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#ESTUDOEMCASA 
BLOCO N.º 23  

DISCIPLINA HISTÓRIA 
ANO(S)        7º 8º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

- Explicar que a passagem da realidade imperial romana para a fragmentada realidade 
medieval se deveu ao clima de insegurança originado pelas invasões, pelos conflitos 

constantes e pela regressão económica;  
- Reconhecer a importância da Igreja enquanto fator de unidade numa realidade 
fragmentada; 
- Compreender o papel exercido pelas instituições monásticas na produção e disseminação 

de cultura; 
- Identificar/aplicar os conceitos: Idade Média; bárbaros; reino; monarquia; Igreja Católica; 
ordem religiosa; rutura. 
- Compreender em que condições se desenvolveu, na Cristandade ocidental, um movimento 

de insatisfação e de crítica que culminou numa rutura religiosa;  
- Conhecer alguns dos princípios ideológicos que separam o protestantismo do catolicismo;  
- Reconhecer que tanto a reforma protestante como a católica foram acompanhadas de 
manifestações de intolerância, destacando o caso da Península Ibérica;  

- Identificar/aplicar os conceitos: Reforma Protestante/ Contrarreforma; Dogma; Cristão-
novo. 
- Promover estratégias que desenvolvam o pensamento crítico e analítico dos alunos: - 
analisar fontes históricas, problematizando-as, sob orientação. 

Título/Tema do Bloco 

TEMPOS DE MUDANÇA… 
- A queda do Império Romano do Ocidente – Alta Idade Média – O papel da Igreja Católica 

(7º Ano); 
- Reforma e Contrarreforma (8º Ano). 

Tema: A Europa dos séculos VI a IX 
Renascimento e Reforma 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Alta Idade Média – O papel da Igreja Católica    

1. DESAFIO: 

O que aconteceu aos Cristãos quando o Império Romano do Ocidente foi 
invadido pelos povos Germânicos/Bárbaros? Será que o Cristianismo 
desapareceu da Europa? 

3 Ciclo/ 

7º ano 
X 

  

  

 

2. Reforma e Contrarreforma   

 
1. DESAFIO: 

Nos séculos XV e XVI a Igreja Católica mantém os princípios cristãos e o papel que 
desempenhou na Alta idade Média? 

2. Constrói uma tabela comparativa das três igrejas protestantes (Luterana, 
Calvinista e Anglicana) e da Igreja Católica. Tem em conta os seguintes elementos:  

- Fonte de fé 

- Salvação 

- Igreja (hierarquia) 

- Sacramentos  

- Culto 

3 Ciclo/ 

8º ano 
X 

  

  

 


