ATIVIDADES

HISTORIA

SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE HISTÓRIA COM O USO DO PORTAL LUMIELABS

O Ocidente Clássico: aspectos da cultura
na Grécia e em Roma

6º Ano
Habilidade BNCC:
(EF06HI09) Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance e limite na tradição ocidental, assim como os
impactos sobre outras sociedades e culturas.

Objetivo:
Criar um vídeo que apresenta aspectos da cultura na Grécia e Roma antigas, discutindo contrapontos com outras
sociedades.

ATIVIDADE

Repertório inicial

ATIVIDADE

A mitologia, os deuses e o mito

ATIVIDADE

Olimpíadas

Você já ouviu falar sobre mitologia grega? Se sim, compartilhe suas ideias com
seu professor e colegas. Se não, acesse o site do Britannica Escola e pesquise
sobre assuntos como a Antiguidade Clássica, a tradição ocidental e a cultura
na Grécia e na Roma antigas.

Agora que você sabe um pouco mais sobre a mitologia grega, liste alguns dos
deuses gregos da Antiguidade e relate um pouco mais sobre os mitos.
Discuta com seu professor e colegas como a cultura daquela época influenciou
o desenvolvimento de outras sociedades.

Você já participou de alguma Olimpíada? Qual é o sentido e o significado
desse evento para você?
Qual é a origem das Olimpíadas? Qual é a relação delas com a cultura
greco-romana?
Pesquise no Britannica Escola um pouco mais sobre os Jogos Olímpicos
para desenvolver um vídeo criativo na próxima atividade.
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ATIVIDADE

Criando um vídeo
Um mundo greco-romano, um passeio pelo Ocidente
Após descobrirmos que a Grécia e a Roma antigas influenciaram o
desenvolvimento de várias sociedades e culturas, podemos criar um tour virtual
pelos monumentos e pela história dessas civilizações para demonstrar em um
minuto a influência delas no Ocidente.
Vamos começar pela Grécia, onde nasceram os Jogos Olímpicos, uma
competição internacional que existe até os dias de hoje. Aliás, o Brasil sediou
os Jogos Olímpicos em 2014, na cidade do Rio de Janeiro, lembra?
Na plataforma do LumieLabs é possível selecionar videoclipes de vários
monumentos gregos usando as seguintes palavras na busca: attractions in
Greece, Greece, Athens.
Em seguida, vamos explorar um pouco a Roma antiga usando a palavra Rome
para buscar os videoclipes.
Dica importante: tanto na Grécia quanto em Roma é possível identificar
grandes nomes da história do pensamento ocidental, como os filósofos Platão e
Aristóteles, ou o orador romano Cícero. Se você se interessar pelo assunto,
também pode indicar a influência das ideias desses homens nas civilizações,
sociedades e culturas do Ocidente.
Na hora de montar seu vídeo, faça uso de legendas para contar um pouco da
história da Grécia e de Roma. É só clicar em Edit clip e deixar sua imaginação
livre para escolher a fonte, o tamanho e a cor. Não se esqueça de descrever
como essas civilizações impactaram outras sociedades e culturas.
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