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A importância dos rios no passado e no presente 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 2, Capítulo 4 

 

Relevância para a aprendizagem 

Nesta sequência didática, o objetivo é que os alunos compreendam a importância do rio Nilo 

para o desenvolvimento da civilização egípcia e o legado que essa civilização deixou para sociedades 

contemporâneas, tanto em termos de organização política e social como em termos de 

desenvolvimento científico-tecnológico. Durante a sequência didática, os alunos também serão 

estimulados a pensar na importância que os rios têm na atualidade, nos impactos ambientais que 

afetam não apenas os rios mas também as sociedades e em quais ações podem ser tomadas para a 

redução dos danos ambientais. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Aprofundar o repertório dos alunos e conhecimento acerca do Egito antigo. 

• Explicitar a importância do Nilo para o surgimento da civilização egípcia e como o seu 
aproveitamento está relacionado com o desenvolvimento da agricultura e a 
complexificação da estrutura social e política. 

• Refletir acerca da importância dos rios para as sociedades. 

• Desenvolver a leitura de mapas como uma ferramenta de pesquisa histórica. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

As origens da humanidade, seus 
deslocamentos e os processos de 
sedentarização 

(EF06HI05) Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por 
diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas originários e 
povos africanos, e discutir a natureza e a lógica das transformações ocorridas. 

Povos da Antiguidade na África 
(egípcios), no Oriente Médio 
(mesopotâmicos) e nas Américas 
(pré-colombianos) 

(EF06HI07) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na 
África, no Oriente Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes 
na cultura material e na tradição oral dessas sociedades. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – O rio Nilo e a formação do antigo Egito  

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: os alunos estarão sentados em suas carteiras, organizadas de modo que estejam de frente para 

o quadro e para o professor 

Recursos e/ou material necessário: mapa-múndi (mapa político do continente africano) e a impressão (ou projeção) de 

mapa do Egito antigo 

Material de referência:  

• Free Map Viewer. Disponível em: <www.freemapviewer.com/pt>. Acesso em: 9 jun. 2018. 

• Antigo Egito. Disponível em: <https://docs.ufpr.br/~coorhis/priscila/mapas.html>. Acesso em: 9 jun. 2018. 

• Egito antigo. Disponível em: <www.egitoantigo.net/mapa-do-egito-antigo.html>. Acesso em: 9 jun. 2018. 

Para a preparação dessa aula, pesquise e selecione um mapa que mostre a atual divisão 

política do continente africano (se necessário, utilize um mapa-múndi disponível na escola) e pesquise 

também por mapas que mostrem a localização e a extensão do antigo Egito.  

Inicie a exposição aos alunos apresentando o mapa contemporâneo do continente africano. 

Peça que tentem localizar no mapa o Egito e, após a sua localização, pergunte a eles o que conhecem 

desse país e da região em que ele está situado. Pergunte aos alunos se identificam o deserto do Saara 

e apresente detalhes sobre o Saara, que é o maior deserto quente do planeta. Trate de aspectos físicos 

e sociais, como a extensão do deserto, cuja área compreende cerca de 35% do continente africano e 

se estende por dez países, o clima árido e as variações de temperatura, o que contribui para uma baixa 

densidade populacional no deserto. Ressalte aos alunos que, por volta de 8 mil anos atrás, a região 

possuía uma vegetação e um clima distintos dos atuais. Entre 5 mil anos e 4 mil anos atrás, a região 

passou por uma mudança climática que afetou as populações locais, que migraram para outras regiões. 

Destaque que a maior parte da população estabelecida no deserto se concentra nos oásis, regiões 

favorecidas pela irrigação dos aquíferos e lençóis freáticos existentes e que contam com uma 

biodiversidade mais rica. 

Em seguida, apresente o mapa do antigo Egito e questione os alunos se eles identificam 

elementos que ajudem a explicar o que possibilitou a constituição da civilização egípcia em meio ao 

deserto, com condições naturais aparentemente tão desfavoráveis. Partindo das falas e respostas da 

turma, desenvolva a aula expositiva, destacando a posição estratégica que o Nilo ocupa, que 

possibilitou a formação de uma região bastante fértil no deserto, tendo sido um elemento 

fundamental para a formação e o desenvolvimento da civilização egípcia.  

Na sua exposição, explique como se deu a constituição do Estado egípcio e fale sobre sua 

relação com o processo histórico de migração de contingentes populacionais que se estabeleceram 

em torno do Nilo, a partir do desenvolvimento de técnicas de irrigação que favoreceram o 

desenvolvimento da agricultura na região. As características naturais do Nilo tornaram suas margens 

zonas bastante férteis e propícias para o cultivo de alimentos e ajudaram no desenvolvimento da 

agricultura e na formação de comunidades agrícolas, como os nomos. Explique também o processo de 

www.freemapviewer.com/pt
https://docs.ufpr.br/~coorhis/priscila/mapas.html
www.egitoantigo.net/mapa-do-egito-antigo.html
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centralização política decorrente do crescimento populacional e da necessidade de maior organização 

do excedente alimentar, que culminou com a constituição de um Estado centralizado, cuja autoridade 

maior era o faraó.  

No encerramento da aula, peça aos alunos que pesquisem e tragam informações sobre o Nilo, 

como a sua localização e extensão e usos na atualidade. Essas informações serão importantes para o 

debate a ser realizado na aula seguinte sobre a importância do Nilo na atualidade para as comunidades 

que fazem uso dele e também para discutir a situação ambiental do rio. 

 

Aula 2 – O rio Nilo hoje 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: os alunos estarão sentados em suas carteiras, organizadas de modo que estejam de frente para 

o quadro e para o professor  

Recursos e/ou material necessário: mapa-múndi (mapa político do continente africano), impressão (projeção) de 

imagens do Nilo na atualidade. Cartolinas ou papel kraft para serem distribuídos aos alunos. 

Material de referência:  

• A morte do rio Nilo, o segundo maior rio do mundo. Disponível em: <https://marsemfim.com.br/a-morte-do-
rio-nilo>. Acesso em: 9 jun. 2018. 

• Rios e bacias do Brasil formam uma das maiores redes fluviais do mundo. Disponível em: 
<www.brasil.gov.br/editoria/meio-ambiente/2009/10/rios-e-bacias-do-brasil-formam-uma-das-maiores-redes-
fluviais-do-mundo>. Acesso em: 10 jun. 2018. 

 

A temática a ser desenvolvida nesta aula favorece a realização de um trabalho interdisciplinar 

com conteúdos da Geografia, como a importância dos rios e das bacias hidrográficas para as 

sociedades e os impactos ambientais sofridos pelos rios decorrentes do crescimento populacional e 

de intervenções de grande porte.  

Para a preparação desta aula, utilize o material de referência para realizar uma pesquisa sobre 

os problemas ambientais que afetam o Nilo atualmente decorrentes de intervenções humanas, que, 

por consequência, trazem riscos socioambientais também às populações que vivem no entorno do rio. 

Faça também um levantamento de imagens do Nilo na atualidade a serem trabalhadas com os alunos 

durante esta aula. Selecione principalmente registros que mostrem trechos do rio que atualmente 

estão integrados à paisagem urbana, como no Cairo, capital do Egito.  

No início da aula, apresente novamente o mapa do continente africano, pedindo que a turma 

localize o Nilo. Mostre quais países são atravessados pelo rio e peça, em seguida, que os alunos falem 

sobre as suas pesquisas e achados acerca do Nilo. É importante que seja destacado, tanto pela fala dos 

alunos quanto em explicação complementar, a importância que o Nilo ainda tem para a população 

egípcia, com praticamente 90% da população do país estabelecida em suas margens.  

https://marsemfim.com.br/a-morte-do-rio-nilo
https://marsemfim.com.br/a-morte-do-rio-nilo
www.brasil.gov.br/editoria/meio-ambiente/2009/10/rios-e-bacias-do-brasil-formam-uma-das-maiores-redes-fluviais-do-mundo
www.brasil.gov.br/editoria/meio-ambiente/2009/10/rios-e-bacias-do-brasil-formam-uma-das-maiores-redes-fluviais-do-mundo
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Em seguida, apresente aos alunos as imagens do Nilo na atualidade e as discussões sobre as 

questões ambientais que envolvem o rio e as populações que vivem no seu entorno, a partir da 

pesquisa realizada previamente. Procure destacar a relação desse impacto ambiental que ameaça o 

rio e também coloca em risco a saúde da população com fatores como o crescimento populacional e 

a urbanização; as mudanças climáticas que têm afetado o nível das chuvas que abastecem o rio; a 

construção de barragens e usinas hidrelétricas que alteram o curso do rio e afetam a biodiversidade, 

além do impacto provocado pelo turismo, como os hotéis flutuantes, responsáveis pelo aumento do 

depósito de lixo e resíduos no rio. 

Na conclusão da aula, proponha à turma a realização de um exercício a ser feito em grupos (de 

4 ou 5 pessoas) para a aula seguinte. Explique que os grupos formados vão selecionar uma das bacias 

hidrográficas brasileiras (bacia Amazônica, bacia do Tocantins-Araguaia, bacia do Paraguai, bacia 

Atlântico Nordeste Ocidental, bacia Atlântico Nordeste Oriental, bacia do Paraná, bacia do Parnaíba, 

bacia do São Francisco, bacia do Atlântico Leste, bacia do Atlântico Sudeste, bacia do Atlântico Sul e 

bacia do Uruguai) e deverão pesquisar e apresentar um painel, em cartolina, aos demais alunos 

contendo dados sobre a bacia escolhida (trazendo informações como a extensão de seu principal rio, 

áreas do território brasileiro abrangidas por ela e imagens dos principais rios que integram a bacia). 

Distribua as cartolinas, ou papel kraft, para que os grupos possam elaborar suas apresentações. Os 

painéis deverão ter ao menos uma notícia que trate do uso dessas bacias e da situação ambiental dos 

rios que fazem parte dela. 

Aula 3 – Conhecendo os rios brasileiros 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: os alunos estarão sentados em suas carteiras, organizadas em semicírculo, para que seja 

realizada a exposição dos painéis no quadro e o debate com os alunos e o professor 

Recursos e/ou material necessário: lousa, fita-crepe ou durex, cartolinas e caneta pincel para cartazes 

No início da aula, peça aos grupos que afixem os seus painéis no quadro. Ajude os alunos no 

processo de colagem dos painéis de forma que um painel fique disposto ao lado do outro. Em seguida, 

convide cada grupo a apresentar seu painel com os dados que levantaram sobre a bacia hidrográfica 

pesquisada e os principais desafios ambientais enfrentados por ela. Durante a exposição, pergunte aos 

alunos quais as dificuldades que eles encontraram na pesquisa e como eles se sentem em relação à 

situação da bacia/rios que pesquisaram. 

Ao final da apresentação dos grupos, promova uma discussão geral com a turma sobre a 

importância dos rios, como o Nilo e os rios brasileiros, na vida das pessoas. Considerando a importância 

dos rios e com base também nos conhecimentos que construíram durante esta sequência didática, 

promova uma reflexão final sobre quais ações seriam importantes para a redução dos impactos 

ambientais nos rios. Registre em cartolinas as falas e posições dos alunos acerca da importância dos 

rios e as ações necessárias para preservá-los. As cartolinas deverão ser afixadas ao lado dos painéis 

elaborados pelos alunos. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o desenvolvimento da turma, acompanhe os alunos durante as atividades e 

verifique se cada aluno:  

• compreende o processo de constituição e desenvolvimento da civilização egípcia em torno 
do Nilo; 

• compreende a relação entre intervenções humanas e o impacto que elas geram no meio 
ambiente; 

• realiza as pesquisas solicitadas, apresentando dados e informações coerentes com as 
orientações transmitidas durante as aulas; 

• entende a importância dos rios para a sociedade brasileira; 

• participa dos debates em grupo e apresenta soluções para a redução dos problemas 
ambientais que afetam os rios. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Que ações humanas têm contribuído para o crescimento dos impactos ambientais que atingem 
rios, como o Nilo e rios brasileiros? 

2. Considerando a questão geográfica e as características naturais da região, que fatores 
contribuíram para que a ocupação populacional do antigo Egito ocorresse predominantemente às 
margens do Nilo? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos mencionem, entre os fatores, o crescimento populacional desordenado e 
a urbanização, as mudanças climáticas que afetam o nível das chuvas que abastecem os rios, a 
construção de barragens e usinas hidrelétricas que alteram o curso dos rios e afetam a 
biodiversidade, além do depósito de lixos e resíduos diretamente nos rios. 

2. Com base nas atividades realizadas durante a sequência didática, espera-se que os alunos sejam 
capazes de associar o processo de atração e adensamento populacional em torno do Nilo à 
fertilidade das áreas situadas em suas margens. O entorno do Nilo tem características naturais 
privilegiadas em uma região que está compreendida no deserto do Saara. Dessa forma, foi possível 
o desenvolvimento da agricultura e o estabelecimento de populações ao longo do Nilo. 


