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Materiais complementares

Documento
Slide do Contexto
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/pNhxxgB7awPBsFjHc5Kc6XFRZKDBF4rRCMcFHDmBz2RM7Fe9GMabk6hksBxP/his2-07und03-slide-do-contexto.pdf

Documento
Evolução dos calendários
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/bajmyR9RGZpDC7xg5gAfSmJxUpaWVGAxCSxyneYz3cnPS27EzCmz38RhmESN/his2-07und03-evolucao-dos-calendarios.pdf

Documento
Slide da Problematização
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/MsJ9tjaxH54nzj36Yf3cM3mYZ7pkqnMM4G2C66rqQZjxDe4yuTbBQRbs5zCf/his2-07und03-slide-da-problematizacao.pdf

Documento
Slide da Sistematização
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/Sb7A52Tkf5MnbEffbDaXp538KnhH8MKyDFcdUacpjYC3PDWwqscvcY6SCfgB/his2-07und03-slide-da-sistematizacao.pdf
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Slide 1 Sobre este plano

Este slide em específico não deve ser apresentado
para os alunos, ele apenas resume o conteúdo da
aula para que você possa se planejar.
Este plano está previsto para ser realizado em uma
aula de 100 minutos . Serão abordados aspectos
que fazem parte do trabalho com a habilidade
EF02HI07 de História, que consta na BNCC. Como a
habilidade deve ser desenvolvida ao longo de todo
o ano, você observará que ela não será
contemplada em sua totalidade aqui e que as
propostas podem ter continuidade em aulas
subsequentes.
Materiais necessários: Será necessária a utilização
de aparelhagem multimídia/aparelho para
reprodução de vídeos, meia calça fina usada, terra
ou serragem, alpiste ou painço, cola, papéis
coloridos (olhinhos de plástico ou botões de
camisa), canetas hidrocor, tintas (ou lã colorida),
liguinhas de borracha, potinhos de iogurte vazios
(somente a base de uma caixa de leite ou somente
a base de uma garrafa pet).
Material complementar:
Documento que contém o slide do Contexto:
HIS2_07UND03 - Slide do Contexto -
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/pNhxxgB7awPBsFjHc5Kc6XFRZKDBF4rRCMcFHDmBz2RM7Fe9GMabk6hksBxP/his2-
07und03-slide-do-contexto.pdf
Fonte de mídia que descreve a origem do
calendário : https://www.youtube.com/watch?
v=0TogQs7gc64 . Acesso em: 20 de outubro de
2018.
Documento contendo imagens e um breve relato
sobre a evolução dos calendários: HIS2_07UND03
- Evolução dos calendários: https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/bajmyR9RGZpDC7xg5gAfSmJxUpaWVGAxCSxyneYz3cnPS27EzCmz38RhmESN/his2-
07und03-evolucao-dos-calendarios.pdf
Documento que contém o slide da Poblematização:
HIS2_07UND03 - Slide da Problematização -
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/MsJ9tjaxH54nzj36Yf3cM3mYZ7pkqnMM4G2C66rqQZjxDe4yuTbBQRbs5zCf/his2-
07und03-slide-da-problematizacao.pdf
Documento que contém o slide da Sistematização:
HIS2_07UND03 - Slide da Sistematização -
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/Sb7A52Tkf5MnbEffbDaXp538KnhH8MKyDFcdUacpjYC3PDWwqscvcY6SCfgB/his2-
07und03-slide-da-sistematizacao.pdf
Fonte de mídia que explica como como fazer o
boneco de alpiste:
https://www.youtube.com/watch?
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https://www.youtube.com/watch?
v=c0wRhnRmKrw . Acesso em: 20 de outubro de
2018.
Fonte de mídia que contém explicações de como
fazer o boneco de alpiste:
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-
ensino/confeccionando-um-boneco-
ecologico.htm . Acesso em: 20 de outubro de 2018.
Para você saber mais:
Acesse aqui mais conteúdos sobre o tempo como
medida (calendário) para você se preparar para a
aula:
História do calendário:
https://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-
geral/historia-do-calendario . Acesso em: 20 de
outubro de 2018.
Como e onde foi feito o primeiro calendário?:
https://novaescola.org.br/conteudo/167/como-
onde-feito-primeiro-calendario-babilonia-
mesopotamia-sumerios-caldeus . Acesso em: 20
de outubro de 2018.
Outros calendários: chinês, islâmico e maia:
https://novaescola.org.br/conteudo/423/outros-
calendarios-chines-islamico-e-maia . Acesso em:
20 de outubro de 2018.
Como foi definido que a semana teria 7 dias?
https://m.megacurioso.com.br/cotidiano/102268-
como-foi-definido-que-a-semana-teria-7-
dias.htm . Acesso em: 20 de outubro de 2018.
Origem do calendário:
https://www.estudopratico.com.br/origem-do-
calendario/ . Acesso em: 20 de outubro de 2018.
Fonte das imagens:
Banco de imagens da Revista Nova Escola. Acesso
em: 20 de outubro de 2018.
Calendário Beleña do portal românico de sua
igreja:
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=52513844 . Acesso em: 20 de outubro de
2018.
Calendário de pedra asteca (Museu Zacatlán,
Puebla, Mexico):
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
title=Category%3ACalendars&uselang=pt#/media/File:Cuauxicalli.JPG
. Acesso em: 20 de outubro de 2018.
Calendário hindu:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hindu_calendar_1871-
72.jpg . Acesso em: 20 de outubro de 2018.
Calendário eterno da fase da lua (da última lua
nova. Ele dá o número de horas e minutos que a lua
é visível):
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é visível):
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
title=Category%3ACalendars&uselang=pt#/media/File:Csizio1.jpg
. Acesso em: 20 de outubro de 2018.
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Slide 2 Objetivo

Tempo sugerido: 5 minutos
Orientações:
Para executar esta aula, você proporá aos alunos
vivenciarem experiências parecidas com as de
povos antigos quando observavam o crescimento
de alguma plantação, usando a observação dos
elementos naturais.
Você fará com os alunos a confecção do boneco de
alpiste com pelo menos 01 (uma) semana  antes
desta aula acontecer, para que se possa efetuar
todas as etapas propostas:
Veja como fazer o boneco de alpiste acessando o
link: https://www.youtube.com/watch?
v=c0wRhnRmKrw .
Apresente os materiais para a confecção do boneco
e confeccione-o com a ajuda dos alunos.
Escolha um lugar onde bata sol e os alunos possam
“visitá-lo” todos os dias.
Proponha a construção de um diário (perguntar se
sabem o que significa diário. Caso não saibam ou a
explicação não esteja de acordo, explique o
significado e estabeleça como será seu
preenchimento). Este diário conterá a escrita das
observações diárias e representações (desenhos)
feitas pelos alunos.
Escolham um nome para o diário e para o boneco
de alpiste.
Todos os dias, a partir da confecção do boneco, terá
que ser escrito o que se observa - a sua função será
a de escriba, mas é importante incentivar as
narrações das observações.
Você deverá escolher um aluno para representar
através de desenho as observações do dia. Atente-
se para que seja um aluno diferente a cada dia.
Este diário culminará com o crescimento do
alpiste.
Apresente o tema aos alunos escrevendo-o no
quadro ou lendo-o para a turma. Se estiver fazendo
uso de projetor, apresente esse slide e faça uma
leitura coletiva.
Esta aula proporcionará material adequado para
trabalhar com os alunos as noções temporais: dias
da semana, ontem/hoje/ amanhã, cronologia,
diário, calendário, rotina. Portanto serão termos
(expressões) que deverão permear todos os
momentos de conversação/discussão.
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Slide 3 Contexto

Tempo sugerido: 30 minutos
Orientações:
Comece a aula apresentando o slide. Caso não
consiga apresentar o slide, você poderá usar o
documento que contém esta imagem:
HIS2_07UND03 - Slide do Contexto https://nova-
escola-
producao.s3.amazonaws.com/pNhxxgB7awPBsFjHc5Kc6XFRZKDBF4rRCMcFHDmBz2RM7Fe9GMabk6hksBxP/his2-
07und03-slide-do-contexto.pdf
Diga aos alunos que o desejo do homem em marcar
o tempo e saber em que momento de sua existência
ele se encontrava vem de muito tempo atrás. Com
esse desejo, o homem foi criando maneiras de
marcar o tempo: através dos fenômenos da
natureza e de invenções que foram se
aperfeiçoando com o passar dos anos.
Diga que principalmente na plantação de alimentos
e nas caças de animais, os povos antigos
observavam muito o sol e a chuva para poderem
saber o que deveriam fazer (Por que será?).
E dessas marcações surgiram os calendários.
Apresente aos alunos fonte de mídia que descreve
a origem do calendário :
https://www.youtube.com/watch?v=0TogQs7gc64
(Acesso em 28 de março de 2019)
Discuta com os alunos sobre a necessidade e
importância dos calendários para a humanidade:
Conseguimos “guardar” na cabeça todas as
atividades que temos para fazer e acontecimentos
do nosso dia a dia: entrega de trabalhos, provas,
aniversários dos familiares, lançamento do filme
que se quer assistir?
Conseguimos saber com precisão que dia da
semana será o dia do aniversário dos nossos pais?
Conseguimos saber com precisão que dia do mês
foi o último domingo?
Conseguimos saber com precisão que dia do mês
será quinta-feira da semana que vem?
Depois de pensarmos nessas questões o que
podemos concluir sobre o uso do calendário: é útil
e importante?
Como adequar à sua realidade:
Caso você não consiga reproduzir o vídeo apresente
as imagens que estão no documento
HIS2_07UND03 - Evolução dos calendários,
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/bajmyR9RGZpDC7xg5gAfSmJxUpaWVGAxCSxyneYz3cnPS27EzCmz38RhmESN/his2-
07und03-evolucao-dos-calendarios.pdf para
conversar com os alunos sobre a sua utilização pela
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conversar com os alunos sobre a sua utilização pela
sociedade.
Fonte das imagens:
Banco de Imagens Nova Escola. Acesso em: 20 de
outubro de 2018.
Calendário Beleña do portal românico de sua
igreja:
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=52513844 . Acesso em: 20 de outubro de
2018.
Calendário de pedra asteca (Museu Zacatlán,
Puebla, Mexico):
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
title=Category%3ACalendars&uselang=pt#/media/File:Cuauxicalli.JPG
. Acesso em: 20 de outubro de 2018.
Calendário hindu:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hindu_calendar_1871-
72.jpg . Acesso em: 20 de outubro de 2018.
Calendário eterno da fase da lua (da última lua nova
ele dá o número de horas e minutos que a lua é
visível):
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
title=Category%3ACalendars&uselang=pt#/media/File:Csizio1.jpg
. Acesso em: 20 de outubro de 2018.
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Slide 4 Problematização

Tempo sugerido: 30 minutos
Orientações:
Apresente o slide. Caso não consiga apresentar o
slide, você poderá usar o documento
HIS2_07UND03 - Slide da Problematização -
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/MsJ9tjaxH54nzj36Yf3cM3mYZ7pkqnMM4G2C66rqQZjxDe4yuTbBQRbs5zCf/his2-
07und03-slide-da-problematizacao.pdf que
contém esta imagem.
Retome o conteúdo do diário e faça, juntamente
com os alunos, a contagem dos dias relacionado ao
crescimento do alpiste.
Relembre os acontecimentos e as circunstâncias da
execução desta atividade.
Converse com os alunos sobre (Registre estas
perguntas e as respostas dos alunos em folhas
sulfite para que sejam afixadas no mural
juntamente com o material produzido na
Sistematização):
Como foi a experiência de observação do
crescimento do “cabelo” do boneco?
Quantos dias foram necessários para aparecer
algum broto de alpiste?
Seria possível usar o relógio para marcar quanto
tempo demorou para o alpiste crescer?
Como foi possível verificar que o tempo passou?
(Espera-se que o aluno cite: pela quantidade de
dias do diário; pelo crescimento do “cabelo”; pela
quantidade de tempo que demorou para crescer o
“cabelo”. Aproveite as respostas para retomar as
noções de temporalidade trabalhadas nesta aula).
Com esta nossa experiência, nós conseguimos
fazer igual os povos antigos quando observavam o
crescimento de alguma plantação, usando a
observação dos elementos naturais?
Para esta experiência foi importante usarmos as
informações de um calendário, do diário?
Como adequar à sua realidade:
Caso você não consiga assistir o vídeo com as
explicações de como fazer o boneco de alpiste,
acesse o link
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-
ensino/confeccionando-um-boneco-
ecologico.htm (Acesso em 28 de março de 2019) ,
que também estas explicações.
Caso sua Escola possua uma horta ou um jardim,
você poderá substituir a confecção e observação do
boneco de alpiste pela observação do crescimento
de alguma planta existente nestes espaços. A
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de alguma planta existente nestes espaços. A
proposta do diário se mantém com as mesmas
orientações.
Você poderá também pedir que os alunos façam em
casa seu próprio boneco de alpiste, anteriormente
à aplicação desta aula, leve-o para sala e cada aluno
faça o suas observações e registros em diários
individuais.
Para você saber mais:
A identificação, a comparação, a contextualização,
a interpretação e a análise de um objeto estimulam
o pensamento da criança, favorecendo desta forma
o aprendizado de conteúdos.
A utilização de um diário contribui para o
reconhecimento da temporalidade linear, visto que
diariamente os alunos registrarão fatos das
observações feitas em determinados períodos,
indicando a linearidade dos processos.
Fonte das imagens:
Banco de Imagens Nova Escola. Acesso em: 20 de
outubro de 2018.
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Slide 5 Sistematização

Tempo sugerido: 35 minutos
Orientações:
Apresente o slide. Caso não consiga apresentar o
slide, você poderá usar o documento que contém
esta imagem: HIS2_07UND03 - Slide da
Sistematização -
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/Sb7A52Tkf5MnbEffbDaXp538KnhH8MKyDFcdUacpjYC3PDWwqscvcY6SCfgB/his2-
07und03-slide-da-sistematizacao.pdf
Distribua uma folha sulfite para cada aluno e peça a
eles que desenhem ou escrevam sobre esta
experiência.
Após terminarem, afixe estas produções no mural
da sala. Crie, juntamente com os alunos, um título
para colocarem acima das atividades.
Neste momento de encerramento da aula, você
deve retomar o objetivo através da atividade
proposta e assim verificar se os alunos foram
capazes de:
reconhecer que os acontecimentos cotidianos
possuem uma linearidade e uma temporalidade;
reconhecer a importância da criação e utilização do
calendário;
se apropriarem das noções temporais trabalhadas:
dias da semana, ontem/hoje/ amanhã, cronologia,
diário, calendário, rotina.
Fonte das imagens:
Banco de Imagens Nova Escola. Acesso em: 20 de
outubro de 2018.
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Os Calendários 

Origem: 
Um calendário é um sistema de organização de dias para fins sociais,            

religiosos, comerciais ou administrativos.  
Isto é feito dando nomes a períodos de tempo, tipicamente de dias, semanas ,              

meses e anos.  
Um calendário é também um dispositivo físico (geralmente de papel). Este é o             

uso mais comum da palavra. Outros tipos similares de calendários podem incluir            
sistemas informatizados, que podem ser definidos para lembrar o usuário de           
eventos e compromissos.  

Ao longo dos séculos a humanidade desenvolveu diversos calendários.  
O objetivo inicial era prever as estações, determinar épocas ideais para o            

plantio e colheitas ou mesmo estabelecer quando deveriam ser comemorados feitos           
militares ou realizadas atividades religiosas.  

Alguns desses calendários continuam em uso, como o Judeu e o Muçulmano. 
Nos primeiros tempos, os seres humanos calculavam o tempo observando os           

períodos de luz e escuridão que se alternavam continuamente.  
Para medir os ciclos, muitos povos valeram-se da lua, bem como outros            

valeram-se do sol. Em ambos os casos defrontaram-se com dificuldades. 
O dia solar é considerada a forma mais antiga do calendário. 
O segundo tipo básico de calendário foi o calendário arbitrário, que foi criado             

pela contagem do número de dias uma e outra vez, ou para o infinito ou em um                 
ciclo.  

O Calendário Lunar: 
A maioria dos primeiros calendários baseava-se na Lua, entre eles o primitivo            

romano.  
Para muitos povos antigos, como o de Atenas, Jerusalém ou Babilônia, um            

novo mês era anunciado na passagem da lua Nova para a lua Crescente, quando              
surgia a claridade da lua crescente, após a lua Nova. Este início de mês era               
celebrado com tochas e fogueiras.  

Seguindo essa tradição até hoje, o dia começa ao pôr do sol para os judeus, e                
não à meia-noite. 

O Calendário Solar: 
O primeiro povo a basear-se no sol para a determinação de seu calendário foi              

o egípcio, há cerca de 6000 anos.  



Embora os egípcios tivessem constatado que a duração do ano era de 365             
dias e 1/4, seu calendário não foi corrigido para compensar a diferença de 1/4 de               
dia, senão em 238 A.C.. 

Quando Roma conquistou o Egito, os conhecimentos egípcios serviram de          
base para que os os romanos elaborassem seu novo calendário. O novo calendário             
romano foi instituído por Júlio César. 

O Nosso Calendário: 
Segundo reza a lenda o calendário romano foi criado por Rômulo, o fundador             

de Roma, 753 anos antes de Cristo.  
Nesse Calendário Lunar, a contagem dos anos tem início em 1 A.U.C. (Ab             

Urbe Condita), Ano 1 da fundação da cidade.  
O ano compreendia 304 dias e tinha 10 meses: Martius, Aprilis, Maius, Junius,             

Quintilis, Sextilis, September, October, November e December.  
Por volta de 700 A.C., o segundo Rei de Roma, Numa Pompílio, acrescentou             

dois meses ao início do calendário, Januarius e Februarius ampliando o ano para             
355 dias. Isso fez com que os meses cujos nomes indicavam posição na sequência,              
perdessem o sentido original (Setembro, de sete; Outubro, de oito; Novembro, de            
nove; e Dezembro, de dez), que passaram a ser respectivamente os meses 9, 10,              
11 e 12.  

Os dias do mês não eram identificados por números como hoje, mas divididos             
em três partes: calendas, nonas e idos. Daí a expressão “idos de Março”, que              
corresponde a 15 de Março.  

Calendas correspondia ao primeiro dia do mês.  
Assistido pelo astrônomo Sosísgenes, Júlio César estendeu o ano para 445           

dias, ultimus annus confusionis, e a partir de 1º de janeiro de 45 A.C., Calendas de                
Januarius, ou, 708 Ab Urbe Condita, Roma ganhou um novo calendário.  

No Calendário Juliano (como ficou conhecido) o primeiro dia do ano passou de             
Março (Martius) para Janeiro e o total de dias foi aumentado de 355 para 365, com                
um dia extra adicionado a cada 4 anos. Esse dia adicional caia em Fevereiro. Não               
no final desse mês, mas antes do sexto calendas (dia 25), chamado por isso de               
bis-sexto calendas (ou seja, uma repetição do sexto-Calendas).  

Em honra aos Césares, o Senado Romano mudou o nome do mês Quintilis             
para Julius (Julho) e de Sextilis para Augustus (agosto).  

Em 24 de fevereiro de 1582 D.C., portanto 1627 anos depois de proclamado o              
Calendário de Júlio César, o Papa Gregório XIII assina a Bula que dá origem ao               
calendário Gregoriano, de 365 dias, 5h 48min 20s, em uso até hoje. 

 
 

 
 
 



Dias usados por calendários solares: 
Calendários solares atribuem uma data a cada dia solar . Um dia pode consistir              

no período entre nascer e pôr do sol, com um período seguinte de noite , ou pode                 
ser um período de sucessivos acontecimentos, como dois do sol.  

A duração do intervalo de tempo entre dois desses eventos sucessivos pode            
ser permitido variar ligeiramente durante o ano, ou pode ser calculada a média em              
um dia solar médio. Outros tipos de calendário também podem usar um dia solar. 
 

 
Os principais calendários eram: 
 
Calendário Babilônico:  

O ano não tinha um número de dias fixo. O ano era dividido em 12 meses                
lunares de 29 ou 30 dias cada, o que somava 354 dias. Também faziam a divisão                
do mês em semanas de sete dias. 
 
Calendário Egípcio:  

Calendário baseado no movimento solar. O ano tinha 365 dias, divididos em 12             
meses de 30 dias que somam 360 dias e mais 5 dias de festas depois da colheita. 
 
Calendário lunar: 

Nem todos os calendários usam o ano solar como uma unidade. Um            
calendário lunar é aquele no qual os dias são contados dentro de cada fase lunar.  

Os índios americanos (Maias, Astecas e Incas) também tinham calendários          
baseados principalmente no mês lunar.  

O calendário romano baseava-se no ciclo lunar e tinha 304 dias divididos em             
10 meses — seis com 30 dias e quatro com 31. 

Naquela época, a semana tinha oito dia. Foi Rómulo quem nomeou os            
primeiros quatro meses do calendário romano de: martius, aprilis, maius, junius. Os            
meses seguintes foram simplesmente contados em latim: quintilis, sextilis,         
septembre, octobre, novembre, decembre. 

 
Aritmético e calendários astronômicos: 

Um calendário astronômico é baseado na observação contínua dos astros;          
exemplos são o calendário religioso islâmico e o calendário religioso judeu na época             
do Segundo Templo.  

Um calendário aritmético é aquele que é baseado em um conjunto restrito de             
regras, um exemplo é o calendário atual judaico. Esse calendário é também referido             
como uma regra baseada em calendário. A vantagem de tal calendário é a             
facilidade de cálculo quando ocorre uma determinada data. 
 



Calendário Grego: baseado nos movimentos solares e lunares, seguindo um          
padrão parecido com o calendário babilônico, porém a intercalação do 13º mês era             
bem mais bagunçada. 

Calendário gregoriano: 
Calendário que é o de fato padrão internacional e é usado em quase todo o               

mundo para fins civis.  
Hoje em dia temos basicamente três calendários em vigência no mundo:  

● o calendário cristão que nós usamos e que conta os anos a partir do              
nascimento de Cristo;  

● calendários muçulmano e israelita que não consideram o nascimento de          
Cristo e por isso apresentam anos diferentes do nosso;  

● o calendário israelita é baseado no babilônico. Uma curiosidade é que o dia             
deste calendário, como o do muçulmano, inicia-se com o pôr do Sol e não a               
00h00min e o primeiro dia de cada ano novo não pode cair na quarta, sexta               
ou domingo, se isso acontecer o início do ano é transferido para o dia              
seguinte. 
 

Origens dos Dias da Semana: 
Existem dois motivos que fizeram os antigos agrupar sete dias para formar            

uma semana, um deles é baseado nas fases da lua. Se você observar as fases da                
lua irá perceber que entre o quarto crescente e a lua cheia passam-se sete dias.  

Outro motivo que deu origem a esse agrupamento de sete dias para formar a              
semana eram os astros visíveis no céu a olho nu. 

 
(Fonte: https://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-geral/historia-do-calendario .. Acesso 20 de outubro de       
2018.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-geral/historia-do-calendario


IMAGENS: 
 
 

 
Calendário adotado pelos judeus (acima, à esquerda) e pelos egípcios(acima, à direita). 

Fonte: 
https://novaescola.org.br/conteudo/167/como-onde-feito-primeiro-calendario-babilonia-mesopotamia-sumerios-ca

ldeus. . Acesso 20 de outubro de 2018. 
 

 
Calendário chinês  

Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/423/outros-calendarios-chines-islamico-e-maia  . Acesso 20 de outubro 
de 2018. 

 

https://novaescola.org.br/conteudo/167/como-onde-feito-primeiro-calendario-babilonia-mesopotamia-sumerios-caldeus
https://novaescola.org.br/conteudo/167/como-onde-feito-primeiro-calendario-babilonia-mesopotamia-sumerios-caldeus
https://novaescola.org.br/conteudo/423/outros-calendarios-chines-islamico-e-maia


 
Calendário islâmico  

Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/423/outros-calendarios-chines-islamico-e-maia  . Acesso 20 de outubro 
de 2018. 

 

 
Calendário maia  

Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/423/outros-calendarios-chines-islamico-e-maia  . Acesso 20 de outubro 
de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://novaescola.org.br/conteudo/423/outros-calendarios-chines-islamico-e-maia
https://novaescola.org.br/conteudo/423/outros-calendarios-chines-islamico-e-maia


 
Calendário Beleña do portal românico de sua igreja 

Fonte:  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52513844  . Acesso 20 de outubro de 2018. 
 
 

  
Calendário de pedra asteca (Museu Zacatlán, Puebla, Mexico). 

Fonte: 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Category%3ACalendars&uselang=pt#/media/File:Cua
uxicalli.JPG  . Acesso 20 de outubro de 2018. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52513844
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Category%3ACalendars&uselang=pt#/media/File:Cuauxicalli.JPG
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Category%3ACalendars&uselang=pt#/media/File:Cuauxicalli.JPG


 

Calendário gregoriano 
Fonte:  Banco de imagens Revista Nova Escola . Acesso 20 de outubro de 2018. 
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