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DURAÇÃO PREVISTA DA SESSÃO EM SALA DE AULA OU BIBLIOTECA: 40 min [+ 20 min] 

TEMA: Lendas e Mitos; a Atlântida e os Açores; [oficina de escrita] 

1. Consulta a secção do site Olimpvs.net referente ao mito da Atlântida para descobrires mais 

sobre esta fantástica história. (consultar site http://www.olimpvs.net/index.php/mitologia/o-mito-

da-atlantida/ ou, em alternativa, imprimir texto em anexo.)  

Depois, responde às questões seguintes: 

 

a. A quem pertencia a Atlântida? (A Poséidon/Posídon) 

b. Qual dos seus filhos dividiu a ilha em estados? (Atlas) 

c. Em quantos estados dividiu ele a ilha? (10 estados) 

d. De acordo com o texto, os Atlantes são 

i. Animais 

ii. Deuses 

iii. Descendentes dos deuses (cf texto: “descendentes dessa primitiva geração divina”) 

iv. Ilhas 

e. Atenta no último parágrafo do texto e classifica as seguintes afirmações como 

verdadeiras ou falsas. 

i. A localização da Atlântida é conhecida. F 

ii. A relação entre a Atlântida e os Açores é uma hipótese. V 

 

 

2. No volume 5 da coleção Olimpvs.net, quando Mel e os amigos vão a S. Miguel, a avó Maria 

conta-lhes a lenda dos Açores. 

a. Escuta ou lê as páginas referentes a este episódio. (p. 45, último parágrafo, à p.48) 

 

 

3. Em grupo, compara agora a história da avó Maria com o mito da Atlântida, completando a 

seguinte tabela. 

 
Regresso à 
Atlântida 

 
Mito da Atlântida 

 

 
Lenda dos Açores 

 

Entidade 
possuidora do 
território 

Deuses Rei 

 
Decisão tomada 
 

Dividir o mundo entre si,  
Atenas – Atena; Poséidon - Atlântida 

Dividir as propriedades pelos 9 
filhos 

Ofertas 
 
 

Mundo Ilhas 

O que levou ao 
desaparecimento 
do reino 

Tremor de terra que afundou a 
Atlântida 

Afundou-se 

Motivo do 
desaparecimento 
do reino 

As riquezas, o poder e os vícios dos 
atlantes 

Desconhecido 

 

4. Discute com os teus colegas de grupo as semelhanças e diferenças entre as duas versões da 

mesma história. 

http://www.olimpvs.net/index.php/mitologia/o-mito-da-atlantida/
http://www.olimpvs.net/index.php/mitologia/o-mito-da-atlantida/
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OFICINA DE ESCRITA: vamos brincar aos escritores 

 

 

5. Imaginem agora uma outra história fantástica que possa explicar o desaparecimento de uma 

civilização como a da Atlântida. Sugerimos o seguinte plano para o texto: 

 

 

Exemplos de algumas perguntas a que podem responder 

Introdução e  

situação inicial 

Personagens 

Espaço  

Tempo 

Como era o reino, onde se 

localizava, quem eram os 

seus habitantes? 

Desenvolvimento Peripécias Situação 

complicada para 

resolver 

Um certo dia, algo de 

errado se passou. 

O que foi, quem foi o 

responsável, quais as 

consequências? 

Conclusão Resolução 

do problema 

Solução do 

problema 

 

Reposição, ou 

não, da ordem 

Quem resolveu o problema, 

como? 

Ou, então, o que se passou 

por não ter sido possível 

resolver o problema.  
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Anexo 1 

 

O mito da Atlântida 

Segundo o filósofo Platão, quando os deuses dividiram entre si o mundo, Atena recebeu 

Atenas, e Posídon a Atlântida, uma enorme ilha do Atlântico, localizada em frente das Colunas 

de Hércules (habitualmente identificadas com o estreito de Gibraltar). 

O deus viveu aí com uma jovem mortal, Clito, de quem teve dez filhos. O mais velho, 

de seu nome Atlas, dividiu a ilha em dez Estados, que distribuiu por si e pelos irmãos. Com o 

correr dos tempos, os Atlantes, descendentes dessa primitiva geração divina, foram alargando 

o seu poder às mais distantes paragens e explorando os recursos naturais da ilha, em cobre, 

ferro, ouro, e ainda em oricalco, liga metálica de belos reflexos cor de fogo. Com uma terra 

fértil, uma fauna abundante e um comércio bem desenvolvido, os Atlantes acumularam grandes 

riquezas e a ilha distinguia-se pelo requinte das suas obras de arte e dos seus monumentos, pela 

elegância e luxo dos seus palácios, pelas muralhas defensivas de grande porte. Mas, um dia, 

essa grandiosidade teve o seu fim, imposto pelos deuses como punição pelos vícios a que os 

habitantes da ilha entretanto se tinham entregado e pelo orgulho desmedido de que davam 

provas, convencidos da sua invencível superioridade. Por isso, querendo conquistar ainda mais 

regiões, na África e na Ásia, foram vencidos pelos Atenienses e, pouco depois, na sequência de 

um violento tremor de terra seguido de maremoto, a ilha foi engolida pelas águas, no espaço de 

um dia e uma noite, e todas as riquezas pereceram no fundo do mar Atlântico. 

A lenda da Atlântida desaparecida tem sido, ao longo dos tempos, uma das que mais 

curiosidade tem despertado. Os que acreditam que esta história fabulosa tem de corresponder a 

uma realidade histórica procuram saber qual seria a exata localização dessa ilha fantástica e 

qual a razão de ela ter desaparecido. Entre as várias hipóteses de localização contam-se as ilhas 

dos Açores. Quanto às causas do desaparecimento, uma das versões mais correntes é a que 

associa uma terrível erupção do vulcão da ilha de Tera (hoje Santorini), em finais da Idade do 

Bronze, de que resultou a perda de uma parte significativa do território da ilha, a esta lenda da 

Atlântida para sempre submersa. Mas não foi, até à data, possível apurar o que há de fundo 

histórico (se é que há algum) no mito da Atlântida. 

In http://www.olimpvs.net/index.php/mitologia/o-mito-da-atlantida/ 

 

 

 

 

 

http://www.olimpvs.net/index.php/mitologia/o-mito-da-atlantida/

