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ATIVIDADE
História da África 1

Olá pessoal, vamos continuar nossos estudos à distância nessa primeira semana de suspensão das aulas. Para
isso assista as videoaulas recomendadas abaixo e responda as questões em seu caderno. Quando voltarmos as
aulas presenciais as atividades serão vistadas.
Bom trabalho a todos

Assista as videoaulas abaixo e responda as atividades
propostas:
História da África
Link: https://www.youtube.com/watch?v=CAUom6E7Wp8&t=164s

Reinos africanos l Tempo de Estudar
Link: https://www.youtube.com/watch?v=dlWDqETvUjo

Viajando pela África com Ibn Battuta
Link: https://www.youtube.com/watch?v=LpEuYhAsp3Y

Atividade 1:
a- REENCONTRANDO OS ANTIGOS ESTADOS AFRICANOS - Verifique num mapa político da África
contemporânea que países na atualidade estão situados nos territórios onde antes se desenvolveram os antigos
Estados de Gana e Mali. Pesquise em livros, revistas ou na internet imagens atuais das paisagens, povos e
sociedades neles existentes.
b- Pesquise na internet sobre a atividade dos Griôts e traga um exemplo de história contada por um Griôt. (no
caderno, não esqueça de colocar cabeçalho e data).
c- Que aspectos você desconhecia da História da África subsaariana? Qual desses aspectos, em sua opinião, é o
mais importante? Por quê?

Agora explore o site “África Arte e Educação” e responda a
atividade proposta:
Muito prazer, eu sou a África!
“A África possui muito mais a contar sobre a sua história do que somos capazes de imaginar. Ali estão os
primeiros centros universitários criados no mundo, os registros mais antigos do universo e o primeiro objeto
matemático de que se tem notícia. Isso sem falar que dali vieram povos que auxiliaram na constituição de nossa
identidade nacional” (SCARAMAL, Eliesse) .Clique nos numerais dos mapas africanos para conhecer um pouco
mais dessa história.

Link: https://africaarteeducacao.ciar.ufg.br/modulo3/cntnt/oa.html

Atividade 2: Contribuições do continente africano
Faça uma pesquisa e aprofunde seus conhecimentos sobre as contribuições do continente africano, nos temas
astronomia, botânica, matemática. Inclua também outros temas, tais como metalurgia, arquitetura e agronomia
(no caderno, não esqueça de colocar cabeçalho e data).

