
   
6a Série  Lição: Impacto de características físicas nas 

civilizações antigas parte 2 
Não há correlações de 
interconexões 

Currículo de História: Standard 1, objetivo1b  

Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 

Objetivo do professor: 
Os alunos serão capazes de inferir como as 
características físicas influenciaram as 
civilizações bem-sucedidas através do 
preenchimento de um gráfico.   
 
 
Objetivo do aluno [deve ser postado] 
Eu posso inferir como as características físicas 
influenciaram as civilizações bem-sucedidas, 
completando um gráfico. 
 
 

Objetivo do professor:  
Os alunos serão capazes de usar o vocabulário 
adquirido para explicar como as características físicas 
influenciaram as civilizações antigas bem-sucedidas, 
formando frases a partir de um gráfico, em uma 
atividade em grupo. 
 
Objetivo do aluno [deve ser postado] 
Eu posso usar o vocabulário adquirido para formar 
frases que expliquem como características físicas 
influenciaram as civilizações bem-sucedidas, quando 
eu completar um gráfico em uma atividade em grupo. 

Pergunta essencial: 
Como a Geografia impactou o desenvolvimento 
das primeiras civilizações?  
 
 

Vocabulário acadêmico para o mural de palavras: 
 
Ouvir: vale, condições do inverno severo, derrete, 
escoamento, fluxos, inundação, mineral, cresce, 
floresce, sustentar, área sombreada, a terra para 
plantação, o crescente fértil, águas de inundação, 
ascensão, Golfo, transporte, irrigação, culturas, dunas, 
rochas, pedras, barreira natural, cidades, impacto 
 
Falar: tempestuoso, proteger, derrete, escoamento, 
fluxos, inundação, mineral, crescer, desenvolvido, 
Império Sumério, o Império Acádio, terras agrícolas, 
águas de inundação, ascensão, Golfo, transporte, 
irrigação, plantas, rochas, barreira natural, cidades 
 
Ler: condições de inverno severo, vale, derrete, 
escoamento, fluxos, inundação, mineral, crescer, o 
Império Sumério, o Império Acadiano, a terra, Golfo, 
transporte, irrigação, culturas, rochas, barreira natural 
 
Escrever: tempestuoso, proteger, derrete, 
escoamento, fluxos, inundação, mineral, crescer, 
desenvolvido, Império Sumério, o Império Acádio, 
terras agrícolas, águas de inundação, ascensão, Golfo, 
transporte, irrigação, plantas, rochas, barreira natural, 
cidades 
 



   

Frases estruturadas: 
Quando ________ o/a _________provocou 
____________. 
O(s) recurso(s) natural ___________ forneceu(ram) 
_______________. 
O/A (s) ______ é/são (ou não) 
__________________portanto, ___________. 
 
Quando o/a _________ produziu _______ o que 
causou ________ para _________. 
 

Materiais: 
Atlas para cada aluno 
Atividade lacunada da lição 1 
Gráficos (um para cada aluno) 
Gráficos maiores e frases estruturadas  
Modelo e/ou imagens das características 
físicas/tipos de relevo  
Texto complementar (final desta lição) 

Vocabulário adicional da lição: 
 
Vocabulário da lição 1 

Lição:   Tempo de instrução:  

Abertura: (10 minutos) 

• Poste ou projete os objetivos para que os alunos possam vê-los e se referirem a eles durante a 

aula. 

P: "Classe, vamos ler os objetivos da aula de hoje em voz alta comigo."  
P: "Olhem para os objetivos da nossa última aula. Vire-se para um colega e diga a ele qual a diferença 
entre o que vamos aprender hoje e o que aprendemos em nossa última aula de História". 

• Peça que 2 alunos compartilhem o que seu colega lhe disse. 

• Você vai completar a atividade lacunada da lição 1. Usem as mesmas atividades da lição 1 e 

revisite as direções que usamos. 

P: "Alguém poderia me dizer o que fizemos com essa atividade em nossa última aula?" 

• Espere 10 segundos; chame 1-3 alunos para resumir como usamos os pontos cardeais para 

localizar determinados locais ou tipos de relevo no mapa. Depois que os alunos falarem, refira-se 

às frases estruturadas que estão no quadro e que foram usadas para descrever os locais.  

P: "Aqui estão os passos de como descrever um local em um mapa."  
1. Use os pontos cardeais: Norte, Sul, Leste e Oeste em relação a outro local no mapa. Por 

exemplo: ‘O rio está a oeste das montanhas’. 

2. Descreva se é perto ou longe de outros locais ou tipos de relevo. 'As montanhas estão perto 

do oceano.' 

3. Descreva esse local em relação às fronteiras de países ou cidades. ‘As montanhas estão na 

fronteira entre o Iraque e o Irã’. 

4. Descreva como um rio flui ou em qual direção ele ou outro tipo de relevo corre. 'O rio corre 



   

                                                        
1 Veja sugestões de imagens no final desta lição 

do Norte para sul.' 

P: "Vamos fazer a etapa 4 juntos. Quem pode descrever onde o Golfo Pérsico está localizado em seu 
mapa usando as etapas acima para descrever o local e as frases estruturadas?"  
A: o Golfo Pérsico está localizado ao sul dos rios Tigre e Eufrates. É também perto do deserto da Arábia. 
Está a oeste de onde se localiza hoje o Irã, a leste da Arábia Saudita. Faz fronteira com o atual Irã, Iraque, 
Kuwait e Arábia Saudita.  
P: "Excelente, mas o passo 4 não foi completado. Alguém sabe por quê?  

• Espere que os alunos levantem suas mãos e chame 1-2 para responder. 

P: "Sim! Ele não completou, porque um mar não flui do Norte para o sul ou do Leste para o oeste. 

Então, você nem sempre pode usar todos os quatro passos. Agora, continue e nomeie os três recursos 

restantes."  

• Repita o processo acima com os próximos três recursos físicos. 

a. O mar Mediterrâneo;  

b. O deserto 

c. O pântano 

Introdução ao Material novo (instrução direta): (7 minutos)  
No dia anterior, decida como você organizará as duplas de trabalho. Considere a proficiência na língua e 
o entendimento do novo conceito para esse agrupamento. Você usará uma estratégia de engajamento 
dos alunos chamada ‘ensine-ensine’. Poste a pergunta: Como estas características físicas impactam o 
modo de vida das pessoas que vivem em Utah? Na parte da frente da sala. 
P: "À medida que aprendermos sobre como as características físicas impactam a vida em nossa 
comunidade, você poderá discutir os temas dessa aula com um colega. Vocês se revezarão sendo ora o 
colega A, ora o colega B. Se você for o colega A, será o professor hoje e se você for o colega B, será o 
aluno. Vamos responder à esta pergunta. Como as características físicas impactam vida em Utah?"  

• Mostre fotos (ou demonstre com um modelo geográfico, uma simulação ou vídeo) da neve 

derretendo, do escoamento da água para o rio e, em seguida, para um lago. Você também pode 

postar um mapa de Utah. 

• Como você mostrar as imagens pode dizer o seguinte:  

P: "No inverno, neva; as montanhas protegem o vale das condições de inverno rigoroso.1  

Coloque um chapéu que representa que você é o colega A  

P: "Agora eu sou o professor (colega A) e vou explicar com minhas próprias palavras ao meu colega. No 
inverno, está frio e acontecem tempestades. As montanhas protegem o vale das tempestades de 
neve."  

Coloque um chapéu diferente para representar o colega B:  

P: "Agora, eu sou o aluno (colega B) e vou parafrasear o que o meu colega disse. ‘Oh, as montanhas 
nos protegem do vento e da neve’."  

• Mostra a próxima foto. 

P: "Na primavera, a neve derrete e flui montanha abaixo; isso é chamado de escoamento. Quem 
gostaria de ser o voluntário para ser o professor e ensinar em suas próprias palavras?" 
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3 vide página XXX do livro ‘Cenas da História’ 
4 Veja o mapa do crescente fértil no final desta lição 

• Coloque o chapéu do professor na cabeça do aluno e coloque o chapéu do aluno na sua cabeça.  

A: Quando fica quente, a neve derrete e desce a montanha. Esse fenômeno é chamado de 

escoamento.2 

P: (usando o chapéu de aluno) "Ah, então fica mais quente, a neve derrete, o que causa o escoamento." 
P: "O rio transborda deixando as terras ricas em minerais para cultivar alimentos. Agora, vire-se para 
seu colega e ensine a ele esta nova ideia. " 

• Dê aos alunos de 30 segundos a um minuto para falar com um colega. 

P: Quem pode me dizer o que sua professora lhe ensinou?  

• Chame um aluno voluntário e ouça sua resposta. Esclareça mal-entendidos, se houver. 

• Repita a estratégia ensino-ensino.  

P: A água flui para os lagos, que são usados para fornecer água para as pessoas. Estas características 
geológicas fornecem os recursos naturais para que as pessoas de Utah possam viver aqui. Este é um 
exemplo do porque a vida floresce em Utah.  
P: Olhem para as outras características físicas no mapa de Utah. Como é que cada uma dessas 

características geológicas ou físicas contribuem para sustentar e manter a vida em Utah? Usar as frases 

estruturadas, vire-se para um colega e fale sobre outra característica geológica.  

 
Prática guiada: (15 minutos) 

• Poste um mapa destacando a Mesopotâmia, o crescente fértil e as regiões vizinhas.  

• Projete a tabela para organizar a nova informação visualmente. 

P: "Vamos olhar para o mapa do Império Sumério e do Império Acádio. Você conheceu estes impérios 
no vídeo que assistimos na lição 1. Estes dois impérios desenvolveram-se na Mesopotâmia.  Converse 
com um colega e ensine-o, use os dedos para mostrar quantos impérios haviam na Mesopotâmia. " 

• Aguarde 10 segundos para que os alunos falem com os colegas 

• Aguarde enquanto conversam, mas depois que compartilharem suas respostas, coloque os nomes 

dos impérios no quadro3. 

P: "Quem pode me dizer os nomes dos impérios da Mesopotâmia?" 

A: Impérios Acádio e Sumério. 

• Coloque um cartão com as respostas ou escreva no quadro. Você o usará para demonstrar mais 

tarde nesta lição. 

P: "Esta área sombreada de verde é o crescente fértil4. O crescente fértil era uma área considerada 

muito boa para a agricultura. Vire-se para um colega e explique a ele o que é o crescente fértil". 

• Aguarde 10 segundos para que os alunos falem com os colegas 

P: "Quem poderia me mostrar onde está o crescente fértil no mapa e o que é o crescente fértil?" 

A: É a terra boa para a plantação e está na área sombreada de verde no mapa. 

• Coloque um cartão com as respostas ou escreva no quadro. Você o usará para demonstrar mais 
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tarde nesta lição. 

P: "Sim! Você pode ver que a Mesopotâmia está localizada no meio do crescente fértil. Mesopotâmia 

significa "entre rios" e você pode ver que ela se localizava entre os rios Eufrates e Tigre. Agora, vire 

para um colega e ensine o que aprendeu sobre a Mesopotâmia." 

• Aguarde 10 segundos para que os alunos falem com os colegas 

P: "Quem pode me dizer o que significa Mesopotâmia e onde ela está localizada o mapa?" 

A: Mesopotâmia significa 'entre os rios' e é a área sombreada de vermelho no mapa 

• Aponte para o mapa, enquanto você explica. 

• Coloque um cartão com as respostas ou escreva no quadro. Você o usará para demonstrar mais 

tarde nesta lição. 

• Use a mesma estratégia para as novas informações, como a água fluindo das montanhas. 

P: "Agora que sabemos um pouco mais sobre essa região, vamos examinar suas características físicas e 

como elas impactaram os impérios Acádio e Sumério. Ao norte da Mesopotâmia estão as montanhas 

Taurus5. O rio Eufrates nasce nestas montanhas. Quando a neve derrete nas montanhas, a inundação 

faz com que o nível do rio Eufrates suba vários pés. Vire e ensine um colega como as montanhas 

impactam o rio Eufrates. 

• Espere 30 segundos. 

P: Quem pode me dizer como as montanhas impactam o rio Eufrates? 

A: Quando a neve derrete nas montanhas Taurus, as águas da inundação fazem com que o nível dos rios 

Tigre e Eufrates suba. 

• Coloque um cartão com as respostas ou escreva no quadro. Você o usará para demonstrar mais 

tarde nesta lição. 

• Use a mesma estratégia para explicar irrigação. 

P: Certo, vamos analisar agora, uma característica geológica diferente. A vida na Mesopotâmia 

concentrava-se entre os rios Tigre e Eufrates. O rio Eufrates fluía da área das montanhas ao norte em 

direção ao Golfo. O rio servia como:  

1. transporte  

2. fornecedor de água para beber  

3. irrigador da terra ao seu redor.  

Uma vez que a terra era irrigada, poderia ser utilizada para a produção de alimentos para o povo que 

ali vivia. Ensine a um colega quais eram os recursos naturais fornecidos pelo rio Tigre. Use seus dedos 

para se lembrar dos três recursos." 

• Espere 30 segundos. 

P: Todos me mostrem com os dedos e digam três recursos naturais fornecidos pelo rio Tigre para os 

impérios Acádio e Sumério. 1. Transporte 2. Água para beber 3. Irrigação para o cultivo de alimentos.  

• Coloque um cartão com as respostas ou escreva no quadro. Você o usará para demonstrar mais 



   

tarde nesta lição. 

• Use a mesma estratégia para falar do deserto. 

P: Agora, vamos analisar o deserto. O deserto é um lugar seco com dunas e áreas com rochas e 

pedregulhos. Existem muito poucas fontes de água no deserto e a temperatura é extremamente alta 

durante o dia. Desertos não são lugares apropriados para as pessoas construírem cidades ou morarem 

por isso, o deserto serviu como uma barreira natural entre a Mesopotâmia, o mundo Mediterrâneo, 

Egito e as demais cidades da Arábia. Ensine a um colega como o deserto impactou os impérios Sumério 

e Acádio. 

• Espere 30 segundos. 

P: Quem poderia me dizer como o deserto impactou a vida nos impérios Sumério e Acádio? 
A: Os desertos são secos e quentes assim, eles forneceram uma barreira natural entre a Mesopotâmia e o 
mundo Mediterrâneo. 

• Coloque um cartão com as respostas ou escreva no quadro. Você o usará para demonstrar mais 

tarde nesta lição. 

P: Certas características geológicas podem oferecer amplos recursos naturais para sustentar a vida em 
determinadas regiões. Por essa razão, civilizações antigas como os impérios Sumério e Acádio se 
estabeleceram na Mesopotâmia. 

• Coloque um cartão com as respostas ou escreva no quadro. Você o usará para demonstrar mais 

tarde nesta lição. 

Prática independente: (10 MINUTOS) 
Quebra-cabeças de sentenças 

• Em uma atividade com os cartões com as respostas, os alunos vão usar segmentos de frase para 

explicar como a Cordilheira de Zagros e o rio Tigre impactaram os dois impérios. 

• Forme duplas ou trios. Distribua os segmentos de frase uniformemente entre os alunos em cada 

grupo. Certifique-se de que alunos diferentes têm diferentes partes de cada frase.  

P: "Nós discutimos como as montanhas Taurus, o rio Eufrates e o deserto Sírio impactaram a vida nos 
impérios Sumério e Acádio. Agora, usando os cartões e a tabela que usamos anteriormente, você 
montará frases para explicar como a Cordilheira de Zagros, o rio Tigre e o deserto da Arábia 
impactaram as civilizações antigas que viveram nessa região. Vocês trabalharão em grupos de três e 
cada um de vocês terá uma parte de uma frase. Vou demonstrar como deverão fazer, sendo os três 
colegas do grupo. “ 
Ciclo de Modelagem: 
Professor Demonstra: 
(Coloque um cartão A em seu pescoço) "Primeiro, o colega A lerá o seu segmento de frase em voz alta: 
As águas da inundação faziam o nível do rio Eufrates subir vários pés"  
"Então, o colega B (coloque um cartão com um B em seu pescoço) lerá seu segmento: Quando a neve 
derretia nas montanhas Taurus"  
"Finalmente, o colega C (coloque um cartão com um C em seu pescoço) vai ler:  e irrigavam as terras 
para que pudessem produzir os alimentos." 



   

 

 "Agora, vamos debater qual será a ordem da resposta e colar a frase no quadro." (o professor cola a 
frase no quadro: “Quando a neve derretia nas montanhas Taurus, as águas da inundação faziam o nível 
do rio Eufrates subir vários pés e irrigavam as terras para que pudessem produzir os alimentos.”). 
Professor e dois alunos demonstram: 
Repita o procedimento com o professor sendo o colega A e os alunos os colegas B e C. Desta vez, 
explicando o impacto do rio Eufrates. 
Três alunos demonstram: 
Repita mais uma vez, mas peça que três alunos voluntários sejam os colegas sócios A, B e C e expliquem o 
impacto do deserto sírio.  
P: "Agora, vocês podem trabalhar em seus grupos para montar frases que explicam como a cordilheira 
de Zagros, o rio Tigre e o deserto da Arábia impactaram as civilizações antigas na região. Podem 
começar!  
O professor deve circular pela classe e registrar quais alunos tiveram dificuldades com a língua ou com o 
conteúdo. 
 
Encerramento: (5 minutos) 
“Enviando um especialista” 
P: Agora, quando eu disser já, todos os alunos que foram colega A devem ir para este canto da sala, os  
alunos que foram colega B devem ir para este outro canto, os alunos que foram colegas C devem ir 
para este canto e contar a seus colegas o que você inferiu sobre o impacto das características físicas 
sobre as primeiras civilizações na Mesopotâmia. Escolha um aluno de cada grupo para falar para a 
classe suas respostas. 

• Espere 3-4 minutos 

P: O grupo que está no canto 1, por favor me diga como a Cordilheira de Zagros impactou a vida dos 
povos da Mesopotâmia. 

• O porta-voz do grupo deve responder 

• Ouça e esclareça o conceito ou vocabulário, se necessário. 

P: O grupo que está no canto dois, por favor me diga como o rio Tigre impactou a vida na 
Mesopotâmia. 

• O porta-voz do grupo deve responder 

• Ouça e esclareça o conceito ou vocabulário, se necessário. 

P: O grupo que está no canto 3, por favor me diga como o deserto da Arábia impactou a vida na 
Mesopotâmia 

• O porta-voz do grupo deve responder 

• Ouça e esclareça o conceito ou vocabulário, se necessário. 

Avaliação: 

Analise o que os alunos disseram durante a atividade de encerramento, observe quaisquer dificuldades 
na linguagem ou na compreensão do conteúdo. 

Ideias Adicionais: 

Como um desafio, você pode pedir que alguns grupos expliquem como o pântano ou os mares 
impactaram a vida dessas civilizações. 



   

Nome________________________________________________________ Data: _____/________/_____ 
 
 

Característica física: Montanhas Rios Desertos 

 
O impacto sobre as 
primeiras civilizações 
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Montanhas de Wasatach, Utah 
 



   

 
 
 

A vizinhança em Tremonton, Utah, foi afetada pela inundação provocada pela neve derretida e as fortes chuvas  (Box 
Elder County Emergency Management) 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Monte Taurus Cadeia de montanhas ao sul da Turquia 



   

A AGRICULTURA DA MESOPOTÂMIA 
 
 

O solo do Crescente Fértil é rico e fértil. Era uma das terras mais produtivas da 
região em que se localizava a Mesopotâmia. Isto permitiu que os agricultores pudessem 
cultivar grãos e legumes. Também podiam criar ovelhas, cabras e vacas. 
 
A Geografia da Mesopotâmia - Ao Norte da mesopotâmia estão localizadas as cadeias 
de montanhas Taurus e Zagros. Em direção ao sul, encontramos as planícies que se 
estendem por todo o Sudeste até o golfo Pérsico. 

O sul da Mesopotâmia é uma região quente e seca, com um pequeno volume de 
chuva. À primeira vista, parece um deserto, mas seu solo não é como o de um deserto, 
pois é rico em nutrientes. 
  A parte sul da Mesopotâmia deve seu solo fértil aos rios Tigre e Eufrates. Estes 
rios nascem nas montanhas no sudeste da Turquia e correm do Sul para o leste, através 
as terras onde está localizado hoje o Iraque. Os rios se unem no sul do Iraque e seguem 
até o golfo Pérsico como uma só via fluvial conhecida como Shatt-al-Arab. 
 Por muitos anos estes rios trouxeram o solo fértil das montanhas, uma espécie 
de lodo. Na primavera os rios transbordavam e inundavam as margens e os bancos, 
espalhando suas águas e sedimentos pelas planícies. Então, deixavam nestas planícies 
uma nova camada de solo úmido e fértil, perfeito para o cultivo. 
 A geografia também representou muitos desafios para os agricultores. As 
inundações, por serem muito fortes, muitas vezes destruíam toda a lavoura e até 
mesmo aldeias inteiras. No verão, o sol deixava o solo muito seco e duro como rocha. 
Com o pouco volume de chuva, as plantas morriam. 
 
Cultivar a terra – Apesar dos desafios, os sumérios usaram a tecnologia para 
transformar seu território em terras cultiváveis. Lembre-se de que tecnologia é a 
aplicação prática de um conhecimento para realizar uma tarefa. 
 Os sumérios usavam a tecnologia para irrigar, ou seja, levar água até as 
plantações. Para isto, cavaram canais que desviavam as águas dos rios até os locais onde 
estavam as plantações. Assim os campos poderiam receber água, mesmo durante o 
quente e pouco chuvoso verão. 
 Também desenvolveram uma nova forma de semear os cultivos. Os primeiros 
agricultores usavam um arado puxado por bois para fazer uma vala larga no solo e 
depois, jogavam as sementes na vala. Mas os agricultores sumérios desenvolveram uma 
espécie de funil onde colocavam as sementes. Esse funil era preso ao arado, conforme o 
arado se movia, as sementes já caiam no solo. Isto proporcionou um plantio mais rápido 
e fácil. 
 
Texto Extraído e traduzido do livro Mi Mundo História- Pearson pags. 11-112 
 


