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Plano de aula

Plano de aula: O comércio antes do dinheiro

Assuntos relacionados: Ensino remoto Educação empreendedora

Por: Eliane Zanin.

Habilidades BNCC

(EF02HI03) Selecionar situações cotidianas que remetam à percepção de mudança,

pertencimento e memória.

(EF02GE04) Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a natureza e

no modo de viver de pessoas em diferentes lugares.

(EF02GE07) Descrever as atividades extrativas (minerais, agropecuárias e industriais) de

diferentes lugares, identi�cando os impactos ambientais.

Objetos de conhecimento

Troca de mercadorias e serviços.

Atividades extrativas e de produção usadas como moeda de troca.

Práticas atuais de trocas de serviços e produtos.

Objetivos de aprendizado

Identi�car formas de trocas de produtos para sobrevivência.

Diferenciar atividades extrativas (minerais, agropecuárias e industriais) de diferentes lugares.

Reconhecer práticas utilizadas antes da criação do dinheiro e que ainda são utilizados hoje.

Competências gerais

1. Conhecimento

2. Pensamento cientí�co, crítico e criativo

6. Trabalho e projeto de vida

7. Argumentação

Passo a passo

Para começar

Sobre os planos de Educação Financeira

A Educação Financeira integra a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como um dos temas

transversais que deve ser explorado e trabalhado concomitante aos demais componentes

https://planosdeaula.novaescola.org.br/
https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/multianos/multicomponentes/o-comercio-antes-do-dinheiro/6488
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curriculares. De acordo com a Base, a Educação Financeira não deve se restringir ao ensino cru de

Matemática. “Essa unidade temática favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as dimensões

culturais, sociais, políticas e psicológicas, além da econômica, sobre as questões do consumo,

trabalho e dinheiro”. Pretende-se, com os planos de Educação Financeira, fazer os estudantes

re�etirem sobre ações individuais e coletivas que podem impactar sua vida e a da sociedade.

As orientações deste plano não devem ser apresentadas aos estudantes, pois elas detalham as ações

e trazem mais subsídios para que você, professor, se organize melhor para a realização da aula.

Os planos de Educação Financeira têm o objetivo de promover um trabalho inter e transdisciplinar, já

que as habilidades destacadas para cada componente curricular se correlacionam com o tema

transversal.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018a.

Ação prévia

Sugere-se que antes desta aula a turma já tenha trabalhado com a habilidade EF02GE07 da BNCC,

que envolve a descrição das atividades extrativas (minerais, agropecuárias e industriais) e está

contemplada neste plano. Caso ela ainda não tenha sido trabalhada em seu plano de aulas, antes do

trabalho em grupo, no momento da separação dos produtos, explique aos estudantes sobre essa

diferenciação.

Você pode utilizar alguns dos materiais sugeridos a seguir e que se encontram no item “Para se

aprofundar” e embasar seu trabalho.

Para se aprofundar

Para saber sobre a história do escambo e como ocorreu durante a colonização do Brasil,

acesse: https://www.todamateria.com.br/escambo/

A�cionado por História EP3 - Escambo no Brasil. YouTube, 15 jan. 2021. Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=fOtMa64u6KI

Para saber mais sobre a trajetória do escambo à criação do dinheiro, acesse:

https://www.megacurioso.com.br/historia-e-geogra�a/101548-do-escambo-a-criacao-do-dinheiro-

con�ra-a-evolucao-do-sistema-bancario.htm

Para conhecer exemplos de feira de trocas pelo Brasil afora, organizados por diferentes

pessoas, acesse:

https://feiradetrocas.com.br/

Para obter ideias e informações sobre como organizar uma feira de trocas em sua escola ou

cidade, acesse: https://feiradetrocas.com.br/como-organizar/

Para saber mais sobre sites e eventos de troca de produtos e serviços e embasar a sua fala,

acesse:

https://vejasp.abril.com.br/consumo/escambo-troca-sites-grupos-eventos/

https://www.permuto.com.br/

Orientações iniciais para o professor

Tempo sugerido:

50 minutos de aula.

Para o desenvolvimento deste plano de aula, indicamos o uso dos seguintes materiais:

Atividade impressa  e o texto com informações para a pesquisa (de acordo com cada grupo).

Caneta hidrográ�ca, tesoura de ponta arredondada, papel kraft ou cartolina, �ta crepe ou cola.

Folhas de papel A4 (uma para cada aluno).

https://www.todamateria.com.br/escambo/
https://www.youtube.com/watch?v%3DfOtMa64u6KI
https://www.megacurioso.com.br/historia-e-geografia/101548-do-escambo-a-criacao-do-dinheiro-confira-a-evolucao-do-sistema-bancario.htm
https://feiradetrocas.com.br/
https://feiradetrocas.com.br/como-organizar/
https://vejasp.abril.com.br/consumo/escambo-troca-sites-grupos-eventos/
https://www.permuto.com.br/


Mapa-múndi.

Contexto

Tempo sugerido:

10 minutos.

Orientações

Proponha uma conversa com a turma para que os estudantes expressem suas opiniões a respeito do

uso do dinheiro e levantem hipóteses sobre as formas de sobrevivência antes de sua criação.

O que propor?

Faça as seguintes perguntas:

Para que as pessoas usam o dinheiro?

Como as pessoas compravam as coisas antigamente quando não existia o dinheiro?

Como você faria para obter algum produto se não existisse o dinheiro?

A partir das respostas, busque sintetizar um comentário sobre as hipóteses levantadas pelos

estudantes. Diga-lhes que quando não existia dinheiro as pessoas faziam trocas de mercadorias.

Depois, apresente a imagem 1 dos portugueses oferecendo mercadorias aos indígenas e pergunte: O

que os portugueses estão oferecendo aos indígenas? Por que eles estavam oferecendo esses

objetos? Pela própria ilustração eles poderão exempli�car (espelhos, facões, perfumes, entre outros

utensílios).

Ouça o que os estudantes trazem de conhecimentos sobre o assunto e conduza a discussão para que

percebam que os portugueses ofereciam produtos em troca de serviços, inicialmente a extração e o

transporte da madeira nobre chamada pau-brasil. Explique-lhes que os povos nativos que viviam em

áreas litorâneas brasileiras desconheciam a existência das moedas. Então, quando os portugueses

chegaram ao Brasil, as relações foram baseadas em troca direta de mercadorias. Não aprofunde esse

assunto nesse momento, pois ele será retomado ao �nal da aula. A partir dessa discussão inicial,

diga-lhes que os povos que viveram antes da existência do dinheiro também faziam troca de

mercadorias e essa prática �cou conhecida como escambo. Comente que nesta aula irão pesquisar

sobre o assunto e depois simular o escambo entre povos de diferentes lugares do mundo, vivenciando

a prática de troca de mercadorias.

Sugestões de adequação

Substitua a imagem e aproveite a que tiver disponível, desde que ela traga a ideia do escambo

realizado entre os portugueses e os indígenas. Se preferir, não apresente a imagem, use a descrição



oral do conteúdo que ela retrata, isto é, fale sobre a oferta de mercadorias dos portugueses aos

indígenas. Nesse caso, cuide para não dar a resposta aos estudantes.  

Problematização

Tempo sugerido:

20 minutos (10 minutos para cada um dos dois momentos).

Orientações

Organize os estudantes em quatro grupos e explique que cada grupo irá representar uma civilização

(egípcios, indianos, mesopotâmicos e chineses). Diga-lhes que receberão uma atividade impressa de

acordo com a civilização que irão representar (Atividade Grupo 1, Atividade Grupo 2, Atividade Grupo

3, Atividade Grupo 4) e junto com ela, receberão um texto com informações sobre algumas atividades

extrativas dessa civilização, bem como os produtos que utilizavam como moeda de troca, antes da

existência do dinheiro (Texto Grupo 1, Texto Grupo 2, Texto Grupo 3, Texto Grupo 4 ). Entregue a cada

grupo a atividade e oriente-os que no primeiro momento devem observar as imagens e ler as

informações que receberam, conversar sobre elas e discutir as questões. Depois, em um segundo

momento eles devem se organizar para simular a troca de seus produtos com outros grupos, assim

como as civilizações faziam antigamente.

O que propor?

Com os grupos  formados, os estudantes devem ler as informações sobre as atividades da civilização

que irão representar e discutir sobre os seus produtos pensando nas seguintes questões:

Quais produtos eram comercializados?

Qual a origem desses produtos?

Para que eram utilizados?

Enquanto os grupos conversam, caminhe entre eles, observe o que conversam, certi�que-se de que

identi�cam os produtos, reconhecem sua origem e utilidade. É importante que eles consigam explorar

os produtos que serão trocados, descobrindo a sua importância para a civilização, as di�culdades na

sua produção ou extração, para que possam valorizá-los na hora de simular o escambo. Faça a leitura

para eles se for preciso e esclareça as dúvidas. Ajude-os a localizar no mapa-múndi onde viviam o

povo em questão.  Diga-lhes que, depois de explorarem os produtos do grupo, eles devem recortar as

imagens para representar a troca na hora da negociação com os outros grupos.

Em um segundo momento, explique-lhes que devem separar os integrantes do grupo em duas partes,

enquanto uma parte do grupo permanece nas carteiras para esperar os comerciantes dos outros

grupos, outra sai em busca de negociação de novos produtos.  Oriente que na hora da negociação eles

devem apresentar os produtos que o grupo tem para trocar e ouvir a apresentação do outro grupo,

então decidir se querem ou não fazer o escambo. Em caso negativo, eles devem se dirigir a outro

grupo. Explique-lhes que quando decidirem a troca, devem entregar a imagem do produto ao outro

grupo e pegar a imagem do produto deles, simulando a negociação das mercadorias. Ao �nal do

tempo estabelecido para a troca, os estudantes devem retornar aos seus grupos de origem e

socializar entre si os novos produtos adquiridos.

Sugestões de adequação

Circule entre os grupos e observe se conseguiram ler as informações sobre as atividades extrativas,

agropecuárias ou industriais e seus produtos. Se os estudantes nunca tiveram contato com esses

conceitos, esclareça-lhes brevemente o que esses nomes representam, explicando de onde vem

https://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT12_01UNI01-1qlbZ1VIpd_3OlWMw_Hv2UEGL9z6WjXYZ.pdf
https://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT12_01UNI01-1wdDCd7gN2sozX2Kz9VgT2B3F2pqm2STt.pdf
https://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT12_01UNI01-1ZkeirDlCSgZ7kQXIrmNvB9K5OdHB2SAg.pdf
https://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT12_01UNI01-1VudQTNig_Fe7YmUXAk_eyZNNrUrp-_0N.pdf
https://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT12_01UNI01-1CtB-soAhF-eqgwHA4r4AMyN70tChxSSu.pdf
https://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT12_01UNI01-1dtEmxbbQ1C2LLeP_ZmqHxcN_A-xKq236.pdf
https://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT12_01UNI01-1dDOUMSYJzVAc5XA-qpKXqZRpuePl1MCC.pdf
https://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT12_01UNI01-13919Eyuxe-9ncpSrZac81n2fk6BbhME4.pdf


(animal, vegetal ou mineral), se são extraídos, cultivados ou industrializados.  Quando necessário, faça

a leitura para os estudantes e esclareça as dúvidas que eles possam ter sobre determinados

produtos.

Sistematização

Tempo sugerido:

10 minutos.

Orientações

Utilizando o papel kraft ou uma cartolina, prepare um mural com três colunas separando as

atividades extrativas: minerais, agropecuárias (agricultura ou criação de animais) e industriais para que

na hora da apresentação os grupos possam �xar a imagem dos produtos nas colunas

correspondentes. Oriente os grupos para que se organizem e elejam um relator. Enquanto o relator

apresenta para a turma, os outros integrantes do grupo colam as imagens no mural.

O que propor?

Proponha aos grupos que socializem as trocas realizadas. Faça as seguintes perguntas a cada grupo

que for apresentar:

1- Qual o produto que o grupo tinha para troca? Quais as origens desses produtos?

2- Com quais produtos �zeram a troca?

3- Teve algum produto que o grupo queria e não conseguiu trocar?

4- Vocês consideraram a troca justa? Justi�quem.

O grupo deve �xar os produtos trocados nas colunas correspondentes às atividades extrativas,

minerais,  agropecuárias ou industriais. Nesse momento, pode-se observar se os estudantes

diferenciam as atividades extrativas, uma vez que eles devem identi�car a origem dos produtos que

foram trocados e que agora são do seu grupo. Para isso, eles precisam ter prestado atenção durante

a apresentação dos colegas, quando explicaram sobre as atividades extrativas da civilização que

representaram. Espera-se, também, que os estudantes tenham percebido pela fala de seus colegas e

pela própria experiência vivenciada que os valores atribuídos a um determinado produto pela

civilização que o cultivava ou produzia não era o mesmo para quem estava adquirindo. Possivelmente,

eles dirão que um determinado produto vale mais do que outro. Por exemplo: ao trocar um tempero

por carne de boi ou um tecido por um chá etc. Assim, os estudantes podem concluir que o fato de

não haver valores estabelecidos faz com que a troca seja injusta, além de que a aquisição de um

produto pode ser di�cultada se a outra pessoa não precisa ou não quer trocar o seu produto pelo do

outro. Explique-lhes que desse modo surgiu a necessidade de se pensar em um sistema mais e�ciente

para as negociações, e foi assim que  as moedas foram criadas para serem usadas como unidade

monetária. É importante que eles percebam que na prática do escambo os povos guardavam a

quantidade necessária para o consumo próprio e trocavam o que sobrava por outros produtos que

eles não tinham e eram oriundos de diferentes atividades extrativas. Assim esses povos garantiam a

sobrevivência.  

Depois, traga de volta a situação dos indígenas apresentada no início da aula e provoque o grupo

questionando: Vocês consideram que a troca de mercadorias entre os portugueses e os indígenas foi

justa?

Espera-se que eles tenham percebido que os produtos que os indígenas recebiam em troca de seus

serviços eram mercadorias de pouco valor.  Explique-lhes que os europeus sabiam que a madeira que

existia no Brasil valia muito na Europa. Então ofereciam mercadorias que os indígenas não tinham e

não conheciam, e em troca eles trabalhavam extraindo e carregando a madeira nobre, de muito valor.



Assim, os europeus ganhavam muito fazendo escambo com os índios, que, atraídos pela troca de

mercadorias, acabaram sendo explorados.  

Finalize esse momento perguntando ao grupo:

Hoje em dia ainda existem pessoas que fazem troca de mercadorias sem usar o dinheiro?

Vocês conhecem algumas pessoas que fazem esse tipo de troca de serviços e/ou produtos no

seu bairro, família ou outro lugar?

Pode ser que eles tragam informações de trocas entre vizinhos, parentes, amigos, além de outras

práticas que podem estar presentes no seu dia a dia ou que eles ouvem das conversas de sua família.

Pergunte-lhes se consideram essas relações de troca uma boa prática e no que isso pode ajudar na

questão �nanceira da família.  Ouça-os e depois apresente informações sobre os sites, aplicativos e

comunidades que organizam troca de produtos e permuta de serviços, ao invés de fazer uso do

dinheiro em 100% das situações. Diga-lhes da importância dessa prática para a economia do dinheiro

e reaproveitamento de roupas, calçados, brinquedos, móveis, entre tantas outras coisas.

Sugestões de adequação

Aproveite imagens que tenha disponível e que retratem as mercadorias usadas no escambo entre as

diferentes civilizações. Escreva as perguntas no quadro. Nesse caso, faça adaptações nos textos,

adequando as informações às novas imagens. Apoie os estudantes na hora de identi�car a escrita no

mural das atividades extrativas, isto é, a coluna mineral, agropecuária ou industrial, ajudando-os na

�xação das imagens dos produtos apresentados. Substitua o mural de papel e faça o registro no

quadro dos produtos que estiverem sendo apresentados pelos grupos. Eles podem falar sobre qual

atividade extrativa corresponde, enquanto você registra na coluna correspondente.

O que aprendemos?

Tempo sugerido:

10 minutos.

Orientações

Utilize folhas de papel A4 ou peça a cada estudante que use o seu próprio caderno para registrar a

aprendizagem.

Escreva no quadro as atividades extrativas: mineral, agropecuária e industrial, para apoiar os

estudantes na hora do registro para diferenciar os produtos de troca.

O que propor?

Proponha aos estudantes que registrem, por meio de desenho ou palavras, a troca de produtos de

diferentes atividades extrativas e identi�quem a origem do produto. Peça-lhes também que anotem o

que aprenderam sobre as relações de troca de mercadorias entre as pessoas antes da invenção do

dinheiro. Pergunte: O que chamou mais atenção no que seu grupo aprendeu? O que você aprendeu

por meio das discussões na hora da troca com outros grupos?

Sugestões de adequação

Avalie oralmente e coletivamente, se preferir. Nesse caso, peça aos estudantes para nomearem por

origem os produtos utilizados pelos diferentes povos como moeda de troca antes da invenção do

dinheiro. Promova uma conversa sobre o que aprenderam das relações de troca de mercadorias e

serviços entre as civilizações sem o uso do dinheiro.



Ensino remoto

Envie as perguntas, a imagem e as orientações via Google apresentações, por e-mail ou impressas.

Solicite a um adulto responsável pelos estudantes que os ajude na análise e no registro de suas

opiniões. Depois, peça-lhes que enviem suas respostas por áudio via WhatsApp. Para fazer as trocas

de mercadorias, distribua os estudantes em grupos de WhatsApp e envie a atividade e o texto com as

imagens. Envie junto um áudio com as explicações.  Depois, peça aos estudantes que conversem e

façam as discussões das perguntas. Oriente-os a enviarem as imagens por WhatsApp e fazerem as

negociações com outros grupos por esse meio também. Para a apresentação, o relator pode �car

responsável por gravar um áudio e compartilhar com os demais grupos da sala.  Além disso, peça aos

estudantes que compartilhem também os exemplos de práticas atuais de trocas de mercadorias que

os integrantes do grupo conhecem. Reúna todas as informações enviadas pelos grupos e sistematize a

aprendizagem digitalmente. Envie a sistematização para todos  os estudantes. Grave um áudio e envie

outros exemplos de práticas de escambo utilizadas hoje. Peça-lhes que façam a atividade avaliativa e

a encaminhem por meio de texto, desenho ou áudio.

Sobre o plano

Este plano de atividade foi elaborado pelo time de autores NOVA

ESCOLA.

Autor: Eliane Zanin

Mentor: Aline Soares

Especialista da área:  Fernando Barnabé



Título da atividade:
[REPRESENTANDO O ESCAMBO- GRUPO 4]

Atividade:
[1. LEIAM O TEXTO “OS EGÍPCIOS”, E DISCUTAM AS QUESTÕES ABAIXO:

● QUE PRODUTOS OS EGÍPCIOS COMERCIALIZAVAM?
● QUAL A ORIGEM DESSES PRODUTOS?
● PARA QUE ERAM UTILIZADOS?

2.RECORTEM OS PRODUTOS PARA FAZER A TROCA DE MERCADORIAS:

TECIDO DE LINHO AÇÚCAR

ALGODÃO TRIGO

]
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Título da atividade:
[REPRESENTANDO O ESCAMBO- GRUPO 3]

Atividade:
[ 1.LEIAM O TEXTO “OS MESOPOTÂMICOS”, E DISCUTAM AS QUESTÕES
ABAIXO:

● QUE PRODUTOS OS MESOPOTÂMICOS COMERCIALIZAVAM?
● QUAL A ORIGEM DESSES PRODUTOS?
● PARA QUE ERAM UTILIZADOS?

2.RECORTEM OS PRODUTOS PARA FAZER A TROCA DE MERCADORIAS:

TRIGO GADO

PEIXE TAPETES

]

PLANOS DE AULA NOVA ESCOLA | Educação Financeira 1



Título da atividade:
[REPRESENTANDO O ESCAMBO- GRUPO 2]

Atividade:
[ 1.LEIAM O TEXTO “OS CHINESES”, E DISCUTAM AS QUESTÕES ABAIXO:

● QUE PRODUTOS OS CHINESES COMERCIALIZAVAM?
● QUAL A ORIGEM DESSES PRODUTOS?
● PARA QUE ERAM UTILIZADOS?

2.RECORTEM OS PRODUTOS PARA FAZER A TROCA DE MERCADORIAS:

SEDA SAL

PORCELANA E CERÂMICA CHÁ
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Título da atividade:
[REPRESENTANDO O ESCAMBO - GRUPO 1]

Atividade:
[1. LEIAM O TEXTO “OS INDIANOS E SUAS ESPECIARIAS”, E DISCUTAM AS
QUESTÕES ABAIXO:

● QUE PRODUTOS OS INDIANOS COMERCIALIZAVAM?
● QUAL A ORIGEM DESSES PRODUTOS?
● PARA QUE ERAM UTILIZADOS?

2.RECORTEM OS PRODUTOS PARA FAZER A TROCA DE MERCADORIAS:

CRAVO-DA-ÍNDIA COENTRO

CANELA PIMENTA DO REINO
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Título da texto:
[OS INDIANOS E SUAS ESPECIARIAS]

Texto:
[AS ESPECIARIAS SÃO PRODUTOS EM SUA MAIORIA DE ORIGEM VEGETAL
(FLOR, FRUTO, SEMENTE, CASCA, CAULE, RAIZ), DE AROMA OU SABOR
ACENTUADOS. ERAM UTILIZADAS PRINCIPALMENTE NA CULINÁRIA, SENDO
ALGUMAS USADAS TAMBÉM COMO REMÉDIO.
AS ESPECIARIAS SERVIAM COMO MOEDA DE TROCA ENTRE VÁRIOS PAÍSES
E ERAM MUITO VALIOSAS, POR ISSO, DIFERENTES POVOS, SAIAM EM BUSCA
DESSAS ESPECIARIAS, O QUE DEU ORIGEM A VÁRIOS CAMINHOS
TERRESTRES E MARÍTIMOS.
HOJE EM DIA, AS ESPECIARIAS SÃO UTILIZADAS NO MUNDO TODO.

CRAVO-DA-ÍNDIA É UMA DAS ESPECIARIAS MAIS FAMOSAS DA
ÍNDIA. É EXTRAÍDO DE BOTÕES DE UMA FLOR.
USADO NA FABRICAÇÃO DE PERFUMES, EM
ALIMENTOS E PARA USO MEDICINAL.

COENTRO AS FOLHAS DO COENTRO SÃO USADAS NA
CULINÁRIA COMO UM TEMPERO.
O COENTRO É USADO TAMBÉM COMO UM
REMÉDIO.

CANELA A CANELA É USADA NO TEMPERO DE PÃES, E EM
DOCES VARIADOS. ELA TEM UM AROMA E SABOR
FORTE.
PODE SER  UTILIZADA EM PÓ E TAMBÉM EM PAU.

PIMENTA DO REINO USADA PARA DAR SABOR PICANTE NOS
ALIMENTOS.

Dados extraídos de:
https://www.resumoescolar.com.br/biologia/as-especiarias-indianas/ ; e de

https://www.megacurioso.com.br/historia-e-geografia/74077-veja-como-o-s
al-e-as-especiarias-ajudaram-a-temperar-a-historia.htm Acesso em: 29,
set., 2021.]
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Título da texto:
[OS CHINESES]

Texto:
[A CHINA ERA CONHECIDA COMO A “TERRA DA SEDA”. O COMÉRCIO DA
SEDA ABRIU CAMINHOS ENTRE CONTINENTES. ESSES CAMINHOS FICARAM
CONHECIDOS COMO “ROTA DA SEDA”.

SEDA A SEDA É UM TECIDO FABRICADO A PARTIR DO MATERIAL
FIBROSO DOS CASULOS DOS BICHOS-DA-SEDA. AS
PESSOAS DAVAM MUITO VALOR  À SEDA CHINESA, QUE
ERA UM TECIDO RARO.

SAL OS CHINESES EXTRAIAM O SAL DO MAR. ELE ERA
CONSIDERADO UM PRODUTO RARO E PRECIOSO.
O SAL ERA  USADO COMO TEMPERO OU COMO PRODUTO
MEDICINAL.

CERÂMICA E
PORCELANA

OS CHINESES PRODUZIAM PEÇAS DE CERÂMICAS E
PORCELANAS USADAS COMO OBJETOS DE DECORAÇÃO,
VASOS, UTENSÍLIOS PARA CHÁ, TIGELAS, ENTRE OUTROS.
ELAS ERAM FEITAS DE MINÉRIOS.

CHÁ OS CHINESES COMERCIALIZAVAM UMA VARIEDADE DE
ERVAS E FLORES QUE ACREDITAVAM QUE TRAZIA MUITOS
BENEFÍCIOS À SAÚDE.

Dados extraídos de:.https://www.sohistoria.com.br/ef2/china/p5.php ;
https://www.megacurioso.com.br/historia-e-geografia/74077-veja-como-o-s
al-e-as-especiarias-ajudaram-a-temperar-a-historia.htm e
https://www.alvarovelho.net/attachments/article/47/producaosal.PDF.Acesso
em: 29, set., 2021]
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Título da texto:
[OS MESOPOTÂMICOS]

Texto:
[ OS POVOS DA REGIÃO DA MESOPOTÂMIA SE ESTABELECERAM ENTRE DOIS
RIOS: TIGRE E EUFRATES. A MESOPOTÂMIA FICAVA ONDE HOJE É ESTÁ O
PAÍS IRAQUE. FOI UMA DAS CIVILIZAÇÕES MAIS ANTIGAS DO MUNDO. OS
POVOS MESOPOTÂMICOS DEDICAVAM-SE PRINCIPALMENTE À AGRICULTURA,
À PESCA E À CAÇA.  ALÉM DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, ELES
COMERCIALIZAVAM O QUE PRODUZIAM, COMO ARTESANATO E TECIDOS.

TRIGO O GRÃO DE TRIGO ERA USADO PARA FAZER FARINHA E,
COM ESTA, O PÃO.

GADO OS MESOPOTÂMICOS DOMESTICAVAM ANIMAIS E DEPOIS
USAVAM A SUA CARNE, LEITE, PELE E A FORÇA DE
TRABALHO.

PEIXE HAVIA ABUNDÂNCIA DE PEIXES DO MAR E DE RIO. OS
PEIXES ERAM USADOS NA ALIMENTAÇÃO,

TECELAGEM OS POVOS NÔMADES DA MESOPOTÂMIA USAVAM A LÃ DO
CARNEIRO COMO AGASALHO. MAIS TARDE COMEÇARAM A
FAZER TECIDOS COM A LÃ.

ELES PRODUZIAM TECIDOS TAMBÉM COM O ALGODÃO.

Dados extraídos
de:https://www.diniznumismatica.com/2019/02/a-moeda-na-mesopotamia-p
oder-dinheiro-e.html Acesso em: 29, set., 2021.]
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Título da texto:
[OS EGÍPCIOS]

Texto:
[A CIVILIZAÇÃO EGÍPCIA ESTABELECEU-SE NO VALE DO RIO NILO. ESTE PAÍS
AINDA EXISTE E ESTÁ LOCALIZADO NA ÁFRICA. OS EGÍPCIOS CRIARAM O
PRIMEIRO PAPEL, CHAMADO PAPIRO.
OS EGÍPCIOS DESENVOLVERAM A AGRICULTURA, A CERÂMICA, TECELAGEM,
ENTRE OUTRAS COISAS.

LINHO OS EGÍPCIOS PRODUZIAM TECIDO VEGETAL  A PARTIR DA
PLANTA DE LINHO. O LINHO É O TECIDO VEGETAL MAIS
ANTIGO E UM DOS TECIDOS CONSIDERADOS MAIS NOBRES
NA HISTÓRIA DA MODA. ERA SÍMBOLO DE PODER E
RIQUEZA.

AÇÚCAR OS EGÍPCIOS CULTIVAVAM A CANA DE AÇÚCAR E
PRODUZIAM O AÇÚCAR. O AÇÚCAR ERA CONSUMIDO POR
REIS E NOBRES NA EUROPA.

ALGODÃO OS EGÍPCIOS CULTIVAVAM O ALGODÃO E DEPOIS USAVAM
PARA PRODUZIR TECIDO, QUE ERA MUITO VALORIZADO.

TRIGO OS EGÍPCIOS PLANTAVAM O TRIGO NAS MARGENS DO RIO
NILO  E DEPOIS CONSUMIAM COMO ALIMENTO. ERA
CONSIDERADO UM ALIMENTO MUITO IMPORTANTE.

Dados extraídos de: https://www.todamateria.com.br/egito-antigo/;
https://www.udop.com.br/noticia/2003/01/01/a-historia-da-cana-de-acucar-
da-antiguidade-aos-dias-atuais.html;
https://antigoegito.org/agricultura-egipcia/ e
http://www.megatimes.com.br/2013/10/trigo.html Acesso em: 29, set., 2021.]
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