
 

 

 

 

 

ATIVIDADE DE HISTÓRIA DA 15º SEMANA 
 
 

ANOTAR O TEXTO NO CADERNO E LER VÁRIAS VEZES. ASSISTIR AO VÍDEO E 
RESPONDER AS QUESTÕES. NÃO PRECISA MANDAR POR E-MAIL. 
 
 
A ESCRITA EGÍPCIA 
 
      A escrita egípcia parece ser tão antiga quanto a suméria, mas não há certeza sobre isso. A 
primeira forma de escrita no Egito foi o hieróglifo, que surgiu por volta de 3300a.C. No início a 
escrita egípcia era pictográfica, isto é, representava objetos por meio de desenhos. Com o tempo, 
essa escrita passou a ser ao mesmo tempo ideográfica, contendo sinais representando ideias, e 
fonética, com sinais que representavam sons da fala. 
      A escrita hierática era uma escrita hieroglífica simplificada usada em registros cotidianos, para 
evitar a complexidade da escrita hieroglífica. O registro mais antigo dessa escrita data de meados 
do terceiro milênio antes de Cristo. A escrita demótica, ou popular, apareceu por volta do ano 700 
a.C. Era uma escrita mais simples, que servia também para escrever cartas, fazer contas e 
registros. 
      Os egípcios usavam vários materiais para escrever. Os hieróglifos eram usados principalmente 
para escrever nas paredes dos templos, em monumentos funerários e, em alguns casos, no papiro. 
Anotações cotidianas eram feitas em madeiras e papiro, tanta na escrita hierática quanto na 
demótica. 
      Saber ler e escrever no Egito Antigo era indispensável ao indivíduo que quisesse seguir uma 
carreira de funcionário do faraó, ser sacerdote de um templo ou mesmo general de um exército. 
      Com o passar dos anos e o fim da realeza faraônica, os hieróglifos caíram em desuso e nem 
mesmo os egípcios compreendiam aqueles sinais. 
 
ASSISTIR AO VÍDEO NO LINK ABAIXO: 
 
https://youtu.be/rBiLoXhqQsY 
 
 
Atividade: 
 
1-Qual a relação entre o poder político e a religião no Egito Antigo? 
 
2-Por que, apesar de os camponeses do Egito Antigo não serem escravos, não pode se dizer que 
eram livres? 
 
3-Com base na leitura dos textos, explique a forma como os faraós eram vistos pelos egípcios. 
 

 
Bom Trabalho. Forte abraço. 
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