
 

Proposta de Atividades a realizar no Período de 16/3 a 14/4 – Turma 7ºE 

Disciplina de História - Turma: 7ºE 

Começo por desejar que todos os alunos e respetivas famílias estejam bem de saúde (objetivo 

prioritário neste período) e relembro que durante a presente interrupção letiva, alunos e 

professores deverão continuar os seus trabalhos, modo online. 

Desta forma, apelo que, quer alunos, quer Encarregados de Educação colaborem no sentido da 

realização das atividades propostas, minimizando as dificuldades vivenciadas por todos. 

A proposta de trabalhos deverá ser enviada para o meu email: ana.reis@aepel.org , as soluções 

dos exercícios serão reenviadas após dia 27 de Março. 

Informo que a Porto Editora permite o acesso gratuito à Escola Virtual de forma a reforçarem as 

vossas aprendizagens, através do registo no site https://www.escolavirtual.pt/Pagina-

Especial/acessogratuito.htm , onde poderão ver vídeos e realizar exercícios. 

 

 Propostas: 

Subdomínio Atividades Data de Entrega 
 
 
 
 

O Mundo 
Romano no 
Apogeu do 

Império 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Verifica se fizeste o TPC agendado em sala de aula; 

- Com base na pág.90, refere como é que os romanos 

passavam os tempos livres; 

- Lê a pág.92 e indica que poderes tinha o Imperador; 

- A partir da pág.94 identifica os edifícios públicos que 

faziam parte de uma cidade romana (urbanismo); 

- Lê a pág. 96 e caracteriza a escultura romana e indica 

os temas da pintura e dos mosaicos romanos; 

 
 
 

27/Março 
 
 

- Procura no Youtube um filme sobre o período que 

estás a estudar, como O Gladiador, Pompeia, Ben-Hur, 

Quo Vadis… e faz um resumo do filme;   

- Em família constrói um vestígio de romanização, como 

por ex: um templo, uma ponte, um aqueduto, uma via 

(com pedrinhas), uma ânfora…; utiliza os materiais que 

quiseres, dá asas à tua criatividade. 

 
 
 

14/Abril 
 
 
 

 

Aproveita a interrupção letiva da melhor forma. Podes ainda fazer puzzles; jogos de tabuleiro, 

da forca, cartas, sopa de letras…; construir legos; ver filmes; Ler; fazer bolos; ajudar nas tarefas 

domésticas; arrumar gavetas; conversar em família… E principalmente, não te esqueças de ter 

pensamento positivo. 

Estarei sempre disponível para esclarecer qualquer dúvida.  

Até breve! 

A Profª de História, Ana Reis                                                                       
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