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Olá! Na atividade de História dessa semana vamos revisar o que já sabemos e verificar alguns assuntos 

que estudaremos este ano. 

1. Escreva o texto abaixo no seu caderno: 

Periodização histórica 
Como vimos nas últimas atividades, podemos dividir o tempo em períodos para melhor entender os 

fatos e eventos que nele ocorreram. Atualmente, a forma mais popular de divisão da história da 
humanidade em períodos é a chamada divisão quadripartite, que divide a pré-história, e mais quatro 
períodos da “história” propriamente dita (Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade 
Contemporânea). Essa forma de divisão da história não é universal e absoluta, ela foi criada por 
historiadores a menos de 200 anos atrás e, além disso é eurocêntrica (se foca na história da Europa, dando 
pouco valor à história de outros lugares do mundo). Mesmo assim, é a forma mais conhecida atualmente de 
divisão da história e por isso precisamos conhecê-la, mesmo que seja para poder criticá-la. 

 

2. Realize uma pesquisa na internet e descubra quando se considera o início e o fim de cada 
um dos períodos abaixo. Copie a tabela no seu caderno e preencha com os resultados da pesquisa. 

Período histórico Início final 

Pré-História   

Idade Antiga   

Idade Média   

Idade Moderna   

Idade Contemporânea   

3. Use uma folha de ofício ou uma folha do caderno (na horizontal, “de lado”), crie a seguinte 
tabela abaixo de um jeito que ocupe a folha inteira. Então, pesquise por 3 informações de cada um dos 
períodos (curiosidades, acontecimentos históricos importantes, ou povos que viveram nesse período). 
Faça um desenho ou colagem representando cada informação e escreva uma pequena descrição. Por 
exemplo: Na Pré-História, se uma das três informações pesquisadas for “domínio da agricultura”, você 
deve fazer um desenho ou colagem que represente isso e escrever abaixo “domínio da agricultura”. 

Pré-História Idade Antiga Idade Média Idade Moderna Idade Contemporânea 

     

 


