
6a Série Lição: O legado da Roma 
antiga 

 

Nova lição 

Currículo de Ciências: Standard 1 

Objetivo(s) conteúdo: Objetivo (s) de Linguagem: 

Objetivo do professor: 
Os alunos serão capazes de identificar os 
componentes do governo na República da 
Roma antiga lendo e completando um 
gráfico organizador. 
 
Objetivo do aluno [deve ser postado] 
Os alunos serão capazes de identificar os 
componentes do governo da República de 
Roma antiga lendo e completando um 
gráfico organizador. 

Objetivo do professor: 
Eu posso explicar como os princípios de Roma se refletem no 
processo político americano, escrevendo um discurso. 
 
 
 
Objetivo do aluno [deve ser postado] 
Eu posso explicar como os princípios de Roma se refletem no 
processo político americano, escrevendo um discurso. 

Pergunta Essencial: 
O que os governos devem fazer? 

Vocabulário acadêmico para o mural de palavras: 
Ouvir: Fórum República, Legião, manípulo (subdivisão da 
legião romana), governo representativo, patrícios, plebeus, 
legislativo, Senado, assembleias, separação de poderes, o 
veto, o estado de direito, dever cívico, fundadores 
 
Falar: Fórum República, Legião, manípulo, governo 
representativo, patrícios, plebeus, legislativo, Senado, 
assembleias, separação de poderes, o veto, o estado de 
direito, dever cívico, fundadores 
 
 
Ler: Fórum República, Legião, manípulo, governo 
representativo, patrícios, plebeus, legislativo, Senado, 
assembleias, separação de poderes, o veto, o estado de 
direito, dever cívico, fundadores 
 
Escrever: Fórum República, Legião, manípulo, governo 
representativo, patrícios, plebeus, legislativo, Senado, 
assembleias, separação de poderes, o veto, o estado de 
direito, dever cívico, fundadores 
 
Frases Estruturadas:  
 
 

Materiais: 

• Meu mundo, capítulo 12, seção 1-3 ou 

texto: o legado de Roma 

• Gráfico K-W-L 

• Exemplos de discursos (Four Square) 

 

Vocabulário adicional da lição: 
 
 



Lição:   Tempo de instrução:  

Abertura: (7 minutos) 
Estratégia: Gráfico de K-W-L (ver anexo) – Os alunos devem preencher as duas primeiras colunas, "o que eu 
sei" e "o que eu quero saber" 

• Consulte os objetivos e o tópico da lição: "As leis e o governo da Roma antiga" 

• Os alunos devem escrever o que sabem sobre o tema na coluna um e o que eles querem saber na coluna 
dois. 

• Os grupos compartilham o que escreveram na tabela. 

• Recolha os papeis para serem usados novamente no final da aula. 
 

• Introdução ao novo Material (instrução direta): (minutos) 
 
Estratégia: Leitura do eco – O professor lê uma frase, os alunos leem a mesma frase em forma de coral. O 
professor para depois de ler significativas do texto, faz algumas perguntas para conferir a compreensão, 
fornece exemplos e não-exemplos, definições e imagens das palavras-chave do vocabulário. 
 

• Os alunos e professor leem o texto 'O legado de Roma' (anexo no final desta lição) ou outro 

semelhante. 

• O professor para em cada palavra-chave e fornece exemplos, não-exemplos, definições e imagens das 

palavras-chave do vocabulário. 

• Os alunos registram as palavras-chave do vocabulário, as definições, etc. Em seu folheto  

P: "(lê) A mais antiga forma de governo na Roma antiga era a monarquia, ou seja, o governo de um rei". A 
palavra do mural de palavras é "monarquia". O que é uma monarquia? 
A1: Uma nação governada por um rei. 
P: "E como você sabe disso?" 
A1: Eu encontrei essa definição no texto.  
P: "Excelente. Um exemplo seria a monarquia na Inglaterra que tem como rainha Elizabeth, um não-
exemplo é a República Popular da China. E aqui está uma foto de um rei em seu trono." 

• Assim que falar, preencha seu folheto  

Prática guiada: (minutos) 
Estratégia: Gráfico-organizador: Os alunos releem o texto 'O legado da Roma antiga' e preenchem o gráfico 
organizador. 
 
Ciclo de Modelagem: 
 
Professor Demonstra: 
P: Eu vou ler e quando eu encontrar um detalhe importante, relacionado ao governo republicano ou às leis 
da Roma antiga, eu vou parar a leitura. (leia) “… Uma República é um governo no qual o povo (cidadãos) 
escolhem representantes para governá-los. Isso é importante. Em frente ao número um, eu vou escrever 
que os cidadãos escolhem seus representantes para governá-los. Por favor, escrevam também em seus 
papeis." 
 
Professor e alunos (Nós fazemos) 
P: "Vamos continuar a leitura, quando lermos algo que você considerar que deveríamos acrescentar, 
levante a mão." Leia: 

• Quando eles levantarem a mão, peça que compartilhem sua ideia, primeiro com o colega ao lado e, 



em seguida, com a classe. 

• Escreva o que compartilharam no gráfico organizador. 

Alunos demonstram (você faz) 

• Os alunos leem, levantam a mão para parar, conversam com um colega e dizem para classe o que o 

que escreveram no seu papel. 

• O professor faz comentários escrevendo respostas- modelo em seu gráfico organizador sob a câmera 

de documentos. 

Termine de ler o texto e de preencher o gráfico organizador. 
 
Prática independente: (minutos) 
 
Estratégia: Discurso escrito Os alunos escrevem um breve discurso dirigido fundadores (Founding fathers) na 
Filadélfia em 1787. Você deve recomendar quais leis e aspectos do governo devem ser incluídos na 
Constituição, referindo-se às leis e a República na Roma antiga. Especificamente, fazendo referência ao que 
funcionou e o que não funcionou. 
 

• Modele como escrever um discurso, mostrando exemplos de discursos e de argumentos. 

• Sega os protocolos de escrita 

• Use o método de quatro quadrados de escrita (four square) (utilizada em lições anteriores) 

Fechamento: (minutos) 

• Os alunos compartilham seu discurso com um colega. 

• O professor escolhe um para ser lido em voz alta. 

P: "Que aspectos do governo romano e das leis estão refletidos na política americana? Pense..." (espere) 
"Fale para um colega."  

• Peça a alguns voluntários para que compartilhem e que os demais alunos fiquem em pé, se 

concordarem. Se algum aluno discordar, pergunte por quê. 

Avaliação: 

Discursos dos alunos 
Como lição de casa – Peça que concluam a terceira coluna do gráfico K-W-L 
 

Ideias Adicionais: 

Integração com a tecnologia: 

Atividades que incorporem tecnologia; por exemplo: pesquisar o conteúdo de lição por meio de recursos on-
line 
a. Peça que os alunos acessem Odisseia Online: Roma da Emory University e 
Galeria de arte Memorial, Universidade de Rochester. Este Website explora 
"objetos que foram feitos na cidade de Roma e nas províncias que 
formavam o Império Romano. O site é organizado por temas: as pessoas, 
a mitologia, o cotidiano, a morte e sepultamento, a escrita e a arqueologia. 
http://carlos.emory.edu/ODYSSEY/ROME/homepg.html 
b. Para plano de aula, "Influência de Roma" visite Discovery Channel: 
http://www.discoveryeducation.com/teachers/free-lesson-plans/romesinfluence. 
cfm 



c. Convide os alunos para visite: "História para crianças" site da Roma antiga para mais 
informações sobre mais aspectos da Roma antiga: 
http://www.historyforkids.org/learn/romans/index.htm 
d. Visite o site MDCPS para acessar biografias, eventos, temas, primários 
fontes, imagens, mapas, vídeo e cronogramas, concentrando-se na Roma antiga. 
Fatos no arquivo- História antiga: 
http://www.fofweb.com/NuHistory/default.asp?ItemId=WE49&NewItemID=true 
Fatos sobre o arquivo Centro de recursos do currículo -fichas técnicas, cronogramas, mapas, 
imagens 
http://www.fofweb.com/CRCNU/default.asp?ItemID=WE51 
Grollier Online - base de dados para pesquisa de artigos por nível de leitura 
http://go.grolier.com/ 
Livro do Mundo-estudante-antiga Roma 
http://www.worldbookonline.com/student/home 
Livro do mundo para crianças - Roma antiga: 
http://www.worldbookonline.com/kids/search?st1=Ancient+Rome&x=0&y=0 
Ferramentas de pesquisa avançadas - livro mundo & centro de E -book-livro 
http://www.worldbookonline.com/advanced/home 
e. Para obter informações detalhadas, ideias, atividades e jogos sobre a Roma antiga 
, visite: 
http://www.mrdowling.com/702rome.html 

 

 
 
 

http://www.worldbookonline.com/student/home


 

Definição 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Característica 
 
 
 
 

Exemplo: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Imagem: 

Não-Exemplo: 

Vocabulário: 
 

 
_______________________________ 



ROMA ANTIGA: TABELA KWL 
 

O QUE EU SEI O QUE EU QUERO SABER O QUE EU APRENDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



O LEGADO DO IMPÉRIO ROMANO- GRÁFICO ORGANIZADOR 
GOVERNO REPUBLICANO 

CARACTERÍSTICAS DE UM GOVERNO REPUBLICANO: 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 

VANTAGENS E DESVANTAGENS DE UM GOVERNO REPUBLICANO: 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 

LEIS NA REPÚBLICA ANTIGA ROMANA 
CARACTERÍSTICAS DA LEI NESTE PERÍODO: 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 

 
 

VANTAGENS E DESVANTAGENS DA LEI NESTE PERÍODO: 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 



Descreva cada um dos termos abaixo e indique onde eles deveriam ser 
colocados no gráfico acima: 
 
1. Separação de poderes: ____________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2. Regras da lei: ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
3. Deveres dos cidadãos: ____________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________



O LEGADO DO IMPÉRIO ROMANO 
 

Muito do que sabemos sobre o início do império antigo Romano vem de lendas. 
Sabemos que os fazendeiros e os pastores viviam em grupos dispersos em vilas agrárias 
próximas do rio Tiber na península italiana antes de 1900 a.C. A Geografia desempenhou um 
papel importante no desenvolvimento da Roma antiga. A península era protegida pelo mar 
dos três lados e pelos Alpes no Norte. Por volta de 1500 a.C., um grupo de vilarejos se 
desenvolveu nas sete Colinas que se destacavam no Tiber. Este local ainda proporcionava 
outra vantagem, que era a possibilidade de ver os invasores se aproximando. De acordo com a 
lenda, as vilas se uniram para formar a cidade de Roma em 753 a.C. A cidade era descrita 
como nada mais do que um campo armado, que cresceu e transformou-se em uma cidade-
estado, república e, por fim, um império. As humildes vilas agrícolas na península italiana 
cresceram até se transformarem em uma grande civilização que influenciariam a História do 
Mundo, incluindo nosso próprio país, mais de dois mil anos depois. 

A primeira forma de governo da Roma antiga foi a monarquia, ou seja, governo regido 
por um rei. Os Etruscos tomaram o controle de Roma e colocaram seu próprio rei no governo. 
Depois de mais de um século do governo Etrusco, os Romanos derrubaram o último rei 
Etrusco em 509 a.C. e fundaram a república. A república é o governo no qual o povo 
(cidadãos) escolhem representantes para governa-lo. Este é um governo representativo. 
Todos os cidadãos não eram iguais na República Romana. Eles eram divididos de acordo com 
sua classe social. Os patrícios eram os ricos donos de terra. Eles tinham também maior poder 
na República Romana. Os plebeus, ou cidadãos comuns, eram geralmente os artesãos, 
mercadores, fazendeiros ou comerciantes. Eles formavam a maioria da população, mas tinham 
pouca influência no governo. O terceiro grupo social em Roma era o dos escravos, que não 
eram considerados cidadãos. As mulheres, embora respeitadas na sociedade romana, não 
podiam votar ou ocupar cargo público. 

A República Romana tinha uma legislatura que incluía um senado e duas assembleias. 
O senado, formado exclusivamente pelos patrícios, era o mais importante e poderoso corpo 
do governo. Os plebeus poderiam ser eleitos para uma das duas assembleias. O equilíbrio 
entre o senado e as assembleias reconhecendo os direitos individuais dos cidadãos criou um 
dos primeiros sistemas de separação de poderes. O objetivo da separação de poderes era o de 
evitar que um grupo tivesse todo o poder. Com o passar do tempo, os plebeus ganharam mais 
poder, estabelecendo sua própria assembleia com poder de veto de leis. 

Outra ideia firmemente estabelecida pela República Romana foi o estado de direito. O 
estado de direito é o princípio que afirma que ninguém está acima da lei. Todos na sociedade 
estão sujeitos às mesmas leis e devem obedecer a todas as leis. Na República romana as leis 
eram vistas como a forma de dar aos cidadãos direitos e proteção. Muitas pessoas consideram 
as leis e o código legas da antiga Roma como uma grande dádiva para a humanidade. As 
primeiras leis escritas na Roma antiga, as Doze Tábuas, foram finalizadas em 450 a.C. Mais 
tarde, o imperador Justiniano recolheu e publicou todas as leis Romanas. Elas serviram de 



modelo para códigos legais para todo o mundo, incluindo nossas próprias leis. As leis romanas 
protegiam os direitos dos cidadãos, a vida e a propriedade, como também a ideia de que toda 
a pessoa é inocente até que se prove ser o culpado. Sob as leis romanas, todos os cidadãos 
deveriam ser tratados igualmente, independentemente de sua classe social. 

A Roma antiga também tinha um forte senso de dever cívico, que serviu de modelo para 
as civilizações futuras. Os cidadãos da república davam muita importância em ser um membro 
respeitável da sociedade, pagar taxas e obedecer às leis. Eles também consideravam ser sua 
obrigação participar do governo, defender Roma e servir no exército. Os cidadãos da República 
Romana demonstravam o quanto valorizavam seus direitos pela devoção demonstrada aos 
deveres cívicos. 

Embora a República Romana durou apenas 500 anos, suas leis e forma de governo ainda 
servem de modelo para os países do mundo moderno. Os fundadores (Founding fathers) dos 
Estados Unidos incluíram vários elementos da lei romana e do governo quando estabeleceram 
nosso governo e sistema legal.  Os Estados Unidos têm uma democracia representativa na qual 
o povo controla o governo através delegação de poder a seus representantes. A ideia de um 
governo representativo originou-se na República Romana.  Os fundadores (Founding fathers) 
também adaptaram a ideia de separação de poder da Roma Antiga. A República Romana tinha 
um senado e duas assembleias; os Estados Unidos têm um senado e uma câmara de 
deputados (House os representative). As raízes do nosso código legal também estão presentes 
na Roma Antiga.  Assim como na República Romana, todas os cidadãos americanos são iguais 
perante a lei, têm seus direitos e propriedade protegidos e são considerados inocentes até 
que se prove que são culpados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


