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                Guião de Leitura 

 

 

1.Antes de leres este livro, observa a sua capa e responde às questões: 

 

1.1.Quem é o autor do livro? 

1.2. Quem fez as ilustrações? 

1.3. A que coleção pertence? 

 

2.Deuses Marados (págs. 10-15) 

2.1. Identifica o povo que governou a Grécia antes dos Gregos. 

2.2. Porque é que Cronos comia os seus filhos? 

2.3. Identifica o deus mais sensacional de todos. 

2.4. Refere o nome de dois dos seus irmãos. 

 

3. Lutar como um grego (págs. 16-23) 

3.1. Como é que os gregos enganaram os Troianos? 

 

4. Peças Assombrosas e Épicos Eletrizantes (págs.24-37) 

4.1.Quem é o autor do poema escrito mais antigo? 

4.2. O que conta esse poema? 

4.3.Que tipo de peças teatrais existia? 

4.4.O que desencadeou a Guerra de Troia?       (Se quiseres saber mais, podes visionar o 

filme Troia, de 2004) 

4.5. Como é que os Gregos venceram os Troianos? 

 

5. Selvagens Espartanos (págs.38-45) 

5.1.Os Espartanos achavam-se os mais fortes de toda a Grécia e queriam que todos o 

soubessem. Por isso, preparavam as suas crianças desde tenra idade para a vida guerreira. 

Explica, por palavras tuas, três factos sobre a educação espartana. 

 

6. Atenienses Espantosos (págs.46-52) 

6.1. O que é um tirano? 

6.2. Qual achas que era a profissão de Sócrates? 

6.3. Explica a cena horrorosa da morte de Sócrates, segundo a descrição de Platão. 

6.4. Identifica o regime político comum nos nossos dias em que Atenas foi a primeira cidade a tê-

lo. 

 

7. O Poder dos Persas (págs.53-60) 

7.1.Depois de derrotar os Espartanos, para onde se dirigiu Xerxes, rei da Pérsia? 

7.2.O que fez a essa cidade? 

7.3.O que foi a Guerra do Peloponeso? 

7.4. Quem inventou o primeiro lança-chamas do mundo? 

 

8. Alexandre, «O Grande» (págs.61-63) 
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8.1.De onde era Alexandre “O Grande”? 

8.2.Que cidade foi de novo ameaçada? 

 

9. Pensar como um Grego (págs.64-76) 

9.1.Para que serviam os Oráculos? 

9.2.O que é que os arqueólogos descobriram debaixo do Oráculo de Corinto? 

9.3. Que significado teve essa descoberta? 

9.4.Qual o assunto da primeira História grega de fantasmas contada por Plínio. 

 

10. Viver como um Grego (págs.77-89) 

10.1.Utilizando o código inventado por Políbio, escreve o teu nome. 

10.2. Os Gregos dominaram Alexandria. Onde ficava Alexandria? 

10.3. Indica dois aspetos que as esposas gregas deviam e não deviam fazer. 

10.4. Que nome se dava às vestes gregas? 

10.5. Descobre qual o desporto de equipa que os antigos gregos gostavam e que ainda hoje se 

joga. 

 

11. Morrer como um Grego (págs.90-100) 

11.1. Explica quem foi Hipócrates. 

11.2. Que práticas eram realizadas por Hipócrates? 

11.3. Qual a doença que matou centenas de pessoas, em Atenas, no ano de 430 a.C.? 

11.4. Qual o Historiador que fez relatos desse acontecimento? 

 

12. A Loucura dos Jogos Olímpicos (págs.101-108) 

12.1.Quem não podia assistir aos Jogos Olímpicos? 

12.2.Como era o equipamento dos atletas? 

12.3. Em que circunstâncias é que os Jogos Olímpicos cessavam? 

12.4.O que era o Pancrácio? 

12.5. Quem foram os miseráveis que baniram os Jogos Olímpicos Gregos? 

 

13. Comida Engraçada (págs.109-113) 

13.1. Assinala com V as frases verdadeiras e com F as falsas. 

a) Para honrarem os deuses, os Gregos sacrificavam animais. ___ 

b) As vísceras (coração, pulmões, rins, fígado) eram deitadas para o 

lixo. ___ 

c) A dieta dos Gregos era baseada em lentilhas, feijão e milho. ___ 

d) Pudim flan e bolo de chocolate eram as sobremesas favoritas. ___ 

e) Os Espartanos, para se fortalecerem, comiam sopa de peixe. ___ 

 

14. Como cresceram os Gregos Baris (págs.114-123) 

14.1. Com que idade é que os rapazes iam à escola? 

14.2. Quem os acompanhava? 

14.3. Indica o nome de seis jogos que as crianças gregas costumavam jogar. 

 

15. Vêm aí os Romanos (págs.124-126) 
15.1.Que povo conseguiu finalmente submeter os Gregos? 
15.2. Que animais auxiliavam os Gregos nos campos de batalha? 
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