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Vamos relembrar?


Tempo histórico

Estudar o passado é importante, pois nos ajuda a entender como viviam as pessoas
que existiram antes de nós e a perceber quais costumes e práticas mudaram e quais
permaneceram. Isso quer dizer que é possível refletir sobre a história com base nas
mudanças e permanências que identificamos na sociedade.
Todos nós pensamos sobre a nossa história de um lugar ou um objeto, mas são os
historiadores que se dedicam profissionalmente a entender os acontecimentos ocorridos
ao longo de determinado período.


Fontes históricas

Você já sabe que a história é a ciência que estuda o passado. Mas como os historiadores
descobrem o que ocorreu há centenas ou milhares de anos? Tudo o que os seres
humanos já produziram são vestígios que levam o historiador a tentar compreender o
passado.
Todas as marcas pelos seres humanos são chamadas fontes históricas, que são o
principal material de investigação para os historiadores.
Por meio da análise dessas marcas, o historiador pode descobrir como as
sociedades se organizavam, quais eram os seus hábitos alimentares, os costumes
religiosos, as formas de se divertir e as maneiras de se vestir. O estudo e a comparação
das fontes que ajudam a entender as transformações que ocorreram na escrita, na arte ou
na maneira de produzir bens.
1- Observe as imagens e descreva as mudanças ocorridas nas paisagens.

____________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________

2 2- Existe vários tipos de fontes históricas que são utilizadas pelos historiadores para
entender
e melhor a sociedade. Quais são as fontes?

3- Marque um x nos itens que descrevem fontes orais.
(
( (

) pinturas

(

) cartas

(

) discos
) músicas

(
(

) fotografia
) livros

(

) entrevistas gravadas
(

) cantigas

4- Complete parágrafo a seguir usando as palavras do quadro:

fonte históricas – historiadores – orais – visuais – escritas
Os _________________ são profissionais que se dedicam a estudar os
acontecimentos do passado com base na investigação de marcas deixadas por
grupos humanos antigos, chamadas ________________________ .Essas
marcas podem ser __________________, como documentos e livros,
______________como pinturas e filmes, ou _____________ como músicas e
entrevistas.
LEMBRETE:
Fontes materiais: são objetos produzidos pelo ser humano, como utensílio s,
documentos e construções.
Fontes imateriais são lendas, tradições e costumes transmitidos ao longo de
várias gerações.
5- De acordo com o que aprendemos, escreva o que são figuras rupestres.

6- Dê 1 exemplo de fonte:
a- material:_____________________________________________________________
b- imaterial:_____________________________________________________________
c- escrita:______________________________________________________________
d- visual:________________________________________________________________
Capriche!!!!

Ciente:__________________________________________________________________

