
    

  

6 série Lição: Sistemas e tecnologias egípcios: O calendário antigo Nova 
Lição 

Currículo de Estudos Sociais: Standard 1 objetivo 4 

Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 

Objetivo do professor: 
Os alunos serão capazes de explicar o efeito 
do Rio Nilo no desenvolvimento de 
tecnologias e sistemas, no antigo Egito, 
preenchendo um de ticket de saída. 
 
Objetivo do aluno [deve ser postado] 
Eu posso explicar o efeito do Rio Nilo no 
desenvolvimento de tecnologias e sistemas, 
no antigo Egito, preenchendo um de ticket 
de saída. 
 

Objetivo do professor: 
Eu posso usar frases completas para expressar causa e efeito, 
utilizando o vocabulário aprendido em uma atividade de 
leitura interativa em grupo. 
 
 
Objetivo do aluno [deve ser postado] 
Eu posso usar frases completas para expressar causa e efeito, 
utilizando o vocabulário aprendido em uma atividade de 
leitura interativa em grupo. 
 
 

Pergunta Essencial: 
Como as tecnologias e os sistemas das 
antigas civilizações afetou a vidas nessas 
comunidades? 

Vocabulário acadêmico para o mural de palavras: 
Ouvir: tecnologias, sistemas, controle de tempo, invenções, 
estruturas, processos, solar, lunar, manutenção de registos, 
deslocado, ano bissexto, Sirius 
 
Falar: tecnologias, sistemas, controle de tempo, invenção, 
estrutura, processo., ano bissexto, Sirius 
 
Ler: tecnologias, sistemas, controle de tempo, invenções, 
estruturas, processos, solar, lunar, manutenção de registos, 
deslocado, ano bissexto 
 
Escrever: tecnologias, sistemas, controle de tempo, invenções, 
estruturas, processos, solar, lunar, manutenção de registos, 
deslocado, ano bissexto, Sirius 
 
Frases Estruturadas: 
Ao longo dos anos, os egípcios observaram que 
_______________ 
 
Algumas vezes _______(evento) então, _____________, no 
entanto, isto significava que ________________ o que causou 
_________________. 
 

Materiais: 

• Lendo sobre o calendário egípcio - Mi 

Mundo, capítulo 4, seção p.156 

• Sequenciamento ou gráfico organizador 

de causa e efeito 

Vocabulário adicional da lição: 
 
Revisão; colheita, inundação, ________ então ______ e isto 
causou ______ 
 
 



    

  

• Papel craft ou lousa branca 

• Post-its para cada aluno 

• Livro: Meu mundo, capítulo 4 

 
 

Lição:   Tempo de instrução: 60 minutos 

Abertura: (10 minutos) – Nota: porque se trata de uma nova estrutura, a abertura vai demorar um pouco 
mais. 
Estratégia: ‘Vara da fala’ 
 
P: "Na lição de hoje, iremos analisar o calendário egípcio. O calendário é um sistema para controlar o 
tempo que os egípcios usavam para ajudá-los a determinar e se preparar para as estações do ano.  Em 
grupos, você vai discutir estas questões: "O que é um sistema? O que são tecnologias? Cada grupo tem 
uma vara da fala. Depois de compartilhar uma ideia, você vai passar a vara para a próxima pessoa e então 
será a vez dela falar. Cada membro do grupo deve responder à, pelo menos, uma das perguntas. Enquanto 
um dos membros do grupo estiver falando, qualquer outro membro pode registrar as ideias-chave, 
palavras ou exemplos usados para definir "sistemas e tecnologias" com um marcador em um pedaço 
grande de papel pardo (ou papel post-it).  Por exemplo: acho que um sistema é uma forma estruturada de 
fazer algo, para que outras pessoas possam entender, como a escrita. Enquanto eu estiver falando, outro 
membro do meu grupo deve escrever "estrutura" e "uma maneira de fazer algo" no papel (escreva isto no 
quadro). Vamos fazer outro juntos. Vou passar o bastão para um membro do grupo, assim ele poderá 
responder ou fazer uma pergunta diferente. Use frase para começar." 

• Passe a ‘vara da fala’ a um aluno 

• Recupere a atenção do aluno, se necessário 

A1: Acho que as tecnologias são invenções como o ipad. 

• Enquanto o aluno falar, escreva: invenção e ipad no quadro. 

• Oriente o aluno a passar a ‘vara da fala’ para outro membro do grupo.  

A2: Eu concordo. Outro exemplo de tecnologia é a eletricidade.  

• Escreva eletricidade no quadro 

•  

• P: "Muito bem, agora vamos todos fazer essa atividade em nossos grupos. (chame um aluno). Pegue a 

‘vara da fala’, use a frase estruturada e responda uma das perguntas. Prontos? Agora!" 

• Espere que todos os alunos participem. 

• Retome a atenção da turma com um sinal. 

P: "Agora, alguém do grupo, registre, no papel, qualquer palavra importante ou frase que a primeira 

pessoa disse." 

• Espere que eles escrevam. 

• Oriente para que passem a ‘vara da fala’. 

P: "Excelente. Agora continuem, respondam às duas perguntas e tentem usar frases completas. 

• Dê tempo para que aos alunos discutam as duas palavras e suas definições. 



    

  

• Projete no quadro um mapa conceitual das duas palavras: tecnologias e sistemas. 

• Quando os alunos terminarem, diga-lhes para afixarem seus papeis em uma parede para que todos 

possam ver suas ideias. 

• Distribua o mapa conceitual para que cada aluno possa preenchê-lo. 

P: "Muito bem! Vejo algumas palavras-chave importantes e exemplos excelentes em seus papeis. Vamos 
usar nossos mapas conceituais para definir melhor os sistemas e tecnologias. “ 

• Peça aos alunos para compartilhar as respostas de seus cartazes 

• Não se esqueça de completar seu mapa conceitual antes de apresentá-lo aos alunos, assim eles 

poderão completar seus mapas com as ideias principais que faltarem. 

• Projete um resumo do mapa conceito 

P: "Ok, portanto, sistemas e tecnologias são invenções, estruturas ou processos criados para atender às 
necessidades de uma comunidade. Hoje, vamos examinar o calendário egípcio mais detalhadamente para 
entender este conceito." 

 
Introdução ao Material novo (instrução direta): (10 minutos) 
 
P: "Vamos examinar alguns calendários que usamos hoje. Encontre seu aniversário neste ano. Em qual dia 
da semana seu aniversário cai este ano? Se for segunda-feira, levante a mão (esperar que levantem as 
mãos), terça-feira? (Esperar que levantem as mãos) Quarta-feira? Etc. Certo, agora olhem no calendário do 
ano passado, em que dia caiu seu aniversário? Levante a mão se foi no mesmo dia. Hum... que 
interessante! Porque será que todos fizeram aniversário em um dia da semana diferente nesse ano? Vejam 
o calendário do próximo ano. Seu aniversário cai no mesmo dia da semana ou em um dia diferente? Fale 
para seu colega." Em um pedaço de papel, escreva a data completa do seu aniversário. Por exemplo, vou 
escrever: quinta-feira, 1 de novembro de 2012." 

• Espere que os alunos escrevam a data do aniversário. 
P: "O que sabemos sobre o calendário que usamos hoje? Use a vara da fala e converse sobre isto em seus 
grupos. Vou demonstrar como devem fazer." Eu tenho a 'vara da fala', então eu digo, "Um ano tem 365 
dias. Então, eu passo a vara e a próxima pessoa pode acrescentar algo ao que eu disse ou compartilhar 
uma ideia nova. Quem pode acrescentar algo ao que eu disse ou dizer uma nova ideia?" 

• Passe a vara a um voluntário. 

A1: O ano tem 365 dias, a não ser quando é um ano bissexto. 
P: "Ótima ideia! Agora passe a 'vara da fala' para outro colega" 
A2: Há 12 meses em um ano. 
P: Isso mesmo! Agora, compartilhem suas ideias em seus grupos.  

• Dê de 3-5 minutos para que os alunos compartilhem 

P; "Vamos ouvir as ideias de todos. Cada grupo irá compartilhar uma ideia enquanto os outros grupos 
ouvem. Se um grupo compartilhar uma de suas ideias, você pode concordar com ele ou adicionar uma 
nova ideia." 

• Registre as respostas dos alunos no quadro. 

•  

P: "Este é o calendário que usamos hoje. Você já se perguntou de onde veio esse calendário? Por que 
temos 365 dias em um ano? Vamos descobrir lendo esse pequeno texto. Vou ler em voz alta e vocês 
acompanham a leitura. Sublinhe todas as palavras ou frases que você não entender enquanto eu estiver 



    

  

lendo. Depois, vamos voltar em cada parágrafo para rever as palavras que você não entende." 

• Leia, volte depois a cada parágrafo e explique as palavras em contexto, usando fotos, sinônimos, 

antônimos, exemplos etc. 

• Opcional: Oriente os alunos para adicionarem essas palavras a seus dicionários pessoais 

Prática guiada: (7 minutos) 
Os alunos devem reler o texto usando a estratégia abaixo. 
 
Estratégia: Leitura guiada em pares 
 
Esta leitura é feita geralmente em pares, mas desta vez será feita em grupos. Dê a cada aluno um texto curto 
(4-5 parágrafos) sobre o calendário egípcio (certifique-se de que há uma referência ao rio Nilo) e projete uma 
imagem do calendário. Dê a cada aluno vários post-its. Eles passam a 'vara da fala' revezando-se para ler cada 
parágrafo. Peça que cada aluno faça uma pausa após ler o parágrafo, para que todos possam escrever 
qualquer fatos-chaves ou frases importantes do que leram. Eles devem escrever cada ideia em um pos-it. 
Depois, continue com a leitura. Quando terminarem a leitura do texto, os alunos devem usar novamente a 
'vara da fala' para compartilhar o que escreveram. Eles devem ouvir com atenção aos colegas, para que não 
repitam o que já tenha sido dito. Eles devem colocar seus post-its no centro da mesa. Em grupo, devem 
discutir (usando a vara da fala) quais são as informações mais importantes no desenvolvimento do calendário 
e colocá-las em ordem.   
 
Ciclo de Modelagem: 
O professor modela como ler um parágrafo e extrair dele os detalhes mais importantes.  
P: (depois de ler o 1o parágrafo) "Acho que é importante que o calendário seja considerado uma invenção e 
que outras civilizações fizeram melhorias a ele. Eu vou escrever isso no meu post-it."  

• O Professor escreve isso em seu post-it.  

O professor e os alunos leem algumas frases do 2o parágrafo. Peça que os alunos compartilhem as ideias-
chave. Escolha uma das ideias e escreva em um post-it, enquanto também os alunos escrevem em seus post-
its. Diga-lhes para levantar o post-it com sua resposta. Agora, leia o restante do segundo parágrafo e diga aos 
alunos para escrever suas ideias por conta própria. Os alunos mostram o que escreveram e depois, falam sua 
resposta a um colega. 
 
Prática independente: (10 minutos) 
Os alunos devem completar a releitura enquanto estiverem usando a estratégia de leitura guiada em pares. 
 
Prática guiada (5 minutos) 
Após cada grupo ter terminado a leitura e escrita de suas ideias-chave, recupere a atenção dos alunos e 
explique o próximo passo. Usando um projetor, mostre os vários post-its com as ideias-chave. Certifique-se 
de que as ideias são sequenciais (causa e efeito) e com diferentes tópicos.  
 
P: "Aqui estão as ideias-chave que meu grupo extraiu da leitura. Vou colocá-las em ordem. Acho que 
devem ter esta ordem, porque cada evento causou o evento seguinte. Agora, vou passar a 'vara da fala' 
para a próxima pessoa e ela pode concordar, adicionar ou discordar da ordem que organizei. Quem 
concorda comigo?" 

• Escolha um aluno que concorde. 



    

  

• Escolha um aluno que queira acrescentar algo. 

• Escolha um aluno que discorde e pergunta por quê. 

O professor repete este processo com um aluno para modelar e, depois, novamente com todos os alunos. 
Confirme se todos compreenderam pedindo que mostrem os polegares para cima/para baixo (para 
concordar ou discordar) ou dois dedos (para adicionar uma ideia). 
 
Prática Independente: (10 minutos) 
Os alunos devem concluir a atividade em seus grupos.  Eles devem chegar a um consenso sobre as principais 
ideias e a sequência dos eventos. 
 
Encerramento: (5 minutos) 
 
P: "Use suas anotações nos post-its, o gráfico organizador com a sequência e em seguida, responda à 
pergunta, como o rio Nilo afetou o desenvolvimento de tecnologias e os sistemas no antigo Egito? Você 
pode referir-se às frases estruturadas que devem estar postadas e ao gráfico de causa e efeito que já 
aprendemos." 
 

Avaliação: 

Ouça as discussões dos alunos, leia e avalie os tickets de saída. 

Ideias Adicionais: 

Se houver mais tempo, explore outras tecnologias e sistemas do Egito Antigo como: as pirâmides, a escultura, 
a matemática, a invenção de ferramentas, o sistema de escrita, anatomia, entre outros. 

 



    

  

CADEIA DE CAUSA E EFEITO 
CAUSAS 

 

 
 

 
 

 

 

EFEITOS: 

 


