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A pólis grega 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 3, capítulos 7 e 9 

 

Relevância para a aprendizagem 

Os objetivos desta sequência didática são contextualizar o desenvolvimento das cidades- 

-Estado gregas, compreender como funciona sua organização e entender o desenvolvimento de um 

modo de vida urbano que influenciou a civilização ocidental. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender o que é uma cidade-Estado grega. 

• Compreender sua formação. 

• Entender como a política foi importante para sua formação. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

As noções de cidadania e política na 
Grécia e em Roma 
• Domínios e expansão das culturas 
grega e romana 
• Significados do conceito de 
“império” e as lógicas de conquista, 
conflito e negociação dessa forma 
de organização política 

(EF06HI10) Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da pólis 
e nas transformações políticas, sociais e culturais. 
(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na 
Grécia e Roma antigas. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – A cidade-Estado grega 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em semicírculo para que seja realizada uma roda de 

conversa (esse tipo de organização contribui para o desenvolvimento da educação participativa e da concentração dos 

alunos em sala de aula) 
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Recursos e/ou material necessário: lousa, giz/caneta de lousa, caderno, lápis e borracha, computador ou projetor 

multimídia, vídeo Uma cidade grega: maquete virtual, disponível em: <http://labeca.mae.usp.br/pt-br/videos/>, e 

imagem da Acrópole de Atenas, Grécia, disponível em: <http://whc.unesco.org/en/documents/111380> (acessos em: 3 

out. 2018). 

Aula expositiva: Conhecendo a pólis (45 minutos) 

Inicie a aula mostrando aos alunos a imagem da Acrópole (previamente preparada). Caso não 

seja possível reproduzir a imagem em um projetor, leve-a impressa para a sala de aula. Pergunte aos 

alunos o que eles notam na imagem e incentive-os a descrever o máximo de detalhes que 

conseguirem. Em seguida, explique que a imagem é uma foto atual da Acrópole de Atenas, Grécia, e 

que Atenas foi uma importante cidade-Estado na Grécia antiga.  

A partir do século VIII a.C., os gregos organizaram-se em várias cidades independentes, 

conhecidas como pólis. Apesar de compartilharem a mesma língua e a mesma base religiosa, cada pólis 

tinha seus costumes, seu governo, suas leis, seu calendário e sua moeda. Essas poleis (plural de pólis) 

tinham uma área urbana e uma rural. A área urbana, conhecida como acrópole, que significa cidade 

alta (akrós = “alta”, pólis = “cidade”), era fortificada e nela ficavam o centro comercial e toda a 

fabricação artesanal (roupas, calçados, cerâmicas e armas). Já na área rural funcionavam as atividades 

agropastoris, como a criação de ovelhas, porcos, cabras e cavalos e o cultivo de trigo, cevada, oliveiras 

e videiras. 

Cada cidade-Estado na Grécia antiga, apesar de manter transações comerciais com suas 

vizinhas, vivia de acordo com suas próprias leis. No início de sua organização política, o sistema vigente 

era a monarquia, na qual o rei (que tinha poder absoluto) governava com a ajuda de conselheiros. 

Posteriormente, algumas cidades-Estado adotaram a oligarquia como forma de governo. Nela, o poder 

político deixava de ser centralizado em um rei e passava a pertencer a um pequeno grupo de pessoas, 

geralmente aristocratas. Por volta de 500 a.C. surgiu a democracia em Atenas. Sua principal ferramenta 

era a Assembleia, aberta apenas aos cidadãos (homens atenienses a partir de 21 anos de idade). Por 

meio do voto, era decidido, por exemplo, como funcionaria a política externa, que leis seriam 

aprovadas ou reprovadas e como seriam administradas as finanças da cidade. 

É importante entender que a formação de poleis na Grécia antiga proporcionou, além de uma 

organização urbana e demográfica, a transformação da política, principalmente a partir da democracia, 

em que não prevalecia mais a autoridade de um único governante, e sim a participação de um grupo 

de pessoas, ainda que restrito. A pólis promoveu, portanto, um modo de vida que viria a se tornar a 

base da civilização ocidental. 

Caso seja possível, reproduza para os alunos o vídeo Uma cidade grega: maquete virtual 

(Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga [Labeca] do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. 

Brasil, 2016, [10 min]). Nele é analisada uma maquete virtual da cidade de Túrio, ajudando a 

compreender sua disposição e organização. No caso de a escola não dispor de recurso para a 

transmissão do vídeo, peça aos alunos que o assistam em casa para as próximas aulas ou imprima 

algumas imagens do vídeo e as mostre aos alunos nesta primeira aula da sequência. 

http://labeca.mae.usp.br/pt-br/videos/
http://whc.unesco.org/en/documents/111380
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Finalize a aula pedindo aos alunos que escrevam, como lição de casa, um pequeno texto sobre 

o que foi discutido na aula e sobre o vídeo assistido (ou as imagens do vídeo mostradas). O texto será 

apresentado na próxima aula.  

 

Aula 2 – Reconstrução do passado 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas de frente para a lousa e para o professor 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz/caneta de lousa, caderno, lápis, borracha, textos produzidos pelos alunos 

em casa 

Atividade 1: Apresentando a redação (20 minutos) 

Comece a aula pedindo aos alunos que apresentem os textos que desenvolveram em casa. 

Administre o tempo de cada apresentação para que todos tenham condições de fazer a leitura. É 

importante incentivar os alunos a apresentar suas produções para os colegas, pois essa ação estimula 

e contribui para a organização das ideias e aprimora a oralidade. 

Atividade 2: Apresentando a ideia da maquete (25 minutos) 

A atividade que terá início nesta aula pode ser desenvolvida em conjunto com a aula de Arte. 

Combine a atividade previamente com o professor responsável pela disciplina. É importante lembrar 

que esse projeto demanda possivelmente de uma a duas semanas para sua conclusão. 

Inicie a atividade comentando com os alunos que eles construirão uma maquete de uma 

cidade-Estado grega baseada em tudo o que foi visto e discutido na aula anterior e no primeiro 

momento desta aula. Ela deverá ser confeccionada na escola, na aula seguinte e, quando pronta, 

deverá ser apresentada em sala de aula. Divida a turma em quatro grupos e atribua para cada um deles 

uma das seguintes cidades-Estado: Tebas, Siracusa, Esparta e Atenas.  

Os alunos deverão trazer, na aula seguinte, materiais recicláveis para a construção das 

maquetes: caixas de papelão pequenas, caixas de fósforos (vazias), palitos de sorvete, garrafas de 

plástico, rolos de papel-toalha. Se possível, o papelão a ser utilizado como base da maquete, a cola, a 

tesoura (com pontas arredondadas) e a tinta guache para pintar a maquete deverão ser fornecidas 

pela escola. 

O grupo deverá discutir como será sua cidade-Estado, com foco nos elementos que compõem 

a pólis e com base nas imagens do livro didático e do vídeo transmitido na aula anterior. Incentive os 

alunos a pesquisar mais a cidade-Estado que será representada na maquete para enriquecer a 

produção. A construção da maquete será importante para estimular o trabalho colaborativo, para 

visualizar de forma tridimensional o que foi estudado em sala de aula e relacionar o conteúdo teórico 

com a realidade vivenciada. 
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Aula 3 – Construção da maquete das cidades-Estado 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em grupos, reunidos para a construção das maquetes 

Recursos e/ou material necessário: papelão para a base das maquetes, cola, tesoura com pontas arredondadas, tinta 

guache de variadas cores, materiais trazidos pelos alunos para a composição das maquetes 

Atividade: Construção da maquete (45 minutos) 

Nesta aula, os grupos deverão montar suas maquetes com base no que pesquisaram sobre as 

cidades-Estado gregas e no que viram no livro didático e nas aulas anteriores. 

A base da maquete deverá ser de papelão e, nela, os alunos devem construir, com os materiais 

trazidos, a representação da cidade-Estado designada para o seu grupo. Com as caixas de fósforos 

vazias, por exemplo, poderão ser feitas casas, e com o rolo de papel-toalha cortado poderá ser feito 

um teatro grego. Com a tinta, os alunos deverão pintar as construções, o chão, as árvores etc. Deixe 

os alunos à vontade para usarem a criatividade e lembre-os de que a maquete não precisa ser 

complexa nem muito detalhada, visto que se trata de uma reprodução em miniatura do local. 

As maquetes serão utilizadas na aula seguinte. Caso os alunos precisem de mais tempo para 

finalizá-las, sugira que o façam em casa, se possível, ou no pátio, na sala de aula ou na aula de Arte 

(após acordo com o professor da disciplina) da escola.  

 

Aula 4 – Apresentação da maquete da cidade-Estado 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: organizados em grupos, com as maquetes expostas sobre as carteiras 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz/caneta de lousa, maquetes preparadas pelos alunos na aula anterior 

Atividade 1: Apresentação da maquete (25 minutos) 

Faça um sorteio para saber qual grupo apresentará primeiro sua maquete. Avalie como foi 

feita a organização da cidade-Estado, se os alunos se preocuparam com os principais detalhes e que 

elementos importantes estão presentes. Avalie, também, a criatividade dos grupos na construção da 

maquete. Peça aos grupos que expliquem como fizeram as maquetes e que elementos compõem a 

cidade-Estado reproduzida. É importante incentivar os alunos a apresentarem suas produções para os 

colegas: essa ação estimula e contribui para a organização das ideias e aprimora a oralidade. 

Atividade síntese: retomando ideias (20 minutos) 

Nesta parte da aula, os alunos podem continuar sentados em grupos, mas voltados para a 

lousa e o professor. Faça uma explanação retomando os principais pontos sobre as cidades-Estado 

gregas, utilizando as maquetes dos alunos como base. Apresente os pontos mais interessantes de cada 
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maquete, retomando, durante os comentários para a turma, elementos das cidades-Estado vistos nas 

aulas anteriores. Sugira que imaginem como era o cotidiano das pessoas nesses locais, como utilizavam 

cada espaço e como interagiam com as outras pessoas nesses ambientes. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento coletivo e individual de cada 

um dos alunos. 

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos compreendam o que é uma cidade-Estado, 

como se deu sua formação e como ela funciona. Em seguida, espera-se que os alunos sejam capazes 

de sintetizar suas ideias sobre o espaço das cidades-Estado gregas na maquete construída, além de 

absorver e analisar as informações compartilhadas, contribuindo dessa forma com a construção da 

aprendizagem. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Os gregos de diferentes cidades-Estado compartilhavam o mesmo idioma e a mesma base 
religiosa, mas mantinham diferenças em alguns aspectos. Quais são esses aspectos? 

a) Calendário, leis e moeda. 

b) Religião, costumes e artesanato. 

c) Idioma, governo e centro comercial. 

d) Moeda, idioma e calendário. 

2. Explique, de maneira resumida, qual foi a importância das cidades-Estado gregas.  
 

Gabarito das questões 

1. A alternativa correta é a a, que menciona aspectos nos quais as cidades-Estado gregas se 
diferenciavam.  

2. Espera-se que os alunos mencionem que as cidades-Estado gregas proporcionaram, além de uma 
organização demográfica e urbana, a transformação da política – principalmente com a 
democracia, sistema no qual não prevalecia mais a autoridade de um governante maior. Embora 
ainda fosse excludente, a democracia possibilitou ao cidadão o direito à igualdade perante a lei, a 
se expressar e a participar do poder. A pólis promoveu, portanto, um modo de vida urbano que 
viria a se tornar a base da civilização ocidental. 


