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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS DE HISTÓRIA – 6º ANO
(Referente a 09 aulas)
Orientações: Continuando o conteúdo sobre as primeiras civilizações, leia o texto sobre os Persas
e faça o que se pede, após realizar a atividade enviar fotos ou entregar na escola.
OS PERSAS
Por volta de 2000 a.C., grupos humanos de origem indo-europeia se instalaram numa região de
terras férteis entre o Rio Nilo e o Rio Indo, mais precisamente entre a Mesopotâmia, a Índia e o Golfo
Pérsico (atual Irã). Com o tempo, esses grupos formaram dois povos: os medos e os persas.
Os medos se fixaram próximo aos Montes Zagros, no norte do Planalto do Irã. Eles viviam da
agricultura e do pastoreio e dominavam a metalurgia do cobre, do bronze e do ouro. Os persas, por
sua vez, ocuparam territórios menos férteis ao sul e desenvolveram principalmente atividades
comerciais. No início do século VII a.C., os medos já haviam estabelecido um reino e dominavam
vários povos, inclusive os persas.
Por volta de 550 a.C., o rei persa Ciro II derrotou os medos e unificou os dois reinos. Com um
exército de 300 mil homens, ele conquistou os reinos da Lídia e da Babilônia, além de cidades
gregas na Ásia Menor.
Ciro II, conhecido por ser bom administrador e guerreiro, era respeitado pelos persas e por
outros povos. Os gregos o chamavam de “grande legislador”, e os judeus, de “o ungido de Deus”. As
regiões dominadas pelo exército persa podiam manter sua religião e seus costumes. Com a morte de
Ciro II, em 530 a.C., seu filho Cambises o sucedeu no trono e prosseguiu com a expansão do
império, conquistando o Egito.
O governo de Dario
Após a morte de Cambises, em 522 a.C., Dario I assumiu o comando do império. Em seu
reinado, os domínios persas atingiram a máxima extensão, indo da Trácia, no Ocidente, até as
margens do rio Indo, no Oriente.
Em seu governo, Dario I implantou importantes medidas para estimular a economia e tornar a
administração do império mais eficiente:
Dividiu o império em satrapias (regiões administrativas), controladas por um sátrapa, uma
espécie de governador escolhido pelo rei.
Criou uma moeda única, o dárico, impedindo que as satrapias tivessem suas próprias moedas.
Ordenou a construção de uma grande rede de estradas (a via principal, que ligava as cidades de
Sardes e Susa, tinha cerca de 2 500 quilômetros de extensão) e um eficiente sistema de correio.
As medidas tomadas por Dario I facilitaram a administração do império e propiciaram maior
circulação de produtos e informações entre as diversas províncias.
A sociedade persa
A sociedade persa dividia-se em três grupos: os sacerdotes ou magos, respeitados por sua
riqueza e sabedoria; os nobres, que controlavam a terra e a administração palacial; e os
camponeses, que sobreviviam da agricultura e do pastoreio nas terras dos nobres e do rei.
O comércio era a principal atividade econômica dos persas e alcançava terras tão distantes
como Egito, Fenícia, Chipre, Índia e a costa do mar Negro. O artesanato persa era muito valorizado,
especialmente de tecidos, armas, objetos esmaltados e joias.
A principal religião era o zoroastrismo, fundado no século VI a.C. por Zaratustra, também
conhecido como Zoroastro. Para os zoroastristas, existiam duas forças opostas que lutavam entre si:
Ahura-Mazda, o criador benéfico, e Arimã, o destruidor.

Segundo o zoroastrismo cuja história estava escrita no livro sagrado chamado de Avesta, os
dois deuses estavam eternamente em conflito. Cabia aos homens praticar boas ações para que
Ahura-Mazda prevalecesse. O zoroastrismo é considerado uma das primeiras religiões da história a
exigir dos fiéis uma conduta moral.
Após a leitura do texto, encontre as palavras corretas que completam as lacunas e as
encontre no caça palavras.

a) Região atual onde esteve localiza a civilização persa. _____________
b) Povo que dominou os persas até 550 a.C.______________
c) Príncipe persa que liderou uma rebelião vitoriosa contra os medos e tornou-se imperador de
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

todos os persas. ______________
Imperador que sucedeu Ciro. ___________
O Império Persa ia do Vale do Rio Nilo, no_________, até o Vale do Rio Indo, na
__________.
Dario I, dividiu o Império Persa em vinte províncias chamadas_____________.
Religião persa______________.
A doutrina da religião persa está contida no livro chamado___________.
Dario I mandou construir um eficiente sistema de _________ e uma rede de __________.
Sucessor do imperador Cambises____________.
Principal atividade econômica dos persas ___________________.

