
 

 
 

E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 

Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

 
DISCIPLINA : HISTÓRIA  

SEMANA 10: 10/05 A 14/05  

 

NOME:  Nº:  SÉRIE: 6º A,B,C 

PROFESSOR(A):FABIA CRISTINA SOARES DA SILVA CARGA HORÁRIA SEMANAL:   03 

ENVIAR PARA: WHATSAPP  E  GOOGLE CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 14/05 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: TRADIÇÃO ORAL ,TEXTOS SAGRADOS OU ORAIS. 

HABILIDADE(S): (EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o 
significado das fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas 
distintas. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: FAZER A LEITURA E COPIAR NO CADERNO E RESPONDA 1 QUESTÃO. 
 

ORIENTAÇÕES:  
 
LEIA O TEXTO, COPIE NO CADERNO E RESPONDA  1 QUESTÃO. 
 
EM TODAS AS DEVOLUTIVAS, COLOCAR: 

• ATIVIDADE DE HISTÓRIA - PROF. FÁBIA CRISTINA  

• NOME DO ALUNO _____________________________NÚMERO _______SÉRIE_____ 
 

 

TRADIÇÃO ORAL/ TEXTOS SAGRADOS OU ORAIS 

Os primeiros registros pré-históricos da comunicação do ser humano foram encontrados em 

cavernas em forma de desenhos. Eram representações rupestres de animais, caçadores, plantas, 

rituais e outros aspectos do cotidiano, dentre eles, a possibilidade de expressão de suas crenças. 

Esses registros possibilitam compreender os costumes dos povos ao representarem a sua relação 

com a natureza e as das pessoas entre si. Trata-se, portanto, de uma expressão de comunicação do 

passado para o presente. 

O desenvolvimento da escrita se deu de forma progressiva. No decorrer da história, a escrita tornou-

se um instrumento de comunicação, informação e registro de acontecimentos importantes de 

diferentes povos e culturas. Para as Tradições Religiosas, os registros escritos ganharam, 

gradativamente, importância como recursos para conservar os modos de realizar rituais, 

celebrações, experiências, crenças e divulgar histórias e ensinamentos que eram transmitidos de 



 

maneira oral. Os registros escritos nas Tradições Religiosas constituem-se fontes de ensinamentos 

da mensagem religiosa, da doutrina, das normas e preceitos, como também das maneiras de 

relacionar-se com o Transcendente. Dentre os registros escritos, os textos chamados sagrados 

constituem-se como patrimônio das Tradições Religiosas por serem um instrumento material de 

comunicação e fonte de unidade entre os seguidores, nos quais encontram as orientações para 

observar a vivência de sua Crença. Esses registros ainda são importantes, pois possibilitam 

conhecer as diferentes formas de culto ao Transcendente que passaram a se consolidar até os dias 

atuais. 

Fonte: PORTAL EDUCAÇÃO/ http://www.escolasvp.com.br/ 

 Responda:  

1- Como eram as primeiras representações feitas pelos seres humanos para se comunicar e até 

expressar suas crenças? 

 

http://www.escolasvp.com.br/

