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Plano de Estudos – 7º anos 

 

Componente Curricular: História 

Professor (a): Carlos Eduardo Cossettin Glufke 

Turma (s): 71 e 72 

Trimestre: 1º trimestre 

Conteúdos Nucleares Material Didático Atividades Avaliativas Peso Data de entrega - 
Formato 

-Multiplicidade de fontes 
históricas produzidas sobre a 
Idade Média e Moderna. 
- A estruturação da sociedade 
estamental no contexto da crise 
do feudalismo em sua passagem 
para o capitalismo. 
- Organização do trabalho e das 
instituições na Europa Medieval e 
a consequente crise na passagem 
para a modernidade. 

Capítulo 1 – O mundo 
medieval 

Avaliação especial 2,0 30 de março 

**Autoavaliação realizada de 
forma online no Marista Virtual 

 Avaliação formativa 1,0 30 de maio 

-Multiplicidade de fontes 
históricas produzidas sobre a 
Idade Média e Moderna. 
- A estruturação da sociedade 
estamental no contexto da crise 
do feudalismo em sua passagem 
para o capitalismo. 
- Organização do trabalho e das 
instituições na Europa Medieval e 
a consequente crise na passagem 
para a modernidade. 
- Contextos de transição no 
contexto do medievo e seus 
desdobramentos. 

Capítulo 1 – o mundo 
medieval 
Capítulo 2 – Os 
renascimentos cultural e 
urbano 

P1 4,0 23 de abril 
 Sábado – 8h20 às 10h 

-Multiplicidade de fontes 
históricas produzidas sobre a 
Idade Média e Moderna. 
- A estruturação da sociedade 
estamental no contexto da crise 
do feudalismo em sua passagem 
para o capitalismo. 
- Organização do trabalho e das 
instituições na Europa Medieval e 
a consequente crise na passagem 
para a modernidade. 

Capítulo 1 – o mundo 
medieval 
Capítulo 2 – Os 
renascimentos cultural e 
urbano 
Capítulo 3 – As reformas 
religiosas 
Capítulo 4 – A formação 
dos Estados modernos 

P2 3,0 09 de maio  
Segunda-feira – 10h20 às 

12h 
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- Contextos de transição no 
contexto do medievo e seus 
desdobramentos. 
- Transformações sociais e 
econômicas na formação do 
Estado Nacional 
Moderno. 
- As técnicas, a cultura e a 
religiosidade no Estado moderno. 
- A ampliação da noção de mundo 
durante a modernidade. 

Idem a P2 P1 + P2 PR 7,0 24 de maio 
 14h50 às 16h30 

 
Trabalhos em atraso serão aceitos até o dia xx/xx, com a nota máxima de 70%. 

 

Orientações gerais do professor(a) 

       A seleção de estudos neste trimestre está relacionada com o Medievo e os princípios da modernidade. 
      Acompanhe sempre as postagens no Marista Virtual, pois ali estarão indicados vídeos, sites e outros materiais que podem ajudar 
a entender melhor o conteúdo. 
      Lembre-se sempre que datas e nomes não são tão importantes quanto entender os processos e sujeitos históricos. 
       É IMPORTANTE REALIZAR TODAS AS TAREFAS, ESTAR ATENTO EM AULA, REGISTRAR PEQUENAS ANOTAÇÕES DURANTE AS 
EXPLICAÇÕES DO PROFESSOR.  

 


