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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS
TECNOLOGIAS
CONTEÚDO: HISTÓRIA ANTIGA – MESOPOTÂMIA

Se Liga

Chegou a hora dos estudos. A Mesopotâmia
abrigou parte das primeiras civilizações da
humanidade. Por isso, esse aprendizado
é bem importante para o estudo da
História Antiga. Precisamos compreender
os #POVOSDAMESOPOTÂMIA. Portanto,
não se esqueça de estudar e compartilhar
o que aprendeu nas redes sociais e
#PartiuMesopotâmia.

Conteúdo
O conteúdo que será trabalhado será MESOPOTÂMIA – os principais
povos que viveram na Mesopotâmia e como contribuíram para o
desenvolvimento cultural daquela sociedade e as diversas influências
culturais que nos deixaram. Os povos sumérios (IV milênio a.C.) foram
responsáveis por criar a escrita cuneiforme e a roda, além de terem
desenvolvido as primeiras cidades. Mesopotâmia, que em grego quer
dizer ‘terra entre rios’, situava-se entre os rios Eufrates e Tigre e é
conhecida por ser um dos berços da civilização humana. Localizada no
Oriente Médio, atualmente esta histórica região constitui o território do
Iraque. Dessa forma, não esqueça: Quando você iniciar essa atividade,
vá para um espaço só seu e priorize seus estudos, pois essa atividade
tem duração média de 2 horas. #Partiu

DESCONTRAIR
Você observou que nossas aulas sempre têm um
cineminha? Então, faça uma boa pipoca e vamos
assistir a um dos filmes sugeridos.
Dica de filmes:

E não se esqueça de fazer aquela hashtag nas suas redes
sociais. #VendoFilme13DiascomConquista.
Bons estudos!!

■ Leis;
■ Escrita.

MAO NA MASSA

■ Na agricultura;

~

Após assistir ao(s) vídeo(s) sugerido(s)
anteriormente e ao pequeno documentário
https://www.youtube.com/watch?v=bEOPkwJIVzs,
vamos começar a revisar os conteúdos estudados.
Com auxílio do seu livro, marque os pontos
principais de seu entendimento e elabore um
mapa mental. Dessa forma, sua interpretação
sobre Mesopotâmia terá uma visão mais ampla
e você conseguirá relacionar o seu mapa mental
com os dias atuais, como, por exemplo:

#FicaDICA
Para montar o mapa mental, é bem simples. Basta seguir esse passo que a Conquista
está disponibilizando para você. #SegueOpassoApasso
a) 	Pegue uma folha em branco e vire-a na horizontal;
b) 	Coloque o tema MESOPOTÂMIA no centro desta folha. “A dica é fazer algum
desenho, símbolo ou gráfico bem marcante”;
c) 	Faça conexões a partir desse elemento central. Uma outra ideia é “puxar algumas
setas para representar cada nova associação”;
d) 	Use palavras-chave para seu material ficar bem resumido e ter objetivo bem claro;
e) 	Coloque em seu mapa mental todas as informações importantes. Vale destacar:
contexto histórico, influências, localização, fatores de causa, consequências,
detalhes, entre outras;
f) 	Não tenha medo de colocar ou tirar informações, pois você tem vários elementos
para estimular seu cérebro e representar a matéria;
g) 	A dica mais importante agora é: Depois de construir seu mapa mental, poste nas
redes sociais marcando a conquista. Intagram: solucaoconquista e no Facebook
Conquista Solução Educacional. E aproveite para começar a nos seguir.
Te esperamos lá.

IR ALÉM
Escrita cuneiforme. Disponível em: http://ligadosnahistoria.blogspot.
com/2010/05/as-civilizacoes-da-mesopotamia.html
Código de Hamurabi. Disponível em: http://hoerarquiabiblica.
blogspot.com/2010/04/codigo-de-hamurabi-comentado.html
Como surgiu o horóscopo? Disponível em: http://mundo
estranho.abril.com.br/materia/como-surgiu-o-horoscopo
Dica de filmes:
https://guiadoestudante.abril.com.br/universidades/25-filmesindispensaveis-para-voce-estudar-historia/
https://filmow.com/listas/mesopotamia-l81824/Todos oslinksforam
acessados em 21/03/2020
Todos os links foram acessados em 21/03/2020

