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Situação de aprendizagem 1 

 

Observe a imagem ao lado e leia o texto a seguir. 

 

Povos e culturas africanas 

A África é um continente com mais de 30 milhões de 

quilômetros quadrados, dezenas de países e centenas 

de povos com culturas e línguas singulares. Por ser o 

berço da humanidade e o lugar de origem dos 

ancestrais de milhões de brasileiros, a África e sua 

história têm grande importância para nós. Mas, apesar 

disso, sua história é pouco conhecida. 

 

 População sul-africana durante a pandemia do Covid19 

https://www.uclga.org/wp-content/uploads/2020/04/Ouaga.png. 

 

 

1 - Leia as afirmações e assinale as alternativas verdadeiras.  

(   ) A África é um país com muitos povos e línguas diferentes. 

(   ) A África é um continente habitado exclusivamente por povos negros. 

(   ) A África é um continente com muitos países. 

(   ) A história da África não tem importância para a história do Brasil. 

(   ) Grande parte da população brasileira descende de povos africanos. 

 

 

Situação de aprendizagem 2 

 

Leia o texto a seguir para responder as próximas questões. 

 

 

A formação do Império do Mali 

  

                                                 

1 Textos e atividades adaptadas de: 

 Boulos Júnior, Alfredo. História sociedade & cidadania: 7º ano: ensino fundamental: anos finais. 4. ed. 

São Paulo : FTD, 2018: 24-40 



 Os griôs são pessoas do Mali, responsáveis por contar as histórias do seu povo e repassá-las para 

seus alunos que mantém a tradição. Eles contam que seu povo começou com o príncipe de etnia 

mandinga chamado Sundiata Keita. Ele e seus guerreiros venceram os sossos, seus opressores, na 

batalha de Kirina, em 1235. E, depois de vencer também outros povos vizinhos, fundaram o Império 

do Mali.  

 No poder, Sundiata Keita converteu-se ao islamismo, 

religião criada por Maomé e cujo princípio 

fundamental é a crença num único Deus. Segundo 

alguns historiadores, ele se converteu movido pela 

ideia de poder participar do comércio que, na época, 

era controlado pelos árabes islâmicos.  

  No Mali, o imperador era a maior autoridade, 

mas ele ouvia seus auxiliares (o com- 

selho); e sempre que precisava tomar uma decisão 

importante, ouvia também dois altos funcionários: o chefe das forças armadas e o senhor do tesouro, 

que era responsá vel pela guarda dos depósitos de ouro, marfim, cobre e pedras preciosas.  

  Sundiata Keita preocupou-se também em proteger o império dos ataques dos berberes; por 

isso, deslocou sua capital para Niani, ao sul do Mali. Nas estradas que ligavam Niani à região 

nordeste, se formaram importantes cidades africanas, como Djenné, Gao e Tombuctu.  

 

 

 

2 - Assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(   ) Segundo a tradição oral, os guerreiros mandingas liderados pelo príncipe Sundiata Keita 

constituíram o Império do Mali.  

(   ) No poder, Sundiata Keita converteu-se ao catolicismo, para proteger o seu império e fazer 

comércio com os espanhois. 

(   ) O chefe das forças armadas e o senhor do tesouro, que era responsável pela guarda dos 

depósitos de ouro, marfim, cobre e pedras preciosas  

(   )  Djenné, Gao e Tombuctu eram importantes cidades do Mali. 

 

 

Situação de aprendizagem 3 

 

3 - Se lhe for possível, acesse o link dos vídeos abaixo no Youtube para complementar seus estudos. 

 

Grandes reinos da África subsaariana:  
Parte 1 https://www.youtube.com/watch?v=2vyV5dOEryg  

Parte 2 https://www.youtube.com/watch?v=WelGrjdTGpE  


