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História 1º Ano  

Atividade de segunda-feira (09 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

Aula sobre Egito Antigo  

Tópicos abordados: História, Sociedade, Classes Dominantes e Períodos Históricos  

 

   O Egito antigo é uma das civilizações mais antigas da humanidade. Surgiram por 

volta de 4.000 a.C e permaneceram vivos durante 35 séculos. O Egito situa-se no nordeste 

da África e como principal rio o Nilo. (Mais detalhes na página 59) 

 A sociedade egípcia era estratificada, ou seja, era composta por diferentes níveis 

sociais. Existiam as classes dominantes, os nobres, sacerdotes e escribas, enquanto as 

classes dominadas eram os artesões, felás e escravos. (Mais detalhes na página 60) 

 Seus principais períodos históricos são:  

Período Pré-Dinástico (5000-2800 a.C). Formado por pequenas tribos que foram 

unificadas por Menés em 3200 a.C. 

Antigo Império (2780-2200 a.C). Os faraós (chefes religiosos) conquistam e concentram 

poder, mas devido as revoltas e as colheitas insuficientes, tiveram seu poder questionado 

pelos nomarcas (governantes locais), que conseguiram tornar alguns territórios 

independentes. 

Médio Império (2065-1785 a.C): Mentuhotep reunifica todo o território em 2060 a.C e 

estabelece Tebas como nova Capital. Criam o sistema de modalidade sucessória, na qual 

dividiam o poder com o filho para a sucessão se dar em vida. Este modelo deu estabilidade 

e criou o período mais glorioso da história do Egito. 

Novo Império (1580-1070 a.C): Aprenderam a usar cavalo e carros de guerra nas 

batalhas. Neste período criou-se uma nova religião: o faraó começou a se chamar 

Akhenaton (filho do Sol) e era adorado como o próprio Sol. Em 525 a.C foram 

conquistados pelo Império Persa, que os dominaram até 322 a.C, quando a Pérsia e o 

Egito foram dominados pelos macedônios, liderados por Alexandre Magno. Em 30 a.C, 

os romanos dominaram o Egito e século depois pelos árabes, terminando a história do 

antigo Egito.  

Economia: Vivam da agricultura, se aproveitando das inundações do Rio Nilo, que criava 

um solo rico em fertilizantes naturais. Criavam centeio, trigo, legumes, algodão, frutas, 

linha e papiro. Também caçavam fabricavam vinhos, pão e cerveja. 
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RESPOSTAS DA AULA DO DIA 08/04 

 

 


