CONTEÚDO 1º BIM
O Feudalismo
• Relações sociais,
econômicas, políticas
e religiosas
As Cruzadas e os
contatos entre as
sociedades europeias
e orientais
Renascimento
Comercial e Urbano
Renascimento
Cultural e Científico

7º ANO/ 6ª SÉRIE–HISTÓRIA – 1º E 2º BIMESTRE
HAB ILIDADES 1º BIM
CONTEÚDO 2º BIM
HABILIDADES 2º BIM
Identificar as principais características do
Formação das
• Identificar os principais resultados culturais
sistema de trabalho na Idade Média europeia Monarquias Nacionais
da longa permanência dos árabes na
• Classificar cronologicamente os principais
Europeias Modernas
Península Ibérica
períodos que dividem a história das
(Portugal, Espanha,
• Estabelecer relações entre o processo de
sociedades
Inglaterra
reconquista da Península Ibérica e a formação
ocidentais
e França)
de Portugal
• Reconhecer a importância das fontes
Os fundamentos teóricos • Reconhecer os principais elementos
iconográfi cas para a construção do
do Absolutismo e as
formadores das teorias absolutistas
conhecimento
práticas das Monarquias • Estabelecer relações entre o absolutismo e a
histórico
Absolutistas
teoria de direito divino dos reis
• Reconhecer os principais elementos
Reforma e
• Identificar os principais fatores que levaram
conformadores das relações sociais no
Contrarreforma
ao enfraquecimento do poder da Igreja
cotidiano
Expansão marítima nos
Católica no início dos Tempos Modernos
• Identificar processos históricos relativos às
séculos XV e XVI
• Identificar os principais fundamentos das
atividades econômicas, responsáveis pela
transformações religiosas ocorridas na Europa
formação e ocupação territorial
no final da Idade Média (Reforma e
• Estabelecer relações entre os principais
Contrarreforma)
elementos que caracterizam o processo de
• Reconhecer as principais características da
formação das instituições políticas e sociais
Reforma Protestante
ao longo da história, aplicando conceitos de
• Reconhecer as principais características da
permanência e ruptura
Contrarreforma Católica
• Reconhecer a importância do patrimônio
• Identificar as principais características do
étnico-cultural para a preservação da
Iluminismo, relacionando-o às questões do
memória e o conhecimento da história
poder real
• Estabelecer relações entre as
• Identificar as principais características das
manifestações culturais do presente e as
monarquias absolutistas instaladas na Europa
raízes históricas de
no final da Idade Média
sua constituição
• Identificar os principais objetivos e
• Identificar os principais fundamentos
características do processo europeu de
religiosos e sociais das Cruzadas medievais
expansão e
• Reconhecer que a formação das
conquista a partir dos séculos XV-XVI
sociedades contemporâneas é resultado de
interações e
conflitos de caráter econômico, político e
cultural
• Reconhecer, a partir de diferentes
referências, a importância da cultura material
como fonte histórica
• Analisar a importância da Cidade para o
estabelecimento e a organização das
instituições
sociais ao longo da história

• Identificar os principais fatores que
possibilitaram o crescimento urbano na
Europa
Ocidental a partir da Baixa Idade Média
• Estabelecer relações entre dados e
informações contidos em documentos de
variada
natureza
• Identificar as características essenciais das
relações sociais de trabalho ao longo da
história
• Reconhecer a importância das
manifestações artísticas e literárias para o
conhecimento
histórico
• Identificar as principais características do
Renascimento (antropocentrismo,
racionalismo,
naturalismo, individualismo, mecenato e
recuperação de valores da Antiguidade
clássica
greco-latina)
• Estabelecer relações entre a invenção da
imprensa na Europa ocidental e a circulação
eo
desenvolvimento do conhecimento em suas
variadas formas

