A escrita egípcia
Objetivo:

ARTE

Clique aqui!

Criar uma espécie de alfabeto e escrever uma
mensagem, assim como faziam os escribas egípcios.
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E T A P A

1 .

H I E R Ó G L I F O S

_A palavra hieróglifo, em grego significa
"escrita sagrada". É uma palavra comum
para denominar os ideogramas
egípcios.
_Ideograma é o nome que se dá aos
desenhos que representam os
elementos da natureza.
_No Brasil, por exemplo, temos os
ideogramas pré-históricos, os mais
famosos ficam no Parque Serra da
Capivara.
_Também os indígenas utilizam muitos
ideogramas para representar os
animais e os elementos da natureza, os
ideogramas indígenas chamamos de
grafismos.
_Voltando ao Egito, Champollion
foi muito importante para
decifrar o alfabeto egípcio.
_Leia a página 26.
_Acesse o QR-CODE.

U M A

E T A P A 2 .
M E N S A G E M

_Agora que já sabemos como os
egípcios criavam o seu alfabeto,
vamos fazer o mesmo?
_O seu papel está pronto? No
roteiro anterior criamos um papel
reciclado para usar agora.
_A nossa atividade está baseada
no exercício da página 26, porém
vamos fazer de uma forma um
pouco diferente.
_Assista o vídeo para saber como
fazer, e veja um exemplo!

#specomvocê
#specomvoce
@artedfisicaspe

ARTE

Ficha técnica
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