
    

  

6a Série Lição: Visão geral da Idade Média: Geografia física, 
parte 2 

Nova lição 

Currículo de Estudos Sociais: Standard (s): Standard 2 

Objetivo de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 

Os alunos registrarão eventos e pessoas 
importantes em uma linha do tempo. 
Os alunos irão comparar as características físicas 
da Europa na Idade Média com as da Europa 
atual. 
 
Eu posso comparar as características físicas da 
Europa na Idade Média com as características da 
Europa atual. 

Os alunos serão capazes de usar vocabulário para o 
sequenciamento preenchendo uma linha do tempo. 
 
 
 
 
Eu posso usar vocabulário para ordenar o tempo 
quando completar uma linha do tempo. 

Pergunta Essencial: 
  
Por que a Idade Média foi um tempo de 
transformação? 
 

Vocabulário Acadêmico para o mural de palavras: 
Ouvir: Imperador, cruzadas, peste negra, a peste, 
monges, freiras, castelo, cavaleiro, servos, feudalismo, 
Carta Magna, missionário, monarca, guildas, epidemia 
 
Falar: Imperador, cruzadas, peste negra, a peste, 
monges, freiras, castelo, cavaleiro, servos, feudalismo, 
Carta Magna, missionário, monarca, guildas, epidemia 
 
Ler: Imperador, cruzadas, peste negra, a peste, monges, 
freiras, castelo, cavaleiro, servos, feudalismo, Carta 
Magna, missionário, monarca, guildas, epidemia 
 
Escrever: Imperador, cruzadas, peste negra, a peste, 
monges, freiras, castelo, cavaleiro, servos, feudalismo, 
Carta Magna, missionário, monarca, guildas, epidemia 
 
Frases Estruturadas: 
No período inicial, _________, mais tarde na alta Idade 
Média ________ e, consequentemente, na baixa Idade 
Média _______________. 
 

Materiais: 
Atlas do mundo 

• Mapa da Idade Média 

• Mapa moderno da Europa em folha 

transparência. 

• Uma lista codificada de eventos e pessoas 

importantes da Idade Média (dependendo do 

recurso disponível) 

• Post-its 

Vocabulário adicional da lição: 
Revisão: Veneza, Roma, Jerusalém, início da Idade 
Média, Idade Média alta, Idade Média Baixa, medieval, 
Idade das Trevas, Idade da fé, Carlos Magno  
 
 
Frases Estruturadas: 



    

  

• Atividade- linha do tempo da lição passada 

• Meu mundo, capítulo 21 

Lição:   Tempo de instrução: 50 Minutos 

Abertura: (3 minutos) 

• "Hoje vamos nos basear nas informações que aprendemos na última lição. Pegue sua atividade com o 
Brasão das Armas da última lição. Em duplas, resuma o que aprendemos usando suas anotações para 
ajudá-lo. " 

• "Leia os objetivos da lição de hoje. Quais são nossas metas de hoje?"  

• Os alunos viram-se e falam com um colega. Então, levante dois dedos e diga aos alunos que façam o 
mesmo. Peça aos alunos que digam os dois objetivos da lição, aponte para os objetivos que devem estar 
postados no quadro enquanto eles falarem. 
 

• Introdução ao novo Material (instrução direta): (20 minutos) 

• Os alunos devem completar um mapa da Europa na Idade Média, com as cores correspondentes à 

legenda. Lembre-se de que usem suas habilidades para representar os mapas e reforce que o foco deste 

mapa é a Europa durante a Idade Média. Eles precisam se certificar de que as cores em sua legenda 

coincidem com as de seu mapa. Identifique os países. Os corpos de água, Veneza, Roma e Jerusalém. 

Consulte o mapa no final desta lição. 

• Repita a informação da estratégia de completar lacunas usada na lição 1. 

• Modele um exemplo usando o ciclo de modelagem (consulte Lição 1). 

• Projete seu mapa da Idade Média no quadro para que os alunos possam checar seu trabalho. 

• Os alunos devem colocar o mapa europeu moderno em transparência da Europa na Idade Média. 

P: "O que vocês observaram que permanece igual? E o que é diferente?" 

• Os alunos, com um colega, falam e escrevem suas respostas no quadro para referência futura. 

• Depois que os alunos completarem seus mapas, o professor explica: 

P: "Vamos colocar os eventos e as pessoas importantes da Idade Média, que assistimos no vídeo, em uma 
linha do tempo."  

• O professor escreve os três períodos: Alta, Central, Baixa Idade Média Late em letras grandes no quadro. 

• Reproduza o vídeo e faça uma pausa após cada evento importante ser. Reescreva uma frase para cada 

evento, usando as palavras do vocabulário-chave e anexe uma imagem/figura/desenho que represente o 

evento. 

• Após 2-3 eventos, dê tempo de estudantes para que conversem com um colega, usando as imagens como 

referência, sobre os eventos destacados até aqui. Repita este procedimento até que todos os eventos 

sejam abordados. 

 
Prática guiada: (15 minutos) 
O professor modela como classificar um exemplo de um evento em uma das categorias, fazendo um "pense 
em voz alta" usando a frase estruturada. 
P: "Aqui está minha, Carlos Magno Uniu a Europa Ocidental. Sei que Carlos Magno lutou contra os saxões, os 



    

  

avares, os eslavos, os muçulmanos Omíadas e lombardos e fez alianças no final dos anos 700, então eu vou 
colocar esse evento período inicial." 

• Professor coloca o post-it no período: Alta Idade Média. 
 
Ciclo de Modelagem: 

• O professor e os alunos fazem um segundo exemplo juntos usando a frase estruturada. Projete do 

próximo evento. 

• Os alunos leem esta frase em voz alta, como coral e levantem 1 dedo para Idade Média Alta, 2 dedos para 

Idade Média Central e 3 dedos para Idade Média Baixa. Depois, olhe ao redor pela sala e tente encontrar 

um colega com um número diferente para conversar com ele sobre sua resposta. Mesmo que os alunos 

tenham o mesmo número, eles podem ainda conversar.  

• Professor pede para que os alunos mostrem um 1, 2 ou 3 novamente (para ver se eles mudaram de 

ideia). Então, um aluno pode compartilhar o que ele/ela discutiu com seu colega e coloca o post-it no 

quadro. 

Prática independente: (10 minutos) 

• Colocar os alunos em grupos de 3-5 alunos e dê a cada grupo um conjunto de cores diferentes de post-its.  

• Dê a cada mesa uma lista variada de eventos e pessoas da Idade Média.  

• Os alunos devem escrever no post-it e colocá-lo no período correto.  

• O professor e a classe revisam as respostas usando a estratégia de resposta 1, 2,3. O professor pergunta, 

"alguém quer mover qualquer um desses eventos para um período diferente?" E por quê? 

• Depois que os alunos terminarem a classificação, distribua a atividade com a linha do tempo.  

• Modele como devem registrar as pessoas e eventos em sua linha do tempo em dupla com um colega. 

• AS duplas devem terminar a classificação e o preenchimento em sua linha do tempo, usando as frases 

estruturadas. 

No período inicial, _________, mais tarde na alta Idade Média ________ e, consequentemente, na baixa 
Idade Média _______________. 
 
Fechamento: (5 minutos) 

• Cada grupo cria uma frase que contenha uma sequência de três fatos importantes. 

• Todas as mesas devem compartilhar sua sentença. Isso também pode ser feito em um ticket de saída que 

pode ser revisado na próxima lição. 

Exemplo: Nos anos iniciais da Idade Média, Carlos Magno tornou-se imperador e morreu, em seguida, na alta 

Idade Média das começaram as cruzadas e finalmente, no final do período, na Baixa Idade Média a peste 

negra matou entre 1/3-1/2 da população da Europa. 

Lição de casa: anexe a linha do tempo e o mapa no caderno da Idade Média. 
 

Avaliação: 

O fechamento da lição deve ser usado como avaliação. 

Ideias Adicionais: 

Os alunos escolhem e pintam sua inicial com script para colocar na capa de seu livro. Veja apostilas. 



    

  

MAPA DA EUROPA NA IDADE MÉDIA 

 

 

Identifique os seguintes locais: 
        
      Mares e Oceanos   
Oceano Atlântico – Mar do Norte – Mar Negro – Mar Mediterrâneo      
 
Países 

Escandinávia             África                Palestina 

   Inglaterra                  França                     Veneza 

        Ásia Menor               Espanha               Roma 

        Ásia                             Itália                     Jerusalém 

 
 

	 	 	

	 	

	 	

	 	



    

  

MAPA COM REFERÊNCIAS PARA O PROFESSOR 

 



    

  

NOME___________________________________________  Data ______/______/______ 
 

LINHA DO TEMPO DA IDADE MÉDIA 



    

  

 


