
I- OBJETO DE CONHECIMENTO: O mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, 

americanas e europeias. 

II- ATIVIDADES: 

1. Quando o assunto são as Grandes Navegações, o pioneirismo português sempre se destaca, 

isso porque Portugal reunia condições políticas, econômicas, comerciais e geográficas. Alguns 

fatores explicam esse pioneirismo de Portugal. dos fatores relacionados a seguir, identifique os 

que verdade dos que são Fake News em relação a esse pioneirismo.  

 

Fatores  Verdade  Fake News 

a) Monarquia consolidada. 
  

b) Território bastante dividido. 
  

c) Investimento no desenvolvimento de conhecimento náutico 
  

d) Falta de interesse da sociedade na expansão do comércio 
  

e) Investimentos estrangeiros no comércio. 
  

f) Posição geográfica 
  

 

2. Escolha no banco de palavras a seguir 15 palavras que você julga estar mais relacionada a 

expansão marítima e comercial europeia, a partir das palavras escolhidas escreva um 

pequeno texto caracterizando este evento.  

Expansão -  comercial – história - continentes - Europa - África - América – enriquecimento - 
portugueses -pioneiros – econômico -  militar - controle - sistema colonial -colonização - período - 
feitorias – litoral - atlântico – negociar - povos -mercadorias – Ásia – comércio – escravos – lucros 
– Portugal – negócio – ocupação - exploração - Navegações – 
políticas – econômicas - comerciais – geográficas – Colonialismo 
– Imperialismo - marítima - humanidade – político – conexão – 
Mercantilismo – Feudalismo – Mercantilismo.  
 

7º ANO 

 HISTÓRIA 

PERÍODO DE REVISÃO – 1ª semana 
(EF07HI02) Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África e 
da Ásia no contexto das navegações e indicar a complexidade e as interações que ocorrem nos Oceanos 
Atlântico, Índico e Pacífico 

Nome:  

Unidade Escolar: 



3. A Expansão Marítima Europeia foi um dos grandes feitos realizados pela humanidade. Os 

navegadores tiveram que superar perigos reais e imaginários na transposição dos oceanos no 

século XV. A charge a seguir é uma das representações do imaginário das Grandes Navegações. 

Analise a imagem e comente em um parágrafo em que consistia o imaginário das grandes 

navegações. 
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4. As Grandes Navegações conduziram uma série de mudanças que já estavam em curso na 

Europa desde o século XII. O mundo europeu sofreu grandes transformações políticas, 

econômicas, sociais e culturais. Liste pelo menos uma transformação em cada um destes 

campos. 

Campo Transformação 

Político  

Econômico  

Social  

Cultural  

Cientifico   

Religioso  

 

5. Agora que você já tem várias informações sobre este evento produza um mapa mental retratando 

o que foi a expansão marítima e comercial europeia e as grandes navegações. 

 

ATENÇÃO!  
Mapa mental é uma técnica de estudo e consiste em criar resumos cheios de 
símbolos, cores, setas e frases de efeito com o objetivo de organizar o conteúdo e 
facilitar associações entre as informações destacadas. Você pode relacionar o 
contexto histórico, informar onde tudo aconteceu, listar as causas, consequências 
entre outros aspectos que você achar relevante. 

 

 
Boa atividade! 
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