
  
Ano Letivo  

2020  
Plano de Ações  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR  
Ano/Turma  Data de Realização das Atividades  Carga Horária  
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Componente Curricular Central:  Componente Curricular Participante:  Professor (es):  

HISTÓRIA    ADRIANA LOSS 
MICHELE MUSSKOPP  

Tema Genérico do Plano de Aula:  
POVOS DO ORIENTE MÉDIO – PARTE I 
Mesopotâmia 
Sumérios  
Acádios 
Babilônios 
Assírios 
Caldeus  
Sistemas sociais, Religião, economia, ciências. 
Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular)  

Competência geral 2: Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 

investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar 

hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos 

das diferentes áreas. 

Competência específica de História 1: Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e 

mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do 

tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. 

Competência específica de História 2: Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando 

acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e 

culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de organização cronológica. 

Competência específica de História 6: Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da 

produção historiográfica. 
Objetos de Conhecimento  

 Povos da antiguidade no oriente médio 
Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador)  

 EF06HI07: Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no Oriente Médio e nas 
Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral dessas 
sociedades. 

 EF06HI15: Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas no Mediterrâneo e seu 
significado. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados.  
 Caderno, caneta, lápis, borracha, lápis de cor e internet,   

Aplicação/Fixação  
AULA 1 

 Nesta aula o aluno deverá assistir aos vídeos: (Caso não tenha acesso aos vídeos, à 
leitura dos textos, em anexo ajudará na realização das atividades). 

  “As primeiras civilizações: Mesopotâmia”  https://youtu.be/HFYjbdgtSHM 

  “Mesopotâmia 1”  no site: https://m.youtube.com/watch?v=uoiQT5QKbI0 

 
AULA 2  

 Ler o texto “Civilização Mesopotâmica” (anexo1) disponível no site:  

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/civilizacao-mesopotamica e destacar 

pontos importantes. 
 

 LEMBRE-SE DE REGISTRAR A SEMANA, O TEMA E A DATA DA REALIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE NO CADERNO ANTES DE INICIAR A ATIVIDADE. 
Copiar no caderno o resumo proposto sobre a Mesopotâmia, (anexo 2) acrescentando 

https://youtu.be/HFYjbdgtSHM
https://m.youtube.com/watch?v=uoiQT5QKbI0
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/civilizacao-mesopotamica


pontos relevantes que não foram contemplados sobre os Sumérios, Acádios, Babilônios, 
Assírios, Caldeus 
 

AULA 3  
 

 Realizar no caderno as atividades propostas:  
1. O que eram os Zigurates e pra que eram utilizados? 
2. Do que se tratava o Código de Hammurabi e como era aplicado? 
3. Faça um relato sobre a escrita cuneiforme explicando como era feita e para que era 

utilizada. 

Síntese/Avaliação  
 No retorno às aulas, além de apresentar a proposta registrada em seu caderno, com 
identificação de semana e data, você poderá ser selecionado pelo seu professor para 
apresentar o seu trabalho para sua turma.  
 Como forma de avaliação, será observada: 

 A participação e o envolvimento dos alunos nas atividades 

 Apresentação dos cadernos.  

 O relato das questões propostas. 

 Faça anotações se necessário, para tirar as dúvidas com o professor.  
Registro de Frequência  

 No retorno às aulas, verificando as atividades realizadas no caderno.  

Referencial  

 Vídeo: “As primeiras civilizações: Mesopotâmia”  https://youtu.be/HFYjbdgtSHM acesso em 14/05/2020. 

 Texto: “Civilização Mesopotâmica”  https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/civilizacao-mesopotamica 
acesso em 14/05/2020. 

 Vídeo: Mesopotâmia 1  no site: https://m.youtube.com/watch?v=uoiQT5QKbI0 acesso em 14/05/2020. 

  

 

Textos sugeridos:  

(ANEXO 1)     CIVILIZAÇÃO MESOPOTÂMICA 

Uma das primeiras sociedades da humanidade 
 
A civilização mesopotâmica é tida como um dos berços das sociedades orientais. As primeiras 
cidades nasceram ainda no processo de sedentarização humana e revolução agrícola pastoril do 
ciclo neolítico. Essa civilização foi controlada por muitos povos, que brigavam entre si pela 
liderança no poder. Banhado pelos rios Tigre e Eufrates, suas terras eram férteis e de fácil 
implantação das técnicas de irrigação e de complexos hidráulicos.  
 

Civilização Mesopotâmica: população  
 
 
A população mesopotâmica nasceu através das conquistas de dois principais povos: os sumérios 
e os acádios. Depois deles que se formaram outros, como os babilônios, assírios e hititas. 
 
 
Sumérios  
 
As primeiras cidades da civilização mesopotâmica – Ur, Uruk e Nippur – foram construídas pelos 
sumérios. Eles são os autores das grandes construções hidráulicas que aproveitavam os 
pântanos, inibiam as inundações dos rios e garantiam água nos períodos de seca. Além disso, 
foram os inventores dos registros escritos. 
 

https://youtu.be/HFYjbdgtSHM
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/civilizacao-mesopotamica
https://m.youtube.com/watch?v=uoiQT5QKbI0
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/neolitico


A linguagem suméria foi transformada pela escrita cuneiforme, um tipo de escrita que utiliza 
símbolos para representar objetos ou conceitos. Com o passar dos anos os desenhos foram 
adaptados para um grupo de sílabas. 

 

 
Mapa das cidades sumérias (Foto: Wikipédia) 

 

 

As informações eram escritas em blocos de argila por um objeto conhecido como cunha, por isso 
a definição de cuneiforme. Caso quisessem que esses registros fossem guardados, bastavam 
assar as placas.  
 
A organização política era de cidades-estado, no qual eram administradas por sacerdotes e um 
chefe militar. Eles criavam as leis, cobravam impostos (as sementes serviam como moedas) e 
supervisionavam as obras em volta das cheias dos rios (canais de irrigação e drenagem).  
 
A dominação suméria começou a ruir após os fracassos em conflitos pelo controle do poder. Essa 
fragilidade facilitou a invasão dos assírios, fenícios, árabes e outros povos.  
 
Acádios  
 
Os acádios eram seminômades, migravam nos momentos em que precisavam expandir 
plantações, pastos e nas estações de maior escassez. Foram os acádios que construíram o 
primeiro império da região mesopotâmica. Sua principal fonte econômica era a agricultura, 
beneficiada pela irrigação dos rios Tigre e Eufrates. A economia girava de acordo com a troca de 
metais e cevada. O poder político ficava nas mãos dos reis, que após a morte eram idolatrados 
como deuses.  
 
Babilônios 
 
Os babilônios invadiram as áreas habitadas pelos acádios e, com o passar do tempo, acabaram 
controlando outras cidades da Mesopotâmia. A gestão unificadora do rei Hamurabi favoreceu o 
nascimento do grande império babilônico. As maiores concentrações urbanas da antiguidade 
surgiram justamente nesse período.  
 
O conjunto de leis que ordenava esse império ficou conhecida como código de Hamurabi (“olho 
por olho, dente por dente”), no qual apresentava várias penalidades de acordo com o tipo de 
infração cometida. Além de Hamurabi, a civilização babilônia foi governada por Nabucodonosor. 
Ele ordenou a criação dos Jardins Suspensos e da Torre de Babel, e a conquista de Jerusalém.  



 
Inicialmente, a economia da Babilônia era pautada pela agricultura. Porém, com as grandes obras 
arquitetônicas de Nabucodonosor, passou a funcionar de acordo com a renda das obras. Após a 
morte do segundo rei, o império entrou em decadência e foi invadido por outros povos.  
 
Assírios 

 
Os assírios ocuparam a região norte da Babilônia. De todos os povos da civilização 
mesopotâmica, ganharam destaque pelo poder militar, especialmente na fabricação de armas. 
Sua principal maneira de conquistar e expandir terras eram por meio de guerras, sendo bastante 
cruéis com as populações derrotadas. 
 
Em contrapartida, eram grandes incentivadores das ciências. As coordenadas de latitude e 
longitude para navegação, por exemplo, são uma das invenções matemáticas desenvolvidas 
pelos assírios. A civilização entrou em colapso por conta de inúmeros conflitos civis e morte do rei 
Assurbanipal, que na sua gestão controlou a Babilônia, a Síria, a Pérsia e o Egito. 
 
Hititas 
 
Os hititas foram povos indo-europeu que formaram outro império nas proximidades da 
Mesopotâmia. Eram liderados por um rei, considerado soberano e divino, que também 
comandava o exército e os sacerdotes. As principais bases econômicas eram a agricultura, 
mineração e comércio. Além disso, foram os pioneiros no manuseio do ferro. 
 
Dominavam a escrita cuneiforme e outro tipo de escrita pictográfica. Essa linguagem deu origem a 
outros idiomas falados na Europa e Ásia. O império dos Hititas teve sua queda através do domínio 
assírio, que tinha grande poder militar. 
 

Civilização Mesopotâmica: sistemas sociais 
 
As sociedades da civilização mesopotâmica eram divididas por camadas sociais: nobres, 
sacerdotes, militares, comerciantes e escravos.  
 
O poder político, militar e das ciências se concentrava nas mãos da nobreza, dos sacerdotes e de 
alguns comerciantes. Já os camponeses e escravos (presos de guerra) eram obrigados a servir a 
classe dominante, entregando boa parte da sua produção agrícola.  
 
Economia 
 
Como já sabemos, o principal suporte econômico da civilização mesopotâmica era a agricultura. 
O cultivo de trigo, cevada, raízes e frutas, juntamente com o arado e os carros de roda, tornaram 
a região um polo econômico. 
Os locais de produção agrícola eram dirigidos pelos templos , os zigurates e palácios. Cabia aos 
camponeses o trabalho nessas terras e entrega de boa parte dos produtos aos templos. Já as 
propriedades privadas, livres do domínio dos zigurates, eram cultivadas por funcionários que 
recebiam pagamentos. 
 
Religião 
 
Cada população cultuava seus próprios deuses. Eles eram vistos como a representação das 
forças naturais (terra, água, fogo e o ar) e se assemelhavam às características humanas: 
qualidades, defeitos, paixões e ira. 
 
A única divindade adorada por todos os povos da civilização mesopotâmica era a deusa Ishtar, 
que ajudava os homens nos dilemas do amor e na conquista de guerras. Além dos deuses, 



acreditavam em gênios (semelhantes a anjos) auxiliadores. Esses espíritos seriam responsáveis 
pela proteção das divindades contra doenças, morte ou até mesmo forças malignas. 

Ciências 
   
- Os povos da civilização mesopotâmica tiveram grande destaque nos ramos da astronomia, 
matemática e direito. 
- Os sacerdotes detinham conhecimento em astronomia e astrologia. Por isso, sabiam as 
propriedades dos planetas e estrelas, e as fases dos eclipses solares e lunares. 
- Os mesopotâmicos foram os pioneiros no senso de divisão do ano em meses, as horas em 
sessenta minutos e segundos, e a semana em sete dias. 
- Na matemática inventaram os cálculos de raízes quadrada e cúbica, divisão, equação e as 
grandezas de comprimento. Além desses, também dividiram o círculo em 360 graus. 
- Já no Direito criaram uma coleção de leis sumérias e semitas. A Lei de Talião, conhecida como 
código de Hamurabi, continha mais de 250 normas. 

 

Anexo (2) 

 


