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Olá, pessoal! 

 

Dando continuidade à nossa preparação para a tomada de consciência por videoconferência 

(deveria chamá-la de “videoconsciência”?), que será na próxima sexta-feira dia 08 de maio, vamos 

refletir um pouco mais sobre como a História pode nos ajudar a compreender o presente. Na 

atividade de hoje, também veremos como o conhecimento histórico pode ajudar a elaborarmos 

soluções para os problemas do presente. 

No momento em que estamos vivendo, toda a sociedade e seus governantes estão 

mobilizados para entender as origens e consequências da pandemia de Covid-19. O grande desafio 

atualmente é buscar uma forma de conter o contágio pelo vírus ao mesmo tempo em que os 

impactos econômicos do isolamento são reduzidos. 

 

 ATIVIDADE – Você é um jornalista viajante que vive no mesmo período dos Grandes Impérios 

africanos, e decide fazer uma viagem pela África para conhecer esses povos. Quando chega por lá, 

você descobre que os africanos acabaram de passar por um período de pandemia, e algumas coisas 

chamam sua atenção: alguns impérios conseguiram salvar sua economia, pois praticavam atividades 

econômicas complexas e lucrativas; ao mesmo tempo, como desconheciam as origens científicas da 

pandemia, elaboraram mitos para explicar de que forma a pandemia surgiu. 

Você deve escrever um relato sobre a sua viagem contando: 

• O mito criado por esses povos para explicar a origem da pandemia (não precisa ser 

baseado em nenhum dos mitos que estudamos, você pode inventar) 

• A forma como seus conhecimentos contribuíram para recuperar a economia e salvar a 

sociedade; 

O texto deverá ter entre 10 e 15 linhas. 

 

 Para esta atividade, você deverá revisar os conteúdos que estudamos durante o primeiro 

período de IEIJ online, principalmente os conteúdos sobre os impérios e povos africanos, seus mitos 

e conhecimentos. 

 



  

Caso tenha dúvidas com a atividade, chame o professor no Google Hangouts durante o horário de 

aula: vinicius.araujo.ieijf2@gmail.com 


