
 

Sugestões de  

Atividades 
~ Parte 6  ~ 

 

Olá! Como você está?   

Espero que bem, com saúde e não dando mole para o vírus... 

O que achou das atividades sugeridas na quinzena anterior?  

Você sabe que, quando houver alguma dúvida, ou qualquer coisa que tenha a me 

dizer, é só usar a caixa de comentários do Blog, né? E, caso seja do 8º ano do CPII-

CENII, ainda tem a possibilidade de me enviar mensagens, via WhatsApp, através 

do grupo que criei (Informes de História) com alunas e alunos “representantes” de 

cada turma – as aspas são porque não se tratam de representantes oficiais 

(ainda?), eleita/os, pois não tivemos tempo para essa escolha, mas pessoas de quem 

eu tinha o contato –, que são: João Pedro S. (801), Anna Clara (802), Davi (803), 

Andréa (804) e Anna Júlia (806). Assim como eu, todes são administradores e 

podem inclui-la(o) no grupo. Basta pedir! Inclusive, quero aproveitar a 

oportunidade para, mais uma vez, agradecer por fazerem essa intermediação:  

João, Annas, Andréa e Davi, vocês são uns amores!  

Muito obrigada! 

Vamos, então, às propostas desse início de julho? Bom, dessa vez, indico materiais 

sobre a América de antes dos europeus. São vídeos* (muito bons, mesmo! E curtos, 

como vocês gostam...) que tratam de antigas civilizações que se desenvolveram aqui 

no continente – algumas, Astecas e Incas, junto com Maias, foram tema de atividade 

em grupo no ano passado (saudades dessas aglomerações!!!) – e de outras civilizações 

desconhecidas, que teriam construído cidades que, até hoje, não foram encontradas: 

são as “cidades perdidas”, sempre fascinantes e cheias de riquezas...  

Como o momento pede um pouco de fantasia (porque a realidade está dureza...), 

as indicações sobre cidades perdidas da América do Sul abrem as atividades da 

quinzena, junto com dicas de filmes, HQ e desenho animado do Tintim e outros vídeos. 

Mas falarei sobre cada uma das sugestões ao postar os links que a/o levará até 

elas. Então é isso. Espero que aproveite! 

_________________________________________________ 

 
* do professor de História (dentre outras coisas) Filipe 

Figueiredo, do canal Nerdologia – YouTube 

Imagem de fundo: Pinterest 

Beijos, com muitas saudades, 

Alessandra 

https://hist6anoen2.blogspot.com/


 

Vídeo 1 ➔ Cidades perdidas na América (Nerdologia - 2017) 

Já ouviu falar das “Sete Cidades de Ouro do México”? Ou das “Cidades do Césares 

na Patagônia”? Ou ainda em “Paititi”, na fronteira entre Brasil e Bolívia? E da 

Cidade do Ouro – ou “El Dorado” –, na Amazônia?   

⇝ Para saber sobre as tais “cidades perdidas”, é só clicar AQUI e assistir ao vídeo.  

Para quem gostou do assunto, seguem mais dicas sobre  

“cidades perdidas” da América  

Filme 1 ➔ Z – A cidade perdida (AmazonStudios - 2016) – “A Cidade Perdida de Z 

conta a incrível história real do explorador britânico Percy Fawcett, que viaja para 

a Amazônia no início do século XX e descobre evidências de uma civilização avançada, 

mas até então desconhecida, na região. Apesar de ser ridicularizado pela comunidade 

científica, que considera as populações indígenas como ‘selvagens’, o determinado 

Fawcett – apoiado pela sua mulher, seu filho e seu ajudante de campo – retorna 

várias vezes à sua amada selva na tentativa de provar seu caso, culminando em 

seu desaparecimento misterioso em 1925.” (IMDb) ⇝ Assista ao trailer legendado AQUI. 

Filme 2 ➔ O Caminho para El Dorado (DreamWorks -2000) – “Tulio e Miguel são 

dois vigaristas que vivem de pequenos golpes. A sorte começa a mudar quando eles 

ganham um mapa que os levaria à cidade perdida de El Dorado, também conhecida 

como a cidade do ouro. Só que surge um pequeno problema: estão presos no navio do 

explorador espanhol Cortez. Após uma fuga ousada, em que contam com a ajuda de 

um esperto cavalo chamado Altivo, eles partem rumo à cidade perdida. Mas suas 

dificuldades estão apenas começando.” (IMDb) ⇝ Clique AQUI para assistir ao trailer 

oficial e AQUI para assistir ao clipe na versão em português. 

Livro/HQ ➔ As Aventuras de Tintim: O Ídolo Roubado (“L'oreille cassée” - 

Hergé - 1937) – “Quanta confusão pode causar uma estatueta feita por índios sul-

americanos e roubada do Museu Etnográfico? As investigações do incidente levam 

Tintim a um escultor morto, a um papagaio desaparecido e a um sujeito chamado 

Tortilla, que foge para a América do Sul. Para desvendar esse mistério, Tintim vai 

ter de atravessar várias revoluções que pipocam em uma nação latino-americana e 

se safar dos índios bibaros, que pretendem sacrificá-lo em homenagem aos espíritos 

da floresta.” ⇝ “Livro da série As Aventuras de Tintim, com histórias em quadrinhos 

protagonizadas pelo jovem repórter belga e seu inseparável cachorro.”  amazom.com 

https://www.youtube.com/watch?v=AXAVItkLV-k
https://www.imdb.com/title/tt1212428/
https://www.youtube.com/watch?v=Q7XqN6S5tNo
https://www.imdb.com/title/tt0138749/
https://www.youtube.com/watch?v=JcOfJwN0bdY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=wHxz92f6WyY&list=PLo2ukk2BKh4LDeDtPP0826pks7gxSvQ8D&index=2
https://www.amazon.com.br/%C3%ADdolo-roubado-Herg%C3%A9/dp/8535906703/ref=sr_1_1?adgrpid=1152288844519006&dchild=1&hvadid=72018139419293&hvbmt=bp&hvdev=c&hvlocphy=116069&hvnetw=o&hvqmt=p&hvtargid=kwd-72018570110260%3Aloc-20&hydadcr=5625_11235139&keywords=o+%C3%ADdolo+roubado&qid=1593643198&sr=8-1&tag=msndesktopsta-20


 

Desenho animado ➔ As Aventuras de Tintim: O Ídolo Roubado – Quando procurava 

informações sobre a HQ do Tintim para colocar aqui, acabei encontrando a versão 

em desenho animado no YouTube. ⇝ O vídeo está dividido em duas partes: para acessar a 

primeira, clique AQUI e, a segunda, AQUI.   

Outros vídeos ➔ A Cidade Perdida de Z - O Mistério do desaparecimento de Percy 

Fawcett (Kadumago História e Arqueologia - s/d) – O coronel Fawcett acreditava que 

havia uma cidade perdida nas profundezas da floresta Amazônica. Ele chamava tal 

cidade de “Z” e, para ele, se tratava da lendária El Dorado. Acreditava que a América 

do Sul tinha sido outrora habitada por uma civilização muito avançada 

tecnologicamente, comparável, até, ao Egito Antigo. ⇝ Clique AQUI e assista ao vídeo. 

➔ Coronel Fawcett – O verdadeiro Indiana Jones (Buenas Ideias - s/d) – Para o 

jornalista Eduardo Bueno – um cara de quem os historiadores adoram falar mal –, 

essa é “uma das histórias mais misteriosas do Brasil”! ⇝ Assista ao vídeo clicando AQUI 

e veja se descobre por que “Peninha” (seu apelido) é mal falado nos meios acadêmicos... 
Duas últimas imagens de fundo: El Dorado < https://goo.gl/hFrIY4> 

 

 

 Vídeo 2 ➔ Astecas e o México Pré-Hispânico (Nerdologia - 2019) 

Na região onde hoje é o México, na Mesoamérica, se desenvolveram muitas 

civilizações e culturas e, neste contexto, os “astecas“ eram apenas um povo dentre 

vários outros com laços em comum: idiomas, costumes e comércio, por exemplo.  Em 

um período de quase 4.000 anos, houve cinco culturas principais: olmecas, zapotecas,  

teotihuacan, toltecas e mexicas. Finalmente, estes últimos, os mexicas (ou nahuatl 

– no idioma deles), são os que hoje chamamos de astecas.   

⇝ Para saber sobre os astecas (ou mexicas, ou nahuatl...), é só clicar AQUI e assistir 

ao vídeo.                                                 Imagem de fundo: As pirâmides de Teotihuacan (girassolviagens.com) 

                          

Vídeo 3 ➔ História do Império Inca (Nerdologia - s/d)  

Em cerca de apenas 1 século, esse império indígena foi o maior da América quanto 

ao tamanho de seu território, que correspondeu a uma área hoje ocupada por 6 

países. No idioma nativo quéchua (que ainda é falado por cerca de 10 milhões de 

pessoas e é um dos idiomas oficiais do Peru), o nome original desse império é 

Tawantinsuya, que significa “os quatro suyu” (suyu → regiões; cantos).   

⇝ Assista ao vídeo e saiba de onde veio, então, o nome “inca”, além de outras coisas 

super interessantes sobre essa civilização tão intrigante e grandiosa. Para isso, 

clique  AQUI. 

  

Imagem de fundo: Trilha Inca – Machu Picchu (denomades.com) 

https://www.youtube.com/watch?v=j84nwNAtfiQ
https://www.youtube.com/watch?v=ATYr-OBLHJQ
https://www.youtube.com/watch?v=-70S7opX4FY
https://www.youtube.com/watch?v=JctlAr3BKK8
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FhFrIY4&redir_token=mqZ6AfPJ5AZcb5uezSgBUpeEL-58MTU5MzczMDc2NUAxNTkzNjQ0MzY1&v=AXAVItkLV-k
https://www.youtube.com/watch?v=VQwwlR42mpk
https://www.youtube.com/watch?v=m1o6DBRPq80&t=21s

