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Resolva a cruzadinha
1. Músicos e contadores de histórias, na África Ocidental, responsáveis
pela transmissão das tradições orais.

10. Império que sucedeu Mali e cujos governantes, apesar de
muçulmanos, preservaram aspectos da religião tradicional.

2. Reino africano nascido na região da atual Etiópia, o primeiro do
mundo a adotar o cristianismo como religião oficial.

11. Rotas percorridas por comerciantes tuaregues que
conduzindo caravanas de camelos atravessavam o Saara
levando mercadorias.

3. Conhecido como o “reino do ouro” pela abundância desse minério
que era negociado com nômades em troca de ferro, cobre, tecidos,
cavalos e sal.
4. Mineral raro no território africano e indispensável para os animais e
os seres humanos e que movimentou economias, enriqueceu reis e
provocou guerras.
5. Povo que, no século VII, apoderou-se do reino de Gana e o transformou
na principal potência econômica e militar da África ocidental.

12. Fruto muito consumido pelas sociedades da África
Ocidental, e cujo extrato foi utilizado no século XIX para a
fabricação de um famoso refrigerante.
13. Universidade em Tombuctu que prosperou sob o reino Mali
e Songai chegando a reunir cerca de 25 mil estudantes
vindos do Egito, Marrocos, Andaluzia (Espanha).

6. Dinastia muçulmana proveniente do norte da África que invadiu o
reino de Gana e foi responsável pelo declínio deste reino.

14. Povos diversos, mas com uma língua comum que ocuparam
todo centro e sul do continente africano e no século XIII
formaram o Reino do Congo.

7. Reino que sucedeu a Gana incorporando e estendendo seu
território e cujos reis tinham o título de “mansa”.

15. Etnia originária dos atuais territórios da Nigéria e do Benin,
famosa pela habilidade na metalurgia.

8. Herói do povo mandinga, considerado fundador do reino de Mali,
apelidado de “Príncipe Leão”.

16. Palavra iorubana para chamar a entidade sobrenatural ou a
força da natureza que guia e protege os seres humanos.

9. Um dos grandes centros intelectuais e comerciais de Mali que
ligava o reino ao norte da África e ao mar Mediterrâneo.

17. Nome pelo qual os iorubas eram conhecidos no Brasil.

www.ensinarhistoriajoelza.com.br
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