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Fazer Relacionando conceitos – página 177 (apostila)    

Desenvolver e Aplicar 
1. Complete as frases abaixo com as palavras disponíveis no quadro. 

educação – Sócrates – templos – Zeus - mitos 

a) A fachada dos ______________ gregos transformou-se em um dos mais famosos símbolos da 

cultura da Grécia antiga. 

b) Os gregos em especial os atenienses, entenderam desde cedo a importância da ____________ 

na formação dos cidadãos e da vida política. 

c) Os ______________ expressam as crenças de uma sociedade. São histórias que ajudam a 

explicar a realidade desde tempos muito antigos.  

d) Entre as competições pan-helênicas, os Jogos Olímpicos destacavam-se por homenagear 

__________, o deus supremo. 

e) Os mais conhecidos filósofos gregos foram _____________, Platão e Aristóteles. 

   

 

3. Atenas e Esparta 
 

Esparta 

 

Aula 14/08/2020 Sexta Feira 

- Fazer Desenvolver a aplicar – página 180 (apostila) 

 

Interpretando! 

  Os meninos espartanos tinham uma educação militar rígida. Nada mais sisudo (sério, fechado, duro) do 

que o modo de vida de Esparta. Nessa sociedade de ferro, os garotos eram criados como futuros 

guerreiros, submetidos a condições muito duras, tanto para o seu corpo como para o seu espirito, de 

modo a se tornarem pessoas extremamente resistentes. 

   Ficava todo o tempo treinando para a guerra. Para aprenderem a suportar a dor, os meninos eram 

castigados e ensinados a serem cruéis, desde garotos, caçando e matando hilotas, os jovens deviam 

obedecer às ordens dos mais velhos, sem qualquer resistência e só podiam falar quando alguém mais 

idoso permitisse.     

                                       FUNARI, Pedro Paulo. Grécia e Roma, São Paulo: Contexto, 2001. p.31.(Adaptado) 

Com base nas informações do texto, responda às questões 1 e 2. 

 

1) Quais eram as características da educação espartana? 
 

2) Por que os garotos espartanos eram submetidos a condições de grande violência e privação? 


