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História – 7º A, B, C e D 

 

Olá a todos os alunos do 7º A, B, C e D  

 

Aqui deixo as propostas de trabalho a realizar em casa, durante a suspensão das atividades com alunos nas escolas. 

Se tiverem dúvidas podem-me enviar um e-mail para augusta.rosario@aepel.org . Posteriormente enviarei, em 

resposta ao vosso e-mail, as soluções dos exercícios. 

Deixarei também alguns links que poderão consultar para vos ajudar. 

Têm acesso gratuito à Escola Virtual (acesso ao manual e recursos como vídeos, fichas, entre outros). Para se 

registarem podem ir ao site:  https://www.escolavirtual.pt/Pagina-Especial/acessogratuito.htm.  

As tarefas da Unidade 4 deverão ser enviadas para o meu mail até dia 27 de março. A entrega das tarefas das outras 

unidades logo indicarei a data, mediante indicações sobre o reinício das aulas na escola. 

 

Muita energia positiva para vocês e até breve! 

A professora Maria Augusta Rosário  

 

 

Unidades Tarefa Recurso 

Tema B - A Herança do Mediterrâneo Antigo 
 

Unidade 4 
O mundo romano no 
apogeu do Império 

 (trabalho iniciado em 
contexto de sala de 

aula) 

Corrigir perguntas das páginas 
80 à 101 do manual 

Soluções fornecidas em aula 

Trabalho de pesquisa sobre um 
aspeto da Civilização Romana 
em Portugal ou noutro local 
(Trabalho escrito, maquete, 
vídeo ou outro formato. Serão 
avaliadas as competências da 
comunicação em História e 
função social.) 

Internet ou manual (páginas 80 à 101) 

Fazer o questionário sobre o 
filme “Pompeia” (para as turmas 
que não o fizeram em aula) 

Questionário fornecido na aula. 
Filme:  
https://www.youtube.com/watch?v=5cf1FGNk0XM 

Fazer as perguntas que 
correspondem a uma Ficha de 
Trabalho  

Da página 102 à 107 do manual 

mailto:augusta.rosario@aepel.org
https://www.escolavirtual.pt/Pagina-Especial/acessogratuito.htm
https://www.youtube.com/watch?v=5cf1FGNk0XM
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Powerpoint: 

https://pt.slideshare.net/guest74e54b0/historia-7-ano 

https://www.slideshare.net/vmsantos/c3-cristos-e-muulmanos-na-pennsula 

 

Para saber mais: 

http://leiria.360portugal.com/Concelho/Leiria/Castelo/ 

https://www.visitasvirtuais.com/local.aspx?id=CasteloDeSesimbra 

https://www.publico.pt/2015/09/09/tecnologia/noticia/visitas-virtuais-ao-castelo-de-almourol-no-google-street-

view-1707288 

http://www.mapasnasaladeaula.org/noticias/visitasvirtuaisasmaravilhasdeportugal 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesquita 

 

 

Unidades Tarefa Recurso 

Tema C - A formação da Cristandade Ocidental e a Expansão Islâmica 
 

Unidade 5 
A Europa Cristã 
do século VI ao 

século XII 

Ler os textos Da página 112 à 121 do manual 

Fazer as perguntas  Da página 112 à 121 do manual 

Fazer as perguntas que correspondem a 
uma Ficha de Avaliação (serão avaliadas 
as competências da espacialidade, 
temporalidade, contextualização e 
tratamento de informação) 

Da página 122 à 125 do manual 

Unidade 6 
O mundo 

muçulmano e a 
Reconquista 

 

Ler os textos Da página 128 à 137 do manual 

Fazer as perguntas  Da página 128 à 137 do manual 

Fazer as perguntas que correspondem a 
uma Ficha de Avaliação (serão avaliadas 
as competências da espacialidade, 
temporalidade, contextualização e 
tratamento de informação) 

Da página 138 à 141 do manual 

 
 

Unidade 5 e 6 

Trabalho de pesquisa sobre um aspeto 
relacionado com as unidades 5 e 6 
(Trabalho escrito, maquete, vídeo ou 
outro formato. Serão avaliadas as 
competências da comunicação em 
História e função social.) 

Manual ou Internet 

https://pt.slideshare.net/guest74e54b0/historia-7-ano
https://www.slideshare.net/vmsantos/c3-cristos-e-muulmanos-na-pennsula
http://leiria.360portugal.com/Concelho/Leiria/Castelo/
https://www.visitasvirtuais.com/local.aspx?id=CasteloDeSesimbra
https://www.publico.pt/2015/09/09/tecnologia/noticia/visitas-virtuais-ao-castelo-de-almourol-no-google-street-view-1707288
https://www.publico.pt/2015/09/09/tecnologia/noticia/visitas-virtuais-ao-castelo-de-almourol-no-google-street-view-1707288
http://www.mapasnasaladeaula.org/noticias/visitasvirtuaisasmaravilhasdeportugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesquita

