
1. Percurso Geométrico1. Percurso Geométrico

Soluções na pág. Soluções na pág. 3939

PASSATEMPOS

PASSATEMPOS

Seguindo a sequência abaixo, ajuda o urso a chegar ao final 
do seu percurso.

2. Sombras2. Sombras
Faz corresponder 

cada sombra ao 
respetivo desenho. 1    2    3    4

5    6    7    8

Ⓐ    Ⓑ    Ⓒ    Ⓓ

Ⓔ    Ⓕ    Ⓖ    Ⓗ

1–   
2–   
3–  
4–
5–  
6–  
7–   
8–

EXPLORA
EXPLORA

GRUPO
GRUPO

COM OCOM O

Os Amiguinhos 
aproveitam 

sempre o tempo da 
melhor maneira! Desta 
vez, decidiram pesquisar 
sobre Arqueologia e 
colocar em prática o que 
tinham aprendido. Quem 
sabe não descobririam 
algum objeto antigo... no 
jardim do Nuno!

Vê 
lá se tens tudo, 

Nuno.

Pá, 
picareta, escova, colher 

de pedreiro, máquina fotográfica... 
O livro também dizia que eram precisos 
mapas, mas o meu jardim não é assim 

tão grande...

Ah, 
ah, ah! E nem 

podemos escavar 
onde há relva!

Vamos 
lá, então, começar, 

relembrando o que é 
a Arqueologia e como 
se procuram achados 

arqueológicos. 2022
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A Arqueologia é o estudo 
científico dos vestígios da vida 
humana na Antiguidade. 

O Arqueólogo é um tipo de 
detetive que investiga a vida, os 
hábitos e os acontecimentos 
do tempo dos nossos 
antepassados 
longínquos. 

Nas escavações arqueológicas, 

podem encontrar-se dois tipos de 

achados: 

• Documentos 

escritos em:

› argila

› pedra

› papiro

› madeira

› couro

• Obras de Arte• Utensílios domésticos• Cerâmicas• Partes de edifícios

PASSOS DO ARQUEÓLOGO

1º Usa a pá e a picareta, com cuidado, e só 

no início da escavação.

2º Ao bater em algo duro, passa para a pá 

de pedreiro e remove a terra à volta.

3º Limpa o objeto com um pincel.

4º Fotografa o objeto de vários ângulos.

5º Envia para um Museu.

6º Data, reconstitui e analisa o objeto.

7º Arquiva-o ou coloca-o em exposição. 

Os primeiros Arqueólogos 
eram aventureiros que só 
queriam enriquecer com os 
achados preciosos. Por 
isso, danificaram ou 
usurparam muitos 
objetos que nos 
ajudariam a 
compreender 
melhor o 
passado.

Em 1799...
... as tropas de Napoleão encontraram a Pedra de Roseta, no Delta do Nilo. Jean--François Champollion decifrou-a e desco-

briu que ela tinha uma mesma inscrição em 
três línguas: em grego e em duas línguas desconhecidas, hieróglifos egípcios e de-móticos. Foi comparando as línguas que ele 

decifrou a antiga escrita egípcia. Começava 
assim a Arqueologia moderna.

❶

❷

7
20222022

6



FIM

DESCOBERTAS ARQUEOLÓGICAS

ANTIGO EGITOANTIGO EGITO
Duraram de 3100 a.C. a 30 a.C., e foram das 

mais influentes do mundo antigo, na Política, na 
Sociedade, na Economia e na Cultura. As pirâmides 
são grandes construções em pedra, onde existiam 
túmulos onde eram colocadas as múmias. Através da 
descoberta e dos estudos destas construções e do seu 

conteúdo, aprendeu-se muito 
sobre a vida e as crenças dos 
Egípcios.

ÇAÇATAL HÖYUKTAL HÖYUK
Neste local da Turquia 

atual, as escavações 
revelaram uma cidade 
com doze níveis de casas 

antigas. As casas mais velhas têm milhares de anos! 
Nesta cidade, que tinha cerca de 6000 habitantes, 
não existiam ruas e as pessoas moviam-se entre 
casas, subindo e descendo por escadas e terraços.

SIBÉRIASIBÉRIA
Descobriram-se ossadas de mamute 

congeladas, que ainda continham vestígios dos 
alimentos ingeridos por estes mamíferos gigantes. 

Pelo seu estudo, percebeu-se melhor quais os seus 
hábitos e como era a flora da região na altura.

PORTUGALPORTUGAL
Por meio da Arqueologia, 

ficámos a conhecer os povos 
que habitaram a Península 
antes de Portugal ser um país. 
Por exemplo, na atual cidade 

de Setúbal, existia Cetóbriga, uma 
população fundada pelos Celtas. Co-

nímbriga, perto de Coimbra, é o mais 
conhecido ponto arqueológico da presen-

ça romana. As escavações no Castelo de 
Mértola, no Alentejo, revelam informações 

sobre a presença árabe. 

Olhem! 
Enquanto 

falávamos, parece que 
o Farrusco já escavou e 

encontrou alguma 
coisa!

É a 
minha flauta! 

O quanto eu a 
procurei! Mas como é 

que ela foi aí parar, 
Farrusco?

Farrusco, 
um dia ele 

vai aprender a 
tocar...
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