíblia, 
mais especificamente o 

Antigo Testamento.
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