
 

 
 
 
 

Ano Letivo 2020 
 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

Local   

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 
Ano/Turma Data de Realização das Atividades Carga Horária 

6º ANO  04/06 a 12/06 3 AULAS 
Componente Curricular Central: Componente Curricular 

Participante: 
Professor(es): 

HISTÓRIA ADRIANA LOSS 

 MICHELE MUSSKOPP 
Tema Genérico do Plano de Aula:   

POVOS DO ORIENTE MÉDIO – PARTE II 
O Estandarte de Ur 
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, folha de ofício, caneta, lápis, borracha, lápis de cor e internet, 
Aplicação/Fixação   
AULA 1 
Nesta aula o aluno deverá: 

 acessar o link e realizar a leitura de texto: “ O Estandarte de Ur”. Disponível em: 
https://escolakids.uol.com.br/historia/estandarte-de-ur.htm 

 Assistir o vídeo sobre a cidade de Ur, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=HW5qszMSQys 

AULA 2 
 Ler o texto de complementação sobre o Estandarte de ur que está disponível no (anexo 

2) 
 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 texto contido no link disponível ou o (anexo1) sobre o que seria o 
Estandarte de Ur. 

 
AULA 3 

 
 Realizar no caderno as atividades propostas: 

Sobre o estandarte de Ur, leia, observe as imagens e responda:  
 
1 O que diferencia o rei das demais pessoas representadas? 

https://escolakids.uol.com.br/historia/estandarte-de-ur.htm
https://www.youtube.com/watch?v=HW5qszMSQys


2.  Em sua opinião, por que o rei foi representado dessa maneira? 
 
3 . Como são representados os prisioneiros de guerra? 

 
4 . Que equipamentos são utilizados pelos soldados para se protegerem? 

 
5 Que equipamentos são utilizados pelos soldados para atacarem seus inimigos? 

 
6  A guerra era um aspecto importante no cotidiano da sociedade de Ur? Justifique sua 

resposta. 
 

7 Faça o desenho do estandarte de Ur em um a folha de ofício relatando na sua visão 
aspectos mais importantes dobre a sociedade de Ur. 

 
 

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 

 Será realizada no retorno as atividades normais, verificando as atividades realizadas dentro das semanas 
propostas. 

Referencial 

 Texto de interpretação sobre o estandarte de Ur: 

https://escolakids.uol.com.br/historia/estandarte-de-ur.htm acesso em 25/05/2020 
 

 Vídeo apresentando imagens sobre as ruínas do lugar onde foi a cidade de Ur: 
https://www.youtube.com/watch?v=HW5qszMSQys acesso em 25/05/2020 

 

 

Textos sugeridos: 

https://escolakids.uol.com.br/historia/estandarte-de-ur.htm
https://www.youtube.com/watch?v=HW5qszMSQys
https://www.youtube.com/watch?v=HW5qszMSQys


(ANEXO 1) 
 

ESTANDARTE DE UR 

Saiba mais sobre as civilizações da Mesopotâmia e sua riqueza artística por 

meio da análise do Estandarte de Ur. 

Certamente, nas aulas de História Antiga, você já deve ter se deparado mais de 

uma vez com o tema do aparecimento das civilizações da Mesopotâmia, isto é, 

os povos sumérios, acádios, caldeus, babilônios e assírios. Pois bem, essas 

civilizações, que se desenvolveram na região dos atuais países de Iraque e 

Síria, entre os rios Tigre e Eufrates, legaram uma riqueza cultural e artística 

vastíssima. Um exemplo são as grandes construções arquitetônicas chamadas 

Zigurates (templos erigidos para cultuar deuses e cuidados por sacerdotes). 

 
Além dos monumentos arquitetônicos, outras formas de arte, como a arte em 
relevo, a escultura e a pintura, floresceram entre esses povos. Um dos 
exemplos de pintura mais interessantes é do chamado 

 
“Estandarte de Ur”. 

 
O “Estandarte de Ur” consiste em uma caixa (ou urna) em forma de trapézio 
(trapezoidal) com várias imagens pintadas em suas laterais que contêm cenas 
que descrevem variadas situações, como a guerra e a aclamação ao rei. Essa 
caixa foi encontrada no ano de 1928 pelo arqueólogo britânico Sir C. Leonard 
Wooley, quando escavava o Cemitério Real de Ur, isto é, o cemitério em que 
era enterrada a realeza suméria na cidade de Ur, na Mesopotâmia (atual 
Iraque). 

 
A caixa e suas pinturas datam de aproximadamente 2.600 a.C. O material 
usado para pintar as cenas foi, basicamente, conhas, calcário vermelho e lápis-
lazúli (um tipo especial de pedra de cor azulada), tal como descreve o 
historiador da 
arte Stephen Farthing no trecho a seguir: 

 
Em pé, empregados servem o rei e os nobres, e na faixa 
de baixo um grupo de homens leva os espólios de guerra 
– um touro, uma cabra, peixes e outros produtos de 
pilhagem – para o banquete. As conchas usadas para 
retratar as pessoas têm enfeites delicados em preto, ao 
passo que lascas de lápis-lazúli servem como pano de 
fundo. Pedacinhos de calcário vermelho foram 
adicionados para fins decorativos. [1] 



 
Acima, a caixa denominada “Estandarte de Ur” 

 
O nome “Estandarte de Ur” foi dado por Wooley após ter encontrado a caixa, 
dentro de um túmulo, sobre a ossada de um indivíduo que parecia levá-la nas 
costas. Wooley partiu da perspectiva de que, nas antigas batalhas da 
Mesopotâmia, os exércitos tinham alguém designado a carregar sobre as costas 
uma caixa com o estandarte (um brasão amarrado a um suporte de madeira) do 
rei. Porém, depois de um tempo, outra hipótese foi levantada: suspeita-se de 
que essa caixa, na verdade, servia para acomodar algum instrumento musical. 

 
Os dois lados do “Estandarte de Ur” possuem títulos específicos. Um deles é 
chamado de “Quadro Bélico” e descreve as cenas de batalhas, e o outro é o 
“Quadro da Paz”, que pode ser visto na imagem do centro do texto. 
 

  
 
Além de grandes monumentos, como seu Zigurate, a cidade de Ur também 
dispõe de outros tesouros artísticos 

Por Cláudio Fernandes 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ANEXO2) 
 

 



 

 


