
Egito 

Muito mais que múmias e 
pirâmides 



As primeiras civilizações da História surgiram há cerca de 6000 anos.  



 



O Egito fica situado no nordeste do 
continente africano. 
 
O território é atravessado pelo rio Nilo 
e a estreita faixa fértil está  limitada, de 
ambos os lados, por desertos. 
 
O Nilo desagua no mar Mediterrâneo, 
num vasto e fecundo delta. 

EGITO 
localização geográfica 



Imagem de satélite do delta do rio Nilo (atualidade). 
Google earth 



 

A importância do Rio Nilo para o 
Egito 



 



 



 



 



 



 



Actividades que dependiam do Rio 
• Agricultura – Fertiliza e rega os campos 

• Pecuária – Sem água os animais morrem de sede 

• Caça – animais vivem à volta do rio (aves, crocodilos, 
etc) e depois são caçados – Propriedade do Faraó. 

• Pesca – Grande variedade de peixes 

• Construção Naval – Barcos feitos de canas 

• Construção Civil – Barro/Palha=tijolos 

• Comércio – o Nilo é a auto-estrada do Egipto (principal 
via de comunicação e transporte de produtos entre o 
Norte e o Sul e outros países. 

• Papiro - Papel 

• Cerâmica – Barro nas margens 

• Cestaria – Canas do rio 

 



Quando as águas do Nilo começavam a descer, a retirar-se dos campos, o solo era 

trabalhado por meio de uma enxada ou charrua primitiva puxada por bois. […] 

Cultivavam, sobretudo, a cevada, trigo e milho-miúdo. […] Também os frutos e legumes, 

como melões, cebolas e pepinos, eram cultivados em grande escala. O mesmo sucedia 

com a vinha e o linho. 

Carl Grimberg, História Universal 

O ciclo de cheias do Nilo influenciava os trabalhos agrícolas no Egito. Observa este 

esquema circular e procura explicar de que modo é que o rio Nilo influenciava a 

agricultura. 

Quais eram os principais produtos cultivados pelos Egípcios? 

Agora, lê o texto que se segue. 

Ciclo de cheias do Nilo 



Sem o Nilo, o Egito seria um deserto, 
devido às chuvas raras e aos seus 
terrenos arenosos. 

 

O Nilo, com as suas cheias periódicas 
(entre agosto e setembro), invade as 
margens e fertiliza  os solos para as 
sementeiras nos meses de Inverno 
(fevereiro e março). 
 

Sem o Nilo, o Egito seria um 
deserto 



O Nilo era tão importante que era 
considerado um DEUS 

 
 

Salve, ó Nilo! 
Que brotas da terra 
E vens dar vida ao Egito! 
Misteriosa é a tua saída das trevas  
Ao irrigares os campos criados por Rá 

Tu – inesgotável – que dás de beber à 
terra!… 
Tu crias o trigo, fazes nascer o grão, 
Garantindo a riqueza dos templos. 
Se paras a tua tarefa e o teu trabalho, 
tudo o que existe cai no desespero.  
Espalha as tuas águas, ó Nilo! 

 

Hino ao Nilo 

Margens do rio Nilo. 
 



1 - Explica a importância do Rio nilo para o Egito 

2- Comenta a seguinte frase “O Rio Nilo é o coração do Egito” 

Frase chave – Apresenta o assunto/matéria que vocês  
vão descrever 

1 - O Nilo é fundamental para o Egito. 

2 - Concordo com a frase porque sem ele o Egito morria 

Apresentação dos conteúdos/matéria 

Profissões – indicar todas e explicar duas, sem ele seria um 
deserto, adorado como um Deus 

Frase que resume a resposta, até póde ser uma pergunta 

Parecido com a Introdução – Podemos assim concluir 

Introdução 

Conclusão 

Desenvolvimento 
 



 O Rio Nilo foi e é extremamente importante para o Egito. 
                 As profissões que dependiam ou estavam ligadas ao rio eram: 
a Agricultura, a Pecuária, a Caça, a Pesca , a Construção Naval , a 
Construção Civil , o Comércio, o Fabrico de Papiro , a Cerâmica  e a 
Cestaria . O Nilo era considerado a auto estrada do Egipto pois era a 
principal via de comunicação e transporte de produtos, por isso era 
importante quer para o Comércio externo quer para o comércio interno. 
Também para a Pesca o rio era essencial, pois a quantidade e variedade 
de peixes permitia os pescadores desenvolverem a sua profissão. 
 Sem o Nilo, o Egito seria um deserto, como as chuvas eram raras 
e os seus terrenos arenosos eram as suas cheias periódicas que invadem 
as margens e fertilizam os solos para a Agricultura. 
 O Rio era tão importante que os egípcios cantavam canções de 
adoração e consideravam-no um DEUS . 
 Podemos assim considerar/concluir que o Nilo era o Coração do 
Egito. 

1 - Explica a importância do Rio Nilo para o Egito 



A Sociedade Egípcia – p. 38 e 39 



A sociedade egípcia encontrava-se dividida em vários grupos sociais, como nos 

mostra a pirâmide social. Estratificada e hierarquizada. 

FARAÓ E FAMÍLIA 
REAL 

NOBRES 
SACERDOTES 

ALTOS FUNCIONÁRIOS 
ESCRIBAS 

SOLDADOS 

COMERCIANTES 
ARTESÃOS 

CAMPONESES 

ESCRAVOS OU SERVOS 



 

Sociedade Egípc 



Privilegiados 

CLASSE DOMINANTE → Cargos hereditários  
 

Faraó → Era Considerado um Deus 

Nobres e altos funcionários → 
Administradores e chefes militares 

Sacerdotes → Administração dos 
templos e bens 

Escribas → Sabiam ler e escrever 
(registos) 



Não Privilegiados 

 

 

 

 

Artesãos → trabalho mais especializado 

Camponeses → trabalham o 
campo e têm uma vida de 
trabalho duro 

Escravos → prisioneiros de 
guerra ou devedores do 
Estado. 

comerciantes → vendem produtos 



1 – Caracteriza a sociedade Egípcia. 

2- Comenta a seguinte frase “A sociedade Egípcia era uma 
sociedade justa e igualitária” 

Frase chave – Apresenta o assunto/matéria que vocês  vão descrever 

1 - sociedade Egípcia. 

2 - Concordo com a frase porque a sociedade Egípcia 

Apresentação dos conteúdos/matéria 

Sociedade injusta e desigual pois há privilegiados e não privilegiados. 
Hierarquizada e estratificada. Uns tem mais direitos e outros mais 

deveres. Indicar os grupos, escolher 1 P e 1 NP para explicar 

Frase que resume a resposta, até pode ser uma pergunta 

Parecido com a Introdução – Podemos assim concluir/considerar 

Introdução 

Conclusão 

Desenvolvimento 
 



 Concordo ou não concordo. 
                 As profissões que dependiam ou estavam ligadas ao rio eram: 
a Agricultura, a Pecuária, a Caça, a Pesca , a Construção Naval , a 
Construção Civil , o Comércio, o Fabrico de Papiro , a Cerâmica  e a 
Cestaria . O Nilo era considerado a auto estrada do Egipto pois era a 
principal via de comunicação e transporte de produtos, por isso era 
importante quer para o Comércio externo quer para o comércio interno. 
Também para a Pesca o rio era essencial, pois a quantidade e variedade 
de peixes permitia os pescadores desenvolverem a sua profissão. 
 Sem o Nilo, o Egito seria um deserto, como as chuvas eram raras 
e os seus terrenos arenosos eram as suas cheias periódicas que invadem 
as margens e fertilizam os solos para a Agricultura. 
 O Rio era tão importante que os egípcios cantavam canções de 
adoração e consideravam-no um DEUS . 
 Podemos assim considerar/concluir que o Nilo era o Coração do 
Egito. 

2- 2- Comenta a seguinte frase “A sociedade Egípcia era uma 
sociedade justa e igualitária” 



O faraó governava o Egito como chefe supremo. O seu poder era sacralizado e 

absoluto. Sabes o que isso significa? Então, para te ajudar na tua resposta, presta 

atenção ao documento. 

Volta a tua face para mim, Sol Nascente, disco cintilante que fazes 

viver o Egito. Não há lugar que não conheças, não há razão que não 

governes, não há ninguém que não ouça as tuas palavras, Senhor, 

que a todos dás o sopro da vida. Proporciona a abundância aos que 

te servem; […] tudo o que existe é criação tua. 

Papiro Anastasi 

Como podes concluir, o faraó detinha um poder 

absoluto e sacralizado pois a sua autoridade era 

exercida em nome dos deuses. 



Barba Postiça 
Símbolo da imortalidade 

Chicote e bastão 
Símbolo da justiça e da  
autoridade do faraó 

Serpente Sagrada 
Poder Militar 



Poder 
Absoluto 

Poder 
político 

Faz, Executa 
e julga as leis 

Poder 
Económico 

 

Poder 
Sagrado 

Poder Militar 



•  O faraó  é 
considerado 
um .. 

• Para além 
de ser o 
homem . 

• Ele controla todas as 
áreas políticas do 
Egito. . • O Faraó . 

Militar Político 

Religioso Económico 



•  O faraó  é considerado 
um Deus e por isso 
todas as pessoas tem de 
lhe obedecer. O seu 
poder é sacralizado. 

•Para além de ser o 
homem mais rico do 
Egito é ele que controla 
as finanças do seu reino 

• Ele controla todas as 
áreas políticas do 
Egito. Faz as leis, 
manda executar as 
leis e ainda as julga.  
Ele tem o poder 
legislativo, executivo 
e judicial ou seja 
tem o controlo total 
da governação do 
seu país 

•O Faraó lidera os 
exércitos, quer em 
termos de ataque quer 
em termos de defesa. 
Todos tem de lhe 
obedecer. 

Militar Político 

Religioso Económico 



 



O faraó era considerado um 
deus vivo, filho do deus-Sol, 
Amon-Rá. Os reis do Egipto, 
através da religião e com o 
apoio da classe sacerdotal, 
conseguiram assim 
transformar o seu poder num 
poder sacralizado: ninguém 
podia desobedecer ao faraó, 
porque isso era o mesmo que 
desobedecer aos deuses. A 
divinização do faraó explica a 
sua grande autoridade e o seu 
prestígio. 



 



R
e

ligião
 Egíp

cia 
 



 



Osíris 

 

Osíris 

 

Irmão de Seth e marido de Ísis, é o 

filho primogénito de Geb (terra) e 

Nut(céu) e por isso teve o direito de 

governar o trono do Egipto. Seu 

irmão Seth, por inveja destrói Osíris 

e espalha seus pedaços por todo o 

Egipto. É representado em forma de 

múmia, com uma coroa branca, 

plumas e chifres. 



 



Ísis 

 

Ísis 

 

A deusa mais popular do Egipto, 

ela representava a magia e os 

mistérios daquela região, a mãe 

perfeita em sua dedicação. É 

representada como uma mulher 

que costuma carregar inscritos 

sobre sua cabeça os hieróglifos 

referentes ao seu nome. 



Anúbis 

 

Anúbis  

 

Conduzia as almas 

para Osíris julgá-las. 

Era o senhor da 

Terra do Silêncio do 

Ocidente, a terra dos 

mortos, o preparador 

do caminho para o 

outro mundo. 



 



 

Horus 

 

É uma divindade 

solitária relacionado 

ao juízo das almas no 

mundo inferior, 

apresentando as 

almas ao Juiz Divino. 

Era considerado 

idêntico e feito da 

mesma substância de 

seu pai, Osíris. 

Hórus 



Hathor 

 

Hathor 

 

É a deusa-vaca, símbolo do 

Céu; era representante do 

sexo feminino, da alegria, do 

amor, da fecundidade e do 

prazer. 



Maat 

 

Maat 

 

Representa o equilíbrio , 

a harmonia do universo e 

personifica a justiça, 

protegendo os tribunais. 



Neftis 

 

Neftis 

 

Irmã de Ísis e, junto com 

ela, representava o aspecto 

dual da natureza; Ísis 

representava o bem e Neftis 

o mal. 



Ptah 

 

Ptah 

 

Era o deus protector da 

antiga capital do Egito, 

Mênfis, sendo o criador 

das artes. 



Rá 

 

Rá 

 

O primeiro dos deuses, criado 

a partir do Caos Inicial, 

emergiu da escuridão numa 

flor de lótus. Também 

conhecido como Amon-Rá, o 

Deus Sol. 



Seth 

 

Seth 

 

Deus que simbolizava o lado 

escuro de Osíris, o mesmo 

que o Adversário, o lado 

maligno contrapondo-se a 

Osíris. Matou seu irmão 

Osíris numa luta pelo poder 

no Egipto. 



 



Thoth 
Thoth 

 

Deus da sabedoria e do 

mistério, o deus da escrita; 

o juiz, cuja sabedoria e 

autoridade é marcante 

sobre todos os outros 

deuses. Anota os 

pensamentos, palavras e 

acções dos homens 

durante a vida e as pesa 

na balança da justiça 

divina. 



Muitos animais também eram considerados 
sagrados pelos egípcios, de acordo com as 
características que apresentavam : chacal 
(esperteza nocturna), gato (agilidade), carneiro 
(reprodução), jacaré (agilidade nos rios e 
pântanos), serpente (poder de ataque), águia 
(capacidade de voar), escaravelho (ligado a 
ressurreição). 



Características da religião Egípcia 

• Politeísmo – crença em muitos deuses 

 

• Deuses com características humanas e animais 

 

• Os egípcios eram extremamente religiosos 

 

• Crença na vida para além da morte – Juízo 
final 



 



 



 



 



 



 



 



 



Os Egípcios acreditavam na reencarnação e na vida para além da morte. Por isso, 

preocupavam-se em conservar o corpo. Para tal, desenvolveram a técnica da mumificação.  

O processo de purificação e embalsamamento durava em média setenta 

dias. O corpo era, em primeiro lugar, cuidadosamente lavado […] A 

primeira incisão no corpo era realizada por um sacerdote de categoria 

inferior que, tendo desempenhado essa tarefa, fugia e era 

simbolicamente apedrejado pelos outros sacerdotes por ter ousado tocar 

no corpo do faraó. Os órgãos internos, retirados do corpo, eram 

colocados em vasos de cerâmica […] sob a supervisão dos sacerdotes, o 

cadáver era então lavado, seco e ungido com especiarias e resina, 

envolto em camadas de ligaduras de linho. Era também tratado com 

natrão, um sal encontrado no leito de um lago seco. 

Eva Howarth, Breve História da Arte – Antigo Egito 



 



Arte Egípcia 

 



 



 



 



 



 



 



Heranças Egípcias 

• Matemática 

 

• Escrita – Hieroglífica – a 2.ª mais antiga 

 

• Conhecimentos anatómicos/médicos – Estes 
avanços na Medicina foram conseguidos através 
do processo da …… 

 

• Arte 


