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Antigas crenças p.73 

Currículo de Estudos Sociais: Standard 1, objetivo 2 c  

Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 

Objetivo do professor  
Os alunos irão prever a propagação das cinco 
principais religiões analisando mapas das 
religiões do mundo da antiguidade até os dias 
atuais usando um gráfico de causa e efeito.  
 
Objetivo do aluno [deve ser postado] 
Eu posso prever a propagação das cinco 
principais religiões analisando mapas das 
religiões do mundo da antiguidade até os dias 
atuais usando um gráfico de causa e efeito. 
 

Objetivo do professor 
Os alunos serão capazes de argumentar sobre suas 
previsões quanto a propagação das religiões escrevendo 
um parágrafo. 
 
 
Objetivo do aluno [deve ser postado] 
Eu posso argumentar sobre as minhas previsões quanto a 
propagação das religiões escrevendo um parágrafo. 

Pergunta Essencial: 
Como a religião desempenhou um papel 
central na história da humanidade desde os 
tempos antigos para hoje? 

Vocabulário acadêmico para o mural de palavras: 
Ouvir: missionários, conquistar, fundada, cruzadas, 
crescimento, propagação, comércio, comerciantes, 
conflito, você observa que, Império, mais ocidental, mais 
oriental, expulsou, para oeste, para o leste, perseguidos, 
porcentagem, rota comercial, encontro, importação, 
exportação, alegado, densamente, Caxemira, previsão 
 
Falar: fundada, missionários, conquistar, cruzadas, 
crescimento, propagação, comércio, comerciantes, 
conflito, Império, mais ocidental, mais oriental, 
porcentagem, invadiram, empurrado para fora ou 
expulso, prever 
 
Ler: missionários, conquistar, fundada, cruzadas, 
crescimento, propagação, comércio, comerciantes, 
conflito, Império, mais ocidental, mais oriental, 
importação, exportação, alegado, densamente, 
independência, bombas nucleares 
 
Escrever: missionários, conquistar, fundada, cruzadas, 
crescimento, propagação, comércio, comerciantes, 
conflito, Império, porcentagem mais ocidental, mais 
oriental, 
 
Frases estruturadas: 
Estão localizados(as) em ___________________. 
As três religiões ____________ 
Eu observei que ________________________________ 



Quando _____ (um evento ou a circulação de pessoas), 
eles difundiam o ______ (uma religião) para _______ 
(local). 
 
De _________(lugar), __________ (religião) espalhou-se 
para ____________ (para mais a leste ou mais a oeste). 
 
Parágrafo 
 
O ___________ tem sido ________ mais com _________. 
 No passado, _________ difundiu-se, quando ________ a 
terras/pessoas estrangeiras. Por causa disso ___________ 
com ___, prevejo que ______ terá um percentual maior 
(ou menor) de ___ em 2117. " 
 
 

Materiais: 
Atividade-Mapa das religiões antigas com linha 
do tempo um para cada aluno 
Gráfico de causa e efeito 
Mapa atual das religiões no mundo: 

• Http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co

mmons/7/79/Prevailing_world_religions_m

ap.png   (veja arquivo traduzido) 

Flash vídeo da propagação das religiões de 
3.000 A.C. até os dias atuais: 

• http://www.mapsofwar.com/ind/history-

of-religion.html 

Conflitos Religiosos: 

• http://www.religioustolerance.org/isr_pal.

htm 

Propagação do Islã: 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_missio

nary_activity 

Propagação do Budismo e Cristianismo: 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_an

d_Christianity 

 

 

 

Vocabulário adicional da lição: 
 
Revisão: Krishna, hinduísmo, Budismo, Maomé 
(Mohammed), Cristianismo, judaísmo, Jesus, sagrado 
 
 
 
 
 

Lição:   Tempo de instrução:  

Abertura: (4-5 minutos) 
P: "Leiam os objetivos silenciosamente" Junto com um colega respondam a estas perguntas". 
Escreva ou projete as perguntas no quadro e leia em voz alta. "O que faremos com os mapas das 
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religiões do mundo? O que estes mapas mostram (ou representam)? Quais atividades faremos hoje?"  
 

• Introdução ao Material novo (instrução direta): (minutos) 

• Durante esta seção da lição, dê 5 cartões a cada aluno. Escreva o nome de cada religião nos cartões. Diga-
lhes para levantar o cartão da religião que responda à pergunta. 

•  
P: "Vamos dar uma olhada quando e onde as 5 principais religiões começaram assistindo a este flash 
vídeo." 

• Mostrar o clipe do site da "História da religião" ou mostre mapas ao longo do tempo, ilustrando a 

propagação das religiões. 

P: Mostre o clipe novamente, mas pause-o para explicar cada ponto principal. Faça uma pausa depois que 
o vídeo mostrar o nascimento de Krishna. "Qual das cinco religiões começou em 3000 A.C.? 

• Espere TODOS os alunos levantem um cartão.  

P: Sim, o hinduísmo. Como você descobriu? Fale para um colega. Jane, o que o seu colega lhe disse? 

A: Meu colega olhou para a matriz da religião e para o mapa disse que nessa data aconteceu o nascimento 

de Krishna e Krishna fundou o hinduísmo. 

P: "Onde está religião começou? Fale para um colega. Bobby, o que seu colega lhe disse? 

A: Na Índia. 

P: Registrem em seus mapas enquanto eu registro no meu. Escreva a palavra hinduísmo na Índia e escreva 

hinduísmo na linha do tempo da religião em 3000 a.C.  

• Retome o vídeo flash. 

• Pause quando chegar no nascimento de Abraão. 

P: "Qual das cinco religiões começou em 2000 a.C.? 

• Espere TODOS os alunos levantem um cartão.  

P: Sim, o judaísmo. Como você descobriu? Fale para um colega. Jane, o que o seu colega lhe disse? 

A: Meu colega olhou para a matriz da religião e para o mapa que mostra o nascimento de Abraão. Este 

fundou o judaísmo. 

P: "Onde está religião começou? Fale para um colega. Bobby, o que seu colega lhe disse? 

A: Israel 

P: Registrem em seus mapas enquanto eu registro no meu. Escrever a palavra judaísmo em Israel e escreva 

judaísmo na linha do tempo religião em 2000 a.C.  

• Retome o vídeo flash. 

• Pausa quando chegar no nascimento de Buda 

P: "Qual das cinco religiões começou em 3000 a.C.? 

• Espere TODOS os alunos levantem um cartão.  

P: Sim, o hinduísmo. Como você descobriu? Fale para um colega. Jane, o que o seu colega lhe disse? 

A: Meu colega olhou para a matriz da religião e para o mapa disse que nessa data aconteceu o nascimento 

de Krishna e Krishna fundou o hinduísmo. 

P: "Onde está religião começou? Fale para um colega. Bobby, o que seu colega lhe disse? 

A: Na Índia. 

P: Registrem em seus mapas enquanto eu registro no meu. Escreva a palavra hinduísmo na Índia e escreva 

hinduísmo na linha do tempo da religião em 6000 a.C.  



• Retome o vídeo flash. 

• Pause quando chegar no nascimento de Abraão. 

P: "Qual das cinco religiões começou em 32 d.C.?" 

• Espere TODOS os alunos levantem um cartão.  

P: "Sim, o cristianismo. Como você descobriu? Fale para um colega. Jane, o que o seu colega lhe disse? 

A: Meu colega olhou para a matriz da religião e para o mapa disse que a morte de Jesus aconteceu em 32 

d.C. e o cristianismo baseou-se na pregação de Jesus e na sua ressurreição.  

P: "Onde está religião começou? Fale para um colega. Bobby, o que se colega lhe disse? 

A: Na antiga Judeia ou na atual Israel 

P: Registrem em seus mapas enquanto eu registro no meu. Escreva a palavra judaísmo na Judeia e escreva 

judaísmo na linha do tempo religião em 32A.D.  

• Retome o vídeo flash. 

• Pause quando chegar no nascimento de Maomé 

P: "Qual das cinco religiões começou em 570 d.C.?" 

• Espere TODOS os alunos levantem um cartão.  

A: "Sim o Islã. Como você descobriu? Fale para um colega. Jane, o que o seu colega lhe disse? 

A: Meu colega olhou para a matriz da religião e para o mapa e viu que o nascimento de Maomé aconteceu 

nesse ano e Maomé começou o Islã. 

P: "Onde está religião começou? Fale para um colega. Bobby, o que se colega lhe disse? 

A: Na Mesopotâmia antiga ou no moderno Iraque 

P: Registrem em seus mapas enquanto eu registro no meu. Escreva a palavra Islã no Iraque e escreva Islã 

na linha do tempo de religião em 570 d.C. 

• Retome o flash vídeo e deixá-lo rodar até cerca de 100 d.C.  

P: "Que a religião cresceu mais entre 570-1,000 d.C.?" 

• Espere TODOS os alunos levantem um cartão.  

A: "Sim o Islã. Vamos assistir novamente ao clipe e observar quais eventos impactaram o crescimento do 
Islã?" 

• Mostre novamente o clipe 

P: "O que você observou?" Fale para um colega.  O que seu colega lhe disse?" 
A: As cruzadas e a Reconquista aconteceram por volta de 700 d.C. 
 
P: "Sim. Preencha seu gráfico de causa e efeito da mesma forma que eu preencho o meu. O que aconteceu 
depois? Fale para um colega.  O que seu colega lhe disse?" 
A: Os missionários cristãos viajaram para a África, América do Norte e Europa Oriental. 
 
P: "Sim, preencham seu gráfico, enquanto eu preencho o meu. O que aconteceu em 2.000 d.C.? Fale para 
um colega.  O que seu colega lhe disse?" 
A: Os judeus fundaram Israel.  
P: "Como a religião é difundida? Fale para um colega.  O que seu colega lhe disse?" 
P: Através dos missionários 
A: Quando novas terras são conquistadas 



P: "Sim. E os comerciantes também apresentam a religião às pessoas. Esta é uma das causas da 
propagação do Budismo, do judaísmo e do hinduísmo. Vamos escrever isso no nosso gráfico de causa e 
efeito. Agora vamos olhar o mapa das religiões na atualidade. " 
 
Prática guiada: (minutos) 
 
Ciclo de Modelagem: 
Conduza a conversa e oriente os alunos na interpretação do mapa (Pôster) sobre quais são os locais das 
grandes religiões hoje.  Quando preparar esta lição, use a estratégia de numerar os alunos. Organize os 
alunos em grupos de 3-4. Identifique cada grupo com uma letra ou número (dependendo do dado que 
utilizar). Atribua um número de 1-4 para cada aluno do grupo. Depois de cada pergunta, role o dado para 
sortear o grupo que irá responder, em seguida, role o dado numerado para determinar qual aluno do grupo 
deve responder. (As cores podem variar dependendo do mapa que você estiver utilizando). 
P: "Qual é a primeira coisa que chama sua atenção ou que você observou neste mapa?" 

• Lance os dois dados e diga a letra e o número sorteados. 

• Lance o dado novamente para mais respostas 

A: As religiões não são distribuídas uniformemente na Terra.  

A: O cristianismo e o Islamismo são as mais difundidas. 

P: "Vamos falar sobre a LOCALIZAÇÃO." (Aponte para o roxo = cristianismo)  
"Como você descreveria o local onde estão localizados os cristãos ou o Cristianismo?" 

• Lance os dois dados e diga a letra e o número sorteados. 

A: Eles estão localizados na América do Norte, América do Sul. Europa África do Sul 

P: "Agora, escreva (ou marque com a cor estipulada) a localização dos cristãos no seu mapa. " 
P: Aponte para o verde = Islamismo "Como você descreveria a localização dos muçulmanos ou a religião 
islâmica?" 

• Lance os dois dados e diga a letra e o número sorteados. 

A: Eles estão localizados no sudeste asiático, norte da África e no Oriente Médio. 

P: "Agora, escreva (ou marque com a cor estipulada) a localização dos muçulmanos no seu mapa.  
P: Aponte para o azul = judaísmo "Como você descreveria a localização dos judeus ou do judaísmo?" 

• Lance os dois dados e diga a letra e o número sorteados. 

A: Eles estão localizados em Israel. 

P: "Agora, escreva (ou marque com a cor estipulada) a localização do judaísmo no seu mapa. 
P: Aponte para o marrom = hinduísmo "Como você descreveria a localização dos Hindus?" 

• Lance os dois dados e diga a letra e o número sorteados. 

A: Eles estão localizados na Índia. 

P: "Agora, escreva (ou marque com a cor estipulada) a localização dos hindus no seu mapa.  
P: Aponte para o amarelo = Budismo "Como você descreveria a localização dos budistas?" 

• Lance os dois dados e diga a letra e o número sorteados. 

A: Eles estão localizados no Leste Ásia. 

P: "Agora, escreva (ou marque com a cor estipulada) a localização dos budistas no seu mapa.   
P: "Observe que no Japão, as pessoas seguem o Xintoísmo. Eles também são budistas." 
P: "Qual é a cidade sagrada para os judeus? Consulte sua matriz de religião" 



A: Jerusalém 
P: "Que outras religiões também consideram esta cidade como sagrada?" 
A: O cristianismo e o islamismo também consideram Jerusalém como cidade sagrada. 
P: "Consulte sua matriz de religião e me diga por quê?" 
A: Essas três religiões baseiam-se na crença em um único Deus. 
A: Essas três religiões têm algumas das crenças em comum. 
A: O Islamismo e o Cristianismo vêm do Judaísmo 
P: "Vamos falar agora sobre o MOVIMENTO. Como as religiões são difundidas? Use a frase estruturada 
para ajudá-lo a responder."  

• Lança os dois dados e diga a letra e o número sorteados 

A: As religiões se espalharam através do comércio, quando pessoas de diferentes regiões encontram outras e 
compartilham suas crenças. 
A: Os missionários também difundem/propagam a religião 
A: Algumas vezes impérios ou países são conquistados por outros países o que altera a religião daquela 
região conquistada.  
P: "Excelente. Você pode pensar em um exemplo de como uma religião disseminou-se em uma nova 
região? Use uma frase estruturada para ajudá-lo a responder." 

• Lança os dois dados e diga a letra e o número sorteados 

A: Quando os conquistadores espanhóis chegaram à América do Norte, eles trouxeram o cristianismo para o 
México. 
P: "Ótimo exemplo."  
P: A religião do Islã é uma das religiões de mais rápido crescimento do mundo. Como você pode constatar 
esse fato? Use notas se necessário "Onde é o ponto mais ocidental? E onde é o ponto mais oriental?"  

• Lance os dois dados e diga a letra e o número sorteados 

A: O Islã se propagou da Arábia Saudita para o oeste para a África e ao leste até a Indonésia. 
P: "Embora haja apenas um Estado judeu (Israel), povo judeu vive em diferentes cidades por todo o 

mundo. Sabemos que em cerca de 135 d.C. os romanos expulsaram os judeus para fora do Oriente Médio. 

Por que isso é importante? Use uma frase estruturada para ajudá-lo a responder." 

• Lance os dois dados e diga a letra e o número sorteados.  

A: Os judeus foram perseguidos por muitos anos. 

A: Foi a primeira vez que eles foram expulsos de um lugar, mas isso aconteceu muitas outras vezes na 

história. 

P: "Este fato é conhecido como a Diáspora. Os nazistas exterminaram 6 milhões de judeus na Europa 
durante 
A segunda Guerra Mundial, de 1939-1945. Este extermínio é conhecido como o Holocausto. Como 
resultado, muitos judeus se mudaram, para diferentes lugares do mundo, incluindo os Estados Unidos. 
Vimos isso no flash vídeo." 
P: "Que região do mundo foi o berço, deu início às grandes religiões?" 
A: O Oriente Médio! Três religiões-judaísmo, Cristianismo e islamismo, começaram ali. 
P: "Por que você acha as religiões começaram no Oriente Médio? Use a frase estruturada para ajudá-lo a 
responder." 

• As respostas deverão variar. 

P: "Vamos preencher o gráfico de causa e efeito para a difusão do cristianismo, após cerca de 1, 400 d.C. A 



causa da difusão do cristianismo foi a exploração e as grandes navegações realizadas pelos europeus, eles 
estavam à procura de riqueza e de uma rota comercial para a Índia. Em vez disso, encontraram a África, a 
Ásia e as Américas e, assim, o cristianismo foi compartilhado com as pessoas que viviam nesses locais. 
Vire-se para um colega e diga a ele, a causa e o efeito da propagação do cristianismo e depois escute o 
que seu colega lhe dirá. Escreva em seu gráfico de causa e efeito. Em seguida, leia a resposta do seu 
colega em voz alta." 
 
Prática independente: (minutos) 
 
P: "Agora, vocês vão prever como as religiões poderão se difundir ou se alterar em 100 anos usando as 
evidências históricas que estudamos. Eu vou dar a cada grupo um fato sobre tecnologia, conflitos e 
guerras, negócios e comércio ou compartilhamento de valores culturais. Vocês usarão esses fatos para 
fazer suas previsões. Aqui está um exemplo, vou usar as frases estruturadas para construir meu parágrafo. 
Aqui estão meus fatos (projete essa imagem)" 
 

Tabela 1: Comércio da China com os Estados Unidos, 2001-11 ($ bilhões) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

exportações 
dos EUA 

19.2 22.1 28.4 34.7 41.8 55.2 65.2 71.5 69.6 91.9 103.9 

Importações 
dos EUA 

 
102.3 

 
125.2 

 
152.4 

 
196.7 

243.5 287.8 321.5 337.8 296.4 364.9 399.3 

Saldo -83.0 -103.1 -124.0 -162.0 -201.6 -232.5 -256.3 -266.3 -226.8 -273.1 -295.5 

Notas: * 
calculado 
por USCBC. 
US exports 

 

 
P: "Os Estados Unidos tem aumentado sua atividade comercial e feito mais negócios com a China. No 
passado, o cristianismo se espalhou quando comerciantes negociavam com pessoas estrangeiras. Por 
causa do aumento da exposição e da interação com os cristãos americanos, prevejo que a China terá uma 
maior percentagem de cristãos em 2117." 
P: "Vamos fazer mais um junto.  Vamos observar os fatos." 

• Poste ou distribua. Projete o mapa da Caxemira (Kashmir) 

A Caxemira: Esta é uma área reivindicada pelo Paquistão e pela Índia. Muitas guerras por causa desta 
terra desde que a Índia foi dividida de acordo com as crenças religiosas (hindus e muçulmanos), logo após 
a segunda guerra mundial. A Caxemira é atualmente dividida em uma região ao Sul, controlada pela Índia 
e uma ao norte sob o governo do Paquistão. Ambos os países têm áreas urbanas densamente povoadas e 
cada um tem uma dúzia de bombas nucleares. O povo da Caxemira deseja sua independência da Índia e 
do Paquistão. Uma possibilidade de resolução para este problema não parece ser possível. 
P: "Quem pensa que esta terra será ocupada em sua maioria por povos islâmicos? Levante sua mão 
direita. Quem pensa que os Hindus ocuparão esta terra? Levante sua mão esquerda.  Vamos listar o que 
sabemos sobre esta área de analisar o mapa de religiões dos tempos antigos de hoje.  O que você pode 
observar?  
A: O hinduísmo começou na Índia e, em seguida, após as cruzadas Islâmicas se espalhou no interior Índia e 
depois voltou o hinduísmo.  



P: "Excelente observação. O que você pode observar? Vire e converse sobre isto com seu colega."  

• Espere um minuto 

• Conforme você ouvir as respostas, escreva-as no quadro em um gráfico T, a opinião de um lado e os 

fatos que apoiam a opinião do outro lado. 

A: Os muçulmanos invadiram a Índia, mas eventualmente, os muçulmanos foram expulsos da Índia.  
P: "Que fatos dão suporte a essa opinião?" 
A: O mapa mostra a maior parte da Índia era hindu, então a parte norte tornou-se muçulmana, em seguida, 
as partes ao Norte voltaram a ser hinduístas. 
P: "O que mais você observou? Vire e converse sobre isto com seu colega." 
A: o Islã era a religião que cresceu mais rapidamente, mas agora parece que causa conflitos.  
P: "Que fatos dão suporte a essa opinião?" 
A: Os fatos locais do mapa 
P: "vocês observaram mais alguma coisa?" 
A: O hinduísmo tem sido a principal religião na Índia e não houve muita mudança ao longo dos anos. 
P: "Certo, então baseado nestes fatos o que você prevê que aconteça com essa religião? Complete seu 
parágrafo com sua previsão para a religião na Caxemira. "  

• Espere 3 minutos 

P: "Cada dupla de alunos, encontre outra dupla e leia seu parágrafo para eles. Escute a leitura do 
parágrafo que escreveram reafirme os fatos que suportam a previsão que fizeram." 

• Dê a eles 5 minutos para fazer isso. 

P: "Por favor escolham uma pessoa de cada grupo para ler o parágrafo que escreveram" 

• Ouça a 4-5 parágrafos e dê o feedback. Peça também que os alunos listem os fatos que suportam as 

previsões. 

• Poste 1-2 bons exemplos no quadro. 

P: "Agora, eu vou dar a dupla de alunos um fato. Usar seu modelo de parágrafo e escreva uma previsão 
sobre o que vai acontecer daqui a 100 anos". 

• Distribua fatos sobre missionários. Você pode dar o mesmo fato a todas as duplas ou você pode dar 

fatos diferentes. Se você escolher diferenciar os fatos certifique-se de que os alunos da dupla 

tenham, mais ou menos, o mesmo nível de proficiência e conhecimento 

• Dê 10 minutos para que trabalhem em duplas 

• Enquanto as duplas trabalham, circule para apoiar e orientá-los durante a tarefa. Aponte as duplas 

que fizeram um bom trabalho. 

Fechamento: (minutos) 
Pré-selecione 3 duplas e peça que se preparem para compartilhar seus parágrafos com a classe. 
 
P: "Peça que eles leiam seus parágrafos. Eu gostaria que todos que estivessem preparados para me dizer 
os fatos que suportam suas previsões." 

• Peça que a primeira dupla leia seu parágrafo. 

P: "Quem pode me dizer um fato que apoiou essa previsão?" 

• Espere por uma resposta. 

• Repita este processo duas vezes ou mais com as duplas pré-selecionadas.  



P: "As previsões foram muito bem apoiadas em fato! Agora, releiam os objetivos silenciosamente. Junto 
com um colega, revejam estas perguntas". 
 

• Escreva ou projete as perguntas no quadro e leia em voz alta.  

P: "O que fizemos com os mapas das religiões do mundo? O que esses mapas mostram (ou representam)? 
O que fizemos hoje? Que informação nova você aprendeu hoje?" 

•  

• Conforme eles saírem da sala, pergunte o que eles aprenderam hoje. 

Avaliação: 

Circule pela sala e tome notas durante a atividade independente. Quando saírem, anote suas respostas 
sobre o que aprenderam.  

Ideias Adicionais: 

Se você tiver tempo, você pedir que os alunos façam uma representação visual de como pensam que a 
distribuição das religiões deveria ser e por quê. Eles poderiam apresentar suas ideias para os colegas. 

 

 


