
   
6a Série Lição:  

A dádiva do Nilo 
Nova Lição 
 

Currículo de Estudos Sociais: Standard 1, objetivo 1 

Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 

Objetivo do professor: Os alunos serão capazes de 
explicar porque Egito era chamado de "A dádiva do Nilo" 
escrevendo um resumo. 
 
Objetivo do aluno: [deve estar postado no quadro] eu 
posso explicar porque o Egito era chamado "a dádiva do 
Nilo" escrevendo um resumo. 

Objetivo do professor: Os alunos serão capazes 
de compreender e responder às ações dos rios 
Nilo, demonstrando com movimentos e 
manipulativos. 
 
Objetivo do aluno: [deve estar postado no 
quadro] eu posso compreender e responder às 
mudanças nas ações do rio Nilo, demonstrando 
com movimentos criativos. 

Pergunta Essencial: 
Como Geografia afetou o desenvolvimento das primeiras 
civilizações? 
 
 

Vocabulário acadêmico para o mural de 
palavras: 
Ouvir: se origina, Nilo Branco, Nilo Azul, Delta, 
catarata, silte, Shomu, Akhet, Peret, precipitação 
direta, tabela de fluxo, margem do rio, recuo, 
resolver, deposição, fértil, terras altas da Etiópia, 
o Lago Vitória, água doce 
Falar: Shomu, Akhet, Peret, silte, fornecido. O Rio 
Nilo 
Ler: Nilo Branco, Nilo Azul, Delta, catarata, silte, 
Shomu, Akhet, Peret, Cartum, alto Egito, baixo 
Egito, terras altas da Etiópia, catarata Abu Simbel 
Escrever: silte, culturas, de água doce 
Frases estruturadas:   
O rio Nilo prove ______, ___________ e 
__________ para o povo egípcio. 
 

Materiais: 

• Vídeo do Youtube, imagem/PPT com a Geografia do 

Rio Nilo 

• Fotos de rios conhecido  

• Atlas do mundo: Mapa dos Estados Unidos para 

comparar com o tamanho do Rio 

• Atividade “4 square” com o resumo 

• Material de apoio: 

http://www.pbs.org/americanfieldguide/teachers/floo

ds/stream_table.pdf Este material pode ser substituído 

por uma animação.  

• Fitas de papel vermelha, marrom, verde e preta 

• Sinais ou marcas para nomear o rio no chão 

• Diagrama de onde os estudantes precisam se 

posicionar durante atividade de movimento 

Vocabulário adicional da lição: 
 
 
 
 
 



   

• Livro: Meu mundo, capítulo 4  

Lição:   Tempo de instrução: 45 Minutos 

Abertura: (10 minutos) 
 

• Organize os alunos em duplas com um colega A e B. Primeiro o colega B escuta. Dê ao colega A o objetivo 

de conteúdo e ao colega B o objetivo de linguagem. 

P: "Colega A, por favor, leia o objetivo de conteúdo que está em seu papel. O colega B, vai dizer, com suas 
palavras, o que o seu colega leu." 

• Espere que todos os alunos falem e, em seguida, recupere a atenção da turma.  

• Escolha dois alunos para dizer e escrever os objetivos no quadro. Reforce as respostas para a classe. 

Enquanto eles estão escrevendo os objetivos, distribua a atividade "Verdade e Mentira".  

P: "Por favor, leiam a atividade. Nela vocês vão encontrar declarações verdadeiras e falsas (ou mentiras) 
sobre o rio Nilo. Conforme vocês assistirem ao vídeo, tente descobrir quais afirmações são verdadeiras e 
quais são falsas. Marquem todas as falsas com um X.  
 

• Mostrar um vídeo do Rio Nilo (youtube) 

P: Compartilhe suas ideias com um colega.  

• Escolha uma resposta correta e uma resposta incorreta. 

P: "Levante-se se você acha que esta afirmação é verdadeira: "O Rio Nilo flui/corre do leste para o oeste." 
Permaneça sentado, se você acha que o Rio Nilo flui em uma direção diferente."  

• Espere pelas respostas dos alunos. Peça que os alunos justifiquem suas respostas. 

P: "Vire para um colega e responda: Que evidências você tem que provem que o rio Nilo flui nesta direção? 

• Escolha um aluno para responder. 

P: "Sim, essa informação é falsa. O rio Nilo é um dos dois únicos rios que fluem em direção ao norte. O outro 
rio é o rio Saint John na Flórida. Vamos aprender sobre isso." 
 
Introdução ao Material novo (instrução direta): (20 minutos) 
 
P: "Pense em um presente que você recebeu. Por que ele era especial? O Egito era chamado de "A dádiva 
do Nilo". Por que você acha que chamavam o Egito desta forma? Converse sobre isso com um colega."  

• Peça que 1-3 alunos compartilhem suas ideias. 

P: “Respostas excelentes! Vamos aprender mais sobre o que vocês mencionaram (liste tópicos que surgiram) 
na lição de hoje.  Vamos entender o porquê que o rio Nilo é tão especial." 

• Apresente PowerPoint/slides/vídeo/fotos do Nilo 

• Pare cada vez que observarem uma das informações mencionadas e ajude os alunos a fazer relações o que 

estejam vendo e suas experiências ou conhecimento prévio. 

• Mostre/projete a rota de SLC para NYC ressaltando o rio Verde e o rio Colorado. 

P: "Vire-se para um colega e diga quanto você acha que mede ou qual a extensão do rio Nilo." Espere 3 
segundos "Hum... Será que é igual a distância entre Salt Lake City e Nova York? Alguém já visitou o rio Verde 
(Green River) no sul de Utah? Ele mede 730 milhas de comprimento. O rio Colorado, no Grand Canyon, 
mede 1450 milhas de comprimento. Você pode imaginar um rio que percorresse todo os Estados Unidos e 
fosse ainda além? Nossa! Isso sim é um rio! Vocês se lembram de quando estudamos a Mesopotâmia? Onde 
começavam os rios Tigre e Eufrates? Olhe seu mapa da Mesopotâmia para ajudá-lo e diga a um colega." 



   

• Espere os alunos dizer aos seus colegas. 

• Escolha um aluno para responder. 

P: "Paul, diga onde começam os rios da Mesopotâmia?" 
A: Nas montanhas.  
P: "Sim! Agora, todos olhem em seu mapa e encontrem as terras altas da Etiópia. Neste local é onde nasce o 
Nilo Azul. Localize agora o Nilo Branco em seu mapa. Siga até onde ele começa.  Como o Nilo branco é 
diferente?" Fale para seu colega." 
A: O Nilo Branco não começa nas montanhas. 
P: "Isso mesmo! O Nilo Branco começa do Lago Vitória, que é um lago tropical de água doce. Muitos rios, ao 
invés de correrem das montanhas, correm para o Lago Vitória, 80% da água desse lago é resultado de 
precipitação direta (neve ou granizo) ou da água da chuva. Por essa razão o calendário egípcio tem três 
estações. Vamos falar quais são essas estações levantando um dedo para cada uma delas. Levante o dedo 
indicador, ele representará a estação "Shomu;', o tempo em que as águas estão baixas e no qual se faz a 
colheita, seu dedo anelar, representará a estação "Akhet", o tempo da inundação e entre eles, o dedo do 
meio, representando "Peret", o tempo de plantar e crescer. Vire para um colega, use os dedos e diga a ele o 
nome das três estações egípcias." 

• Espere até que todos falem. 

P: "Vamos olhar esta tabela com o fluxo da água para que você possa ver o que acontece durante as três 
estações. Veja o que acontece. Primeiro, porque a temperatura sobe, a neve derrete e durante a estação 
chuvosa o Lago Vitória fica cheio com a água da chuva.  A água do rio corre e inunda as margens, a areia 
mais leve é levada até o final do rio, na sua foz no delta, mas o solo mais pesado se deposita nas margens do 
rio ou forma bancos." 

• Demonstre a inundações usando um modelo, enquanto explica. 

P: Fale para um colega algo que você aprendeu. 

• Ouça as respostas dos alunos 

Prática guiada: (minutos) 
Ciclo de Modelagem: 
 
P: "Vocês fizeram excelentes observações! Os sólidos mais leves são transportados pela corrente de água do 
rio e quando a inundação termina, os sólidos mais pesados se acumulam nas margens do rio. Esse solo fértil, 
mais pesado ao longo das margens do Nilo é chamado de silte. Este processo é chamado de deposição. Os 
egípcios puderam plantar e colher alimentos por causa deste solo rico. Agora vamos fazer um exercício, 
todos juntos, para representar o que acontece com o rio Nilo durante as diferentes estações do ano no 
Egito." 

• Antes de começar a atividade, escolha quais alunos representarão cada parte. Há um líder (o tempo), o 

Nilo Branco, o Nilo Azul, um aluno que ajuda a dividir o Nilo no delta, 3 alunos (na mesma linha) para 

reproduzir a cataratas em Abu Simbel, dois que serão as partículas leves de areia e dois que serão o 

solo preto pesado, dois serão as estátuas de Ramsés (opcional) 

• Se possível marcar áreas no chão com fita crepe, papel colorido ou sinais que indicarão o alto Egito, o 

baixo Egito, Khartoum, Sudão, Etiópia e o mar Mediterrâneo.  

• Primeiro, posicione os alunos em seus locais, dizendo onde eles estão e que o que eles estão 

representando. 

• Distribua fitas vermelhas e verdes. Pratique os movimentos, alterando as fitas e os sons representando 

a águas do rio (baixas e altas). 



   

• Filme a representação para assistir no dia seguinte (opcional) 

P: "Agora que todos vocês já sabem a sua parte, estão no seu local e praticaram os movimentos, vamos 
representar as mudanças que ocorrem no rio durante as três estações. Prestem atenção nas mudanças no 
tempo muda para alterar seus movimentos. Vamos começar.” 
A: (o líder) diz: A temperatura está subindo, a neve está derretendo e a chuva está caindo no lago Vitória. 
P: "Akhet, a estação chuvosa está começando (espere e veja se eles sabem o que fazer). Movam lentamente 
suas fitas verdes. (pausa) Agora, há mais água no extremo sul(pausa), movimente os braços com mais 
energia e com movimentos mais largos, agora há mais água no meio e, por fim, também o extremo norte 
tem mais água, conforme você mover com mais força, pegue a fita de cor vermelha. Agora o rio está 
subindo (pausa) a parte principal do Nilo se estende depois que os dois rios se juntarem, então você deve 
abrir bem os braços para demonstrar o comprimento. O solo leve ou a areia desce o rio e vai parar no mar. 
Agora a inundação atingiu o delta do rio e o mar Mediterrâneo. É a estação Peret. O rio começa a diminuir, 
então os egípcios plantavam. “ 
A: as chuvas pararam e a neve já derreteu. A temperatura fica mais quente. 
P: "Agora, podemos diminuir os movimentos, a partir de sul para norte, lentamente e pegar novamente as 
fitas de cor verde. O movimento deve ser como uma onda do sul para o norte. Agora, movimentem-se 
juntos novamente, mas o solo pesado, deve ficar onde está e se sentar. Não se esqueçam de fazer sons para 
imitar o movimento da água. Agora, será a estação Shomu, a época da colheita, até que o ciclo se repita. 
Vamos tentar de novo? Mas desta vez, não vou dizer o que devem fazer." 
 
Prática Independente: (10 minutos) 
 
P: Eu dei a vocês uma folha com quatro quadros. Em três deles estão escritos os nomes das estações. 
Mostre os dedos enquanto fala o nome das estações Shomu, Akhet e Peret.  Diga a um colega o que 
acontece em cada estação. Muito bom! Agora, eu vou desenhar e colorir a estação Shomu em minha folha." 

• Desenhe a estação Shomu. 

P: " Agora, vamos desenhar juntos a estação Akhet. O que devemos desenhar?" 

• Aceite sugestões e desenhe. 

P: "Ótimo, desenhe a última estação: Peret. Você pode dizer a um colega o que vai desenhar." 
 
Encerramento: (5 minutos) 
 
P: "Para completar essa lição vamos para escrever uma frase resumo no último quadro de nossa folha. A 
frase que escrevermos deverá responder a esta pergunta: Que presentes que o rio Nilo deu ao povo 
egípcio? Mostre uma foto e aponte para o presente. (o solo rico para a plantação) 

• Espere que todos os alunos mostrem suas respostas. 

P: "Sim, o silte. Esse é um presente! Por quê? Compartilhe com seu colega usando uma frase estruturada. 
(espere) "Quem pode me dizer o que ouviu de seu colega?" 

• Ouça algumas respostas 

• Complete as frases estruturadas que estão no quadro conforme ouvir as respostas. O rio Nilo provê 

____________, ____ e ___________ para o povo egípcio. 

P: "Eu vou completar a frase com a minha primeira ideia.  
“O rio Nilo provê o silte para o cultivo de culturas, _______ e ___________ para o povo egípcio. Certo, eu 
preciso agora de mais duas ideias. Fale com seu colega, olha para a imagem e escreva mais duas ideias. 



   
Avaliação: 

Observe o que os alunos desenharam, o que apontaram como presentes e, finalmente, o que eles escreveram 
como resumo. 

Ideias Adicionais: 

Amigos de la Egiptología (recurso em espanhol) 

• Artigo http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/47-historia/212-la-importancia-de-la-crecida-del-

nilo.html (em espanhol) 

• Egypt Articles (Spanish) http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/47-historia.html 

• La Leyenda del Nacimiento del Rio Nilo http://www.mitosleyendas.com/la-leyenda-del-nacimiento-del-rio-

nilo.html 

 

 

http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/47-historia.html


   

VERDADE OU MENTIRA? 
 

1. O rio Nilo é o maior rio do mundo. 
______________________________________________________________________ 
 
2. Rio Nilo flui do leste para o oeste. 
______________________________________________________________________ 
 
3. O rio Nilo inunda de 3-4 vezes por ano. 
______________________________________________________________________ 
 
4. As estações são baseadas nas inundações do Rio Nilo.  
______________________________________________________________________ 
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RESUMO: 
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____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
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