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Perguntas sobre O Mito de Aracne    

Lê a estória e a informação abaixo, depois responde às perguntas. Podes imprimir esta folha.  

1. A que país pertence hoje a região da Lídia?  __________________________________________ 

2. Que profissão tinha o pai de Aracne? ________________________________________________ 

3. O que é a púrpura e por que razão só os ricos e poderosos podiam ter fatos cor de púrpura nos 

tempos antigos?________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Qual era a profissão de Aracne? ____________________________________________________ 

5. O que eram ninfas e por que razão vinham visitar Aracne? ______________________________ 

_______________________________________________________________________________  

6. Quem era Atena? ______________________________________________________________  

7. Quem era o pai de Atena? ________________________________________________________ 

8. A que cidade grega a deusa Atena deu o nome?_______________________________________ 

9. Que trabalho é que Aracne e a deusa Atena criaram para a competição? ______________ 

_______________________________________________________________________________  

10. Contra quem é que Atena combateu pela protecção de Atenas? __________________________ 

11. Quem ganhou o combate? _______________________________________________________ 

12. Em que animal é que Atena transformou Aracne? _____________________________________ 

13. O que nos explica este mito? _____________________________________________________  

14. Quais são os perigos de se ser demasiado esperto e talentoso? _________________________  

_______________________________________________________________________________  

15. A que foi Aracne condenada para a eternidade? ______________________________________  

_______________________________________________________________________________  

16. Em que palavra tem o mito subsistido até hoje? ______________________________________  
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Informação adicional:  

[1] A Lídia não fazia parte da Grécia; situava-se numa região que hoje pertence à Turquia (antiga Ásia 

Menor).  

  

600BC (worldhistory.timemaps.com)  

 

[2] A púrpura é uma substância corante (tintura) muito cara, extraída de determinadas espécies de moluscos 

marinhos. São precisos mais de 12000 moluscos para fazer alguns gramas de púrpura, o que explica que 

nos tempos antigos só os ricos e os poderosos pudessem ter fatos cor de púrpura.    

[3] As ninfas são espíritos da natureza, seres mitológicos que se diz serem filhas de Zeus.  

[4] Atena é filha de Zeus. Atena é deusa da sabedoria e da arte da Guerra, mas também a protectora das 

artes e dos ofícios. O seu animal sagrado é o mocho.  

[5] Zeus é o deus supremo do antigo panteão grego. É considerado o pai de todos os deuses do Olimpo.   

[6] Poséidão é o deus grego do mar, dos tremores de terra e dos cavalos. É irmão de Zeus e um dos doze 

deuses do Olimpo. O seu animal sagrado é o cavalo, pelo que Hippios (Latim Hippius) é outro dos nomes 

por que é conhecido.  
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Palavras cruzadas sobre O Mito de Aracne  

 

  
 

Horizontal: →          Vertical: ↓  

1. cidade grega a que Atena deu o nome     1. animal em que Aracne foi transformada  

2. corante extraído de moluscos marinhos     2. deus grego que é irmão de Zeus  

3. palavra em que o mito ainda subsiste     8. principal deus dos Gregos  

4. tecedeira e fiandeira da Lídia       9. deusa protectora de   

5. espíritos da natureza        10. o que as aranhas tecem  

6. animal sagrado de Atena       11. região situada hoje na Turquia    

7. obra criada por Aracne e Atena      13. para que Aracne desafiou a deusa Atena  

            

  

  14. animal sagrado de Poséidão  
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Sopa de palavras sobre O Mito de Aracne  

  

Depois de leres O Mito de Aracne, convido-te a fazeres esta sopa de letras inspirada do mito.  

Imprime numa folha e diverte-te a descobrir as palavras. Boa sorte!  

  

  

Lista das palavras: Aracne, aranha, Atena, combate, culpa, deusa, ninfas, Poséidão, tapeçaria, 

tecedeira, teia, Zeus.  
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