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A arte/tecnologiaOutros Eventos

AGOSTINHO É CONVERTIDO 
AO CRISTIANISMO
Data: 

Este ano você aprenderá sobre a “Idade Média”, um tempo de crescimento e 
estabilidade para a Igreja Cristã, mas também uma época em que o pecado e a 
corrupção na igreja foram revelados. Começamos com Agostinho de Hipona 
(atual Annaba, Argélia), onde você colocará seu primeiro medalhão. Agostinho 
era um pilar da fé cristã, e em suas Confissões aprendemos muito sobre ele. Ele 
confessa seus pecados a Deus, revelando suas lutas, e humildemente faz muitas 
perguntas a Deus; aprendemos sobre sua conversão ao Cristianismo e lemos 
seus muitos louvores a Deus. Agostinho se opôs a Pelagius, que ensinou aos ou-
tros que o homem nasce inocente, sem pecado. Agostinho sabia, no entanto, que 
o homem nasce em pecado como resultado da Queda e somente a misericórdia 
de Deus, através de Jesus Cristo pode salvá-lo de seu pecado.
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A INVASÃO BÁRBARA E OS 
VIKINGS
Data: 

Você pode não saber, mas muitos de vocês provavelmente são descendentes de 
bárbaros ou vikings. Se algum de vocês tem ancestrais alemães, britânicos, fran-
ceses ou espanhóis, então eles podem ter sido considerados “bárbaros” ao mes-
mo tempo. A palavra bárbaro foi usada para se referir a qualquer um que vivesse 
fora do Império Romano, e, mais tarde, na Idade Média, referia-se a qualquer 
país não cristão ou tribo de pessoas. Se algum de vocês tem ancestrais suecos, 
dinamarqueses ou noruegueses, então podem ser descendentes de vikings. Os 
vikings foram implacáveis em saquear as cidades; matavam pelo mero prazer e 
saqueavam os pertences daqueles que matavam. Muitos desses vikings e tribos 
bárbaras eventualmente se converteram ao Cristianismo e ajudaram a espalhá-
-lo em outras culturas pagãs. Coloque seu medalhão no círculo número 2, na 
Escandinávia, de onde muitas dessas tribos não cristãs vieram.
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JERÔNIMO COMPLETA A 
VULGATA
Data: 

Saberemos ainda este ano que os monges cristãos durante a Idade Média fize-
ram muito para preservar a literatura antiga, especialmente a Bíblia, escreven-
do-a ou traduzindo-a para as pessoas comuns lerem. Jerônimo era um desses 
monges. 
Coloque seu medalhão perto de Belém, onde Jerônimo morava. Ele traduziu a 
Bíblia grega em uma versão mais precisa da Bíblia Latina do que Athanasius 
tinha feito. 
Isso a tornou legível para pessoas comuns, já que o latim havia se tornado a lín-
gua falada no Império Romano, e mais pessoas do que apenas oficiais da igreja 
tinham acesso à Bíblia.
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CONCÍLIO DE CALCEDÔNIA 
Data: 

Em 451 d.C. um concílio formado para se opor aos ensinamentos de Êutiques, 
que negou que Jesus era totalmente homem. O Papa Leão I o condenou como 
herege, e logo o Concílio de Calcedônia se reuniu para escrever uma doutrina 
oficial da igreja afirmando que Cristo era totalmente Deus e totalmente homem 
e que ele era “perfeito em divindade e perfeito na humanidade”. A confissão diz 
que ele foi “consubstancial com o Pai quanto à sua divindade e consubstancial 
conosco quanto à sua humanidade; como nós em todas as coisas, menos o pe-
cado. 
Discordâncias sobre essas questões trinitárias causaram maior divisão na igreja, 
em vez de unificar a igreja como se esperava. Coloque o medalhão número qua-
tro em Calcedônia.
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BENTO E O MONASTICISMO

Data: 

Sabe o que significa o prefixo mono? Vem da palavra grega que significa “um” ou 
“sozinho”. Um monarca é um único governante; monoteísmo significa uma reli-
gião onde um deus é adorado. A palavra monge vem dessa palavra grega que sig-
nifica “sozinho”, porque os monges eram homens que viveram sozinhos — uma 
vida separada do mundo em devoção solitária a Deus. Monges eventualmente 
formaram comunidades privadas, ou mosteiros. Bento foi um desses monges, 
e ele escreveu um conjunto de regras para os monges respeitarem: horários re-
gulares para a oração todos os dias; trabalho manual obrigatório para todos os 
monges; promete não possuir bens pessoais; nunca se casar; e submeter- se à 
autoridade. Essas feiras se tornaram os centros primários de educação à medida 
que as escolas eram desenvolvidas para formar mais monges e para crianças das 
classes de elite. Coloque seu próximo medalhão em Monte Cassino, no sul da 
Itália, onde Bento fundou seu primeiro mosteiro. Devemos aos monges muita 
gratidão por sua continuidade da educação e preservação da literatura antiga.
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JUSTINIANO, O GRANDE

Data: 

As tribos bárbaras alemãs já haviam destruído o Império Romano do Ocidente, 
mas Justiniano não estava prestes a deixá-los dominar o império oriental tam-
bém. O império oriental, conhecido como Império Bizantino, foi governado 
por Justiniano, o Grande, que conquistou com sucesso algumas das tribos e 
recuperou partes do Império Romano. Constantinopla, onde você colocará seu 
próximo medalhão, foi a capital do Império Bizantino no oriente, e lá Justinia-
no construiu uma bela igreja chamada Santa Sofia. As igrejas no oriente são 
conhecidas como Igrejas Ortodoxas Orientais e são conhecidas por seus ícones, 
ou pinturas, ao redor das paredes de suas igrejas, que são simbólicas das imagens 
que retratam. Todos os esforços de Justiniano para unificar o império foram 
anulados após sua morte e divisão e caos reinaram novamente.
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MAOMÉ E O ISLAMISMO

Data: 

Você sabia que o Islamismo é uma das religiões que mais cresce no mundo, per-
dendo apenas para o Cristianismo em tamanho? Quais são algumas das maiores 
diferenças entre o Islamismo e o Cristianismo? Para começar, Maomé é o pro-
feta da tradição islâmica, que nega a Trindade e que Jesus era nada mais do que 
um homem. A Bíblia ensina que Jesus Cristo sozinho salva as pessoas de seu 
pecado, mas o Islamismo exige que um muçulmano realize cinco obras primá-
rias que são essenciais para a fé islâmica. Os muçulmanos também fazem outras 
obras para alcançar a “perfeição moral”, mas os cristãos sabem que a santificação 
e a justiça vêm até nós apenas pela graça de Deus, e nossas obras não significam 
nada se não forem feitas com fé em Jesus Cristo. Coloque o medalhão número 
sete em Medina, onde Maomé fugiu de seus inimigos depois de espalhar sua 
revelação do Islamismo.
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CARLOS MARTEL, PEPINO, O 
BREVE, E CARLOS MAGNO

Data: 

O Papa deve ter poder para coroar ou destronar reis e imperadores? Isso se tor-
nou a questão da Idade Média, e tudo começou com Pepino, o Breve. Pepino 
pediu ao Papa Zacarias para depor Quilderico e coroar Pepino como rei dos 
francos. Ao fazer isso, o Papa estava afirmando que ele também tinha controle 
sobre posições seculares (mundanas), não apenas sobre as da igreja. O Papa no-
vamente demonstrou seu poder desta forma quando coroou o imperador Carlos 
Magno em 800. Pepino e Carlos Magno eram grandes governantes que que-
riam espalhar o Cristianismo por toda a Europa. Coloque o medalhão oito na 
residência favorita de Carlos Magno em Aachen, na atual Alemanha.
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ALFREDO, O GRANDE

Data: 

Os dinamarqueses eram uma tribo de vikings implacáveis que adoravam deuses 
pagãos. Eles eram gananciosos por terra, e eles lutariam contra qualquer um em 
suas tentativas de ganhar mais. Em vão, lutaram para dominar a Inglaterra, pois 
o rei Alfredo os derrotou e conseguiu unificar as porções do sul da Inglaterra, 
enquanto permitiam que os dinamarqueses mantivessem as partes nordeste da 
Inglaterra. Ele se tornou rei de Wessex, onde você colocará seu próximo meda-
lhão, no sul da Inglaterra. Alfredo era um homem erudito que passava muito 
tempo estudando. Ele tinha muita intenção de espalhar o Cristianismo e esta-
beleceu muitas escolas para as crianças estudarem as doutrinas da fé cristã. Ele 
também era um excelente líder militar.
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OTTO I E SACRO IMPÉRIO 
ROMANO

Data: 

No século X vemos novamente um problema entre o poder secular e o papal. A 
família responsável por Roma tinha controle sobre quem se tornou papa, em vez 
do clero e do povo. O problema criou tanto caos que pelo menos 23 papas foram 
nomeados em um período de 60 anos. Por que isso é um problema? Pode haver 
pouca consistência com tantas mudanças de governantes, pois todos têm dife-
rentes habilidades de liderança e filosofias. Otto I, que se tornou rei da Alema-
nha e da Itália, concordou em ajudar o Papa João XII a resolver este problema. 
O Papa João coroou Otto como Sacro Imperador Romano-Germânico, e ele 
reuniu o império. Coloque seu próximo medalhão em Magdeburg, Alemanha, 
onde Otto I foi enterrado.
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O CISMA DO ORIENTE

Data: 

Um ponto importante de discórdia entre as igrejas oriental e ocidental tinha a 
ver com suas opiniões sobre a Trindade. Quase duzentos anos após o Credo de 
Niceno ser acordado pela primeira vez, as igrejas ocidentais acrescentaram uma 
frase ao credo sobre a origem do Espírito Santo: “Acreditamos no Espírito San-
to, no Senhor e no Doador da Vida, que prossegue do Pai e do Filho. A Igreja 
Oriental não reconheceu “e o Filho” (filioque em latim), pois não fazia parte da 
confissão original, e as Escrituras apenas afirmam diretamente que o Espírito 
Santo prossegue do Pai. A Igreja Ocidental estava tentando enfatizar a divin-
dade de Cristo contra os ensinamentos de Ário, mas a Igreja Oriental não teria 
nada a ver com isso. Sobre esta questão e outras, a igreja se dividiu na Igreja Ca-
tólica Romana no ocidente e na Igreja Ortodoxa Grega no Oriente, cuja capital 
era Constantinopla. Coloque seu medalhão no círculo número 11 nesta cidade.
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O SISTEMA FEUDAL 

Data: 

Devido às invasões bárbaras do oriente, os europeus precisavam de um sistema 
de proteção. O sistema feudal forneceu essa proteção. O centro do sistema era 
o rei ou o senhor, que era alguém que possuía terras. Ele concederia terras a 
um vassalo em troca do serviço militar. No sistema feudal todos eram vassalos 
de outra pessoa: reis eram vassalos do imperador, e até mesmo os camponeses 
receberam alguma terra para trabalhar em troca de seu serviço. Isso criou uma 
estrutura social hierárquica e uniu todos por obrigações e serviços. A Igreja 
Católica Romana foi muito forte durante este tempo e foi concedida uma certa 
quantidade de terra em troca de sua supervisão da moralidade pública. Coloque 
seu próximo medalhão na Normandia, França, onde esta forma de sociedade 
tomou posse pela primeira vez na Europa.
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GUILHERME, O CONQUISTADOR 
E A BATALHA DE HASTINGS
Data: 

O rei francês deu aos nórdicos (norte-americanos ou povos escandinavos) a par-
te da França conhecida como Normandia. Guilherme, Duque da Normandia, 
decidiu que ele não estava mais satisfeito sendo duque, mas queria se tornar rei; 
assim, ele se esforçou para assumir o trono inglês de Haroldo, o sucessor legíti-
mo. Quando Haroldo não entregou o trono a Guilherme, Guilherme marchou 
para a Inglaterra e matou Haroldo na Batalha de Hastings. Coloque seu meda-
lhão no círculo número 13 em Hastings, ao longo da costa sudeste da Inglaterra. 
Guilherme começou a marchar para Londres e declarou-se rei da Inglaterra, 
enquanto ainda era duque da França. Muitas reformas ocorreram na Inglaterra 
devido ao reinado de Guilherme, especialmente reformas governamentais. A 
cultura francesa também se misturou com a cultura inglesa, e o feudalismo foi 
introduzido na Inglaterra.



16

A arte/tecnologiaOutros Eventos

CATEDRAIS DA EUROPA

Data: 

Você já esteve dentro de uma catedral? São belas igrejas de pedra frequente-
mente localizadas em grandes cidades. Muitas dessas igrejas levaram centenas 
de anos para serem construídas por causa dos detalhes que foram colocados 
nelas: vitrais, esculturas na marcenaria, belos arcos de pedra, tetos elaborada-
mente pintados. Coloque o medalhão 14 em Paris, onde está localizada a bela 
catedral de Notre-Dame. Essas construções da igreja também eram muito caras 
para construir. A prática pecaminosa de vender indulgências começou quando a 
igreja precisava de dinheiro para construir essas catedrais. Uma indulgência, ou 
perdão para o pecado, era prometida àqueles que doavam dinheiro para a igreja; 
isso estava ensinando as pessoas que elas poderiam comprar o favor de Deus e 
não ter que ser verdadeiramente arrependidas por seus pecados. Saberemos mais 
tarde sobre algumas pessoas que enfrentaram a igreja por causa deste assunto.



17

A arte/tecnologiaOutros Eventos

AS CRUZADAS

Data: 

Todos os anos, os cristãos estavam acostumados a fazer peregrinações à Terra 
Santa de Jerusalém (onde você colocará seu próximo medalhão), mas quando os 
muçulmanos tomaram conta da cidade, eles mataram e perseguiram os cristãos. 
Então, encorajados pelo Papa, centenas de milhares de cristãos se uniram para 
recuperar a Cidade Santa. Isso foi feito em estilo militar, e as cruzadas come-
çaram a devastar os países por onde viajavam, matando seus habitantes, e per-
deram de vista seu propósito como cristãos. Milhares deles morreram ao longo 
do caminho, por doenças, fome e exaustão térmica. Apesar das Cruzadas terem 
começado com boas intenções, elas não foram realizadas de forma cristã.
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FRANCISCO DE ASSIS

Data: 

Coloque o medalhão 16 em Assis, ao norte de Roma, no centro da Itália. Foi 
aqui que Nasceu Francisco. Francisco foi um monge que viveu uma vida de po-
breza e solidão na tentativa de seguir rigorosamente as ordens de Cristo. 
Dinheiro em excesso, roupas e bens que ele deu aos pobres, e ele manteve para si 
apenas o mínimo que precisava. Viveu como um recluso (além da sociedade) na 
floresta até perceber que deveria ensinar os outros a viver uma vida de pobreza 
também. Você acha que todos devem viver uma vida de pobreza? O que acon-
teceria se todos o fizessem? Aqueles que seguiram Francisco eram chamados de 
franciscanos.
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A CARTA MAGNA

Data: 

O poder muitas vezes leva à ganância. Vimos na história que quanto mais poder 
os governantes têm, mais poder eles querem. Eles nunca estão satisfeitos com o 
que têm, então eles tiram privilégios e direitos de seus súditos. Isto é exatamente 
o que o Rei João fez na Inglaterra. Ele achava que estava acima da lei e não tinha 
que obedecer às regras estabelecidas no governo inglês. Assim, alguns barões o 
forçaram a assinar a Carta Magna, que garantiu muitos direitos legais ao povo 
inglês e reforçou o fato de que o rei também está sujeito à lei e deve cumpri-la. 
Enquanto o rei João e seu filho, Henrique III, ainda tentaram derrubar a carta 
e ignorá-la, os princípios da Carta Magna continuam a ter um impacto sobre as 
liberdades e direitos que defendemos hoje. Coloque seu medalhão em Surrey, 
Inglaterra.
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TOMÁS DE AQUINO

Data: 

Tomás de Aquino nasceu em Aquino, Itália (Aquino não é seu sobrenome, mas 
sim estado de onde ele era). Ele era um homem muito inteligente e juntou-se à 
Ordem Dominicana dos Monges devido à sua ênfase intelectual. Coloque seu 
próximo medalhão na Espanha, o local de nascimento de Domingos, que fun-
dou a Ordem Dominicana. Tomás gostava de ler Aristóteles e procurou fundir o 
pensamento aristotélico com as Escrituras. Sua premissa principal era que cer-
tas verdades são conhecidas por todos os homens através da natureza humana e 
raciocínio correto, e ele procurou provar a existência de Deus através da razão. 
Na Igreja Católica Romana, Tomás de Aquino é altamente reverenciado e sua 
Summa Theologica é mantida em alta estima.
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MARCO POLO

Data: 

Imagine ter apenas 17 anos e se juntar ao seu pai e tio em uma jornada que 
acaba durando quase 20 anos! Marco Polo, depois de suas aventuras na China, 
passou mais tempo naquela terra estrangeira do que em sua terra natal, a Itália. 
Os Polos estavam originalmente em uma busca para apresentar alguns presentes 
a Kublai Khan, o imperador mongol, mas quando Kublai Khan mostrou favor a 
Marco Polo e o convidou para viver em seu palácio, sua jornada durou mais do 
que o esperado. O jovem Marco era um grande contador de histórias e entreteve 
o imperador com suas histórias. Ele escreveu As Viagens de Marco Polo, que 
conta as muitas experiências que encontrou enquanto estava na China. Coloque 
o medalhão 19 em Veneza, Itália, onde os Polos começaram suas aventuras.
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A GUERRA DOS CEM ANOS, A 
PESTE NEGRA E JOANA D’ARC

Data: 

A guerra mais longa do mundo é chamada de Guerra dos Cem Anos, embora 
tenha durado ainda mais do que isso. Esta guerra eclodiu quando os ingleses 
reivindicaram direitos aos tronos francês e inglês; os franceses resistiram às rei-
vindicações da Inglaterra e lutaram por seu reino. Foi durante esta longa guerra 
que dois eventos significativos ocorreram. 1) A Peste Negra, também conhecida 
como Peste Bubônica, matou milhões de europeus. A peste matou suas vítimas 
poucos dias após contrair a doença, e suas causas estão possivelmente ligadas a 
pulgas e ratos. 2) Joana D’Arc alegou ter tido visões de Deus de que precisava 
ajudar os franceses contra os ingleses na Guerra dos Cem Anos. Seguindo a 
liderança de Deus, esta jovem levou os franceses à vitória em Orleans, onde 
você colocará seu próximo medalhão. Ela acabou sendo capturada pelos ingle-
ses, acusada de heresia, e queimada na fogueira quando tinha apenas 19 anos. 
Apenas anos depois de sua morte que seu caso foi julgado novamente e Joana 
foi declarada inocente. A Igreja Católica Romana a chamou de mártir e santa.
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O GRANDE CISMA PAPAL 

Data: 

Assim como vimos governantes como o Rei João se tornarem gananciosos, ve-
mos também até os líderes da igreja lutarem com o desejo de poder. Em certo 
momento, a Igreja Ocidental teve três papas, Clemente VII, Urbano VI e João 
XXIII, governando ao mesmo tempo, devido às suas discordâncias e teimosia. 
Cada um desses papas era culpado de alguns crimes pesados e não desejava 
realmente a unificação da igreja, então por quarenta anos o papado foi dividi-
do. Imagine como os membros da igreja devem ter ficado confusos em ter três 
papas no poder! Eles não saberiam em qual acreditar ou obedecer. Depois que 
as limitações do Cisma foram colocadas sobre a autoridade papal, mas elas não 
duraram muito tempo. 
Em breve veremos mais dos pecaminosos que presidiram a igreja. Coloque seu 
medalhão no círculo número 21 em Avignon, França, onde Clemente VII go-
vernou como um dos papas durante o tempo do Grande Cisma Papal.
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JOHN WYCLIFFE E JOÃO HUSS

Data: 

Diz-se que o inglês John Wycliffe começou o movimento Lollard, um precursor 
da Reforma Protestante. Lollardy, como era chamado, considerou que as Escri-
turas eram a autoridade final, não padres ou o Papa. Wycliffe chegou ao ponto 
de chamar o Papa de anticristo, o que não foi bom para seu status com a Igre-
ja Romana. Os Lollards também enfatizaram a divindade como um requisito 
para os sacerdotes, e eles desejavam ver a igreja voltar à forma simples da igreja 
apostólica. Wycliffe também completou a primeira tradução da Bíblia para o 
inglês. Um homem em nome da Boêmia Jan Huss ( João Huss) ouviu falar dos 
ensinamentos de Wycliffe, e ele também procurou reformar a igreja, mas com 
consequências fatais. Huss foi excomungado da igreja, acusado de heresia, e 
queimado na fogueira. Coloque o medalhão 22 na Boêmia (agora República 
Tcheca). Estes dois homens representavam o fogo da reforma que estava apenas 
começando a ser acesa na Europa.
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A QUEDA DE CONSTANTINOPLA 
POR MAOMÉ II
Data: 

O Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Oriente, 
teve muita influência sobre o mundo: teve sucesso durante séculos em proteger 
o Ocidente dos muçulmanos, fez muitas contribuições políticas para a socie-
dade, e fez muito para compartilhar a literatura antiga com o resto do mundo. 
Lentamente, no entanto, os turcos (muçulmanos) tomaram a terra do Império 
Bizantino, e logo Constantinopla foi a única cidade que não estava sob controle 
turco. Os bizantinos lutaram duro contra os turcos, mas seus números não fo-
ram para seus adversários muçulmanos. Constantinopla, onde você colocará seu 
próximo medalhão, foi capturada pelos muçulmanos e ficou sob o controle do 
Império Otomano. O fim do antigo Império Romano e o poder crescente dos 
muçulmanos mudariam a Europa para sempre.
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GUTENBERG IMPRIME A BÍBLIA

Data: 

Nascido na cidade de Mainz, na Alemanha, onde você colocará o medalhão 
24, Johann Gutenberg amava ler — e seu amor pela leitura mudou o mundo. 
Ele inventou uma maneira mais eficiente de colocar livros nas mãos do maior 
número possível de pessoas. Em vez de manuscritos ou impressão de blocos 
de madeira, que era um método muito tedioso e demorado de imprimir livros, 
Gutenberg criou o primeiro tipo móvel, onde ele poderia reutilizar as letras em 
uma página. 
Embora este método de impressão ainda levasse bastante tempo em compara-
ção com nossa tecnologia de hoje, Gutenberg revolucionou a Europa com sua 
nova invenção. Sua contribuição afetou muito o Renascimento e a Reforma 
Protestante, que aprenderemos em nossos próximos flashcards. Gutenberg foi 
um dos primeiros a imprimir a Bíblia, e permitiu que cada vez mais literaturas 
chegassem às pessoas comuns.



27

A arte/tecnologiaOutros Eventos

O RENASCIMENTO

Data: 

Este novo movimento foi uma tentativa de reformar a política europeia, a edu-
cação, a religião e as artes imitando tradições clássicas gregas e romanas e cristãs 
primitivas. Coloque seu próximo medalhão no círculo número 25 em Roma, 
onde o Renascimento começou. Os humanistas procuraram ajuda aos homens 
do passado com as questões atuais com as quais estavam lidando. Assim, a ló-
gica, a retórica e a literatura — artes da persuasão — ressurgiram nas universi-
dades como autores e oradores antigos como Aristóteles, Platão e Cícero eram 
muito estimados. A arte também imitava os antigos: pinturas e estátuas eram 
muito realistas. Já ouviu falar da Capela Sistina? Michelangelo foi contratado 
pelo papa para pintar o teto desta linda capela. Ele levou quatro anos para ter-
miná-lo. 
Michelangelo também construiu a Basílica de Pedro em Roma, e é uma das 
maiores criações do Renascimento.
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A arte/tecnologiaOutros Eventos

A INQUISIÇÃO

Data: 

Vemos aqui outro exemplo de crescente depravação na Igreja. O rei e rainha 
da Espanha, Fernando e Isabel, estabeleceram uma corte religiosa conhecida 
como Inquisição, a fim de castigar os não adeptos à Igreja Católica Romana. 
Coloque seu próximo medalhão em Castela e Aragão, na Espanha, onde os 
monarcas presidiram. Aqueles que foram considerados culpados - a maioria 
judeus, muçulmanos e cristãos que buscavam reformar a igreja - foram forçados 
a converter-se ao catolicismo romano e a serem batizados, foram expulsos da 
terra ou executados por heresia. Não só mataram pessoas, como a Inquisição 
Espanhola queimou livros considerados “proibidos”. Eles procuraram suprimir 
todas as ideias heréticas opostas à igreja. Semelhante às cruzadas, este é outro 
exemplo de como a perseguição religiosa pode ser ineficaz. Apesar desses es-
forços, as ideias de reforma continuaram a se espalhar para acabar com essa 
corrupção na igreja.
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A arte/tecnologiaOutros Eventos

MARTINHO LUTERO INICIA A 
REFORMA

Data: 

Agora viajamos para Wittenberg, Alemanha, onde você colocará o medalhão 27. 
Martinho Lutero foi um monge alemão que levou sua vocação a sério e queria 
transformar a Igreja Católica Romana do caminho da corrupção. Soubemos 
anteriormente que a igreja precisava de dinheiro para construir seus cateteres, 
especialmente a Basílica de São Pedro, em Roma, na época de Lutero, levando à 
prática de vender indulgências. Um pregador chamado John Tetzel ensinou que 
“assim que uma moeda nos anéis de cofre, uma alma das nascentes do purgató-
rio”, significando que, dando dinheiro à igreja, uma pessoa poderia libertar sua 
própria ou outra alma do purgatório. Isso levou Martinho Lutero a postar suas 
Noventa e Cinco Teses na porta do Castelo de Wittenberg. Segundo Lutero, a 
salvação não é algo que pode ser comprado, mas vem apenas pela graça de Deus 
através da fé. Lutero foi excomungado da igreja por suas tentativas de reforma, 
mas seu martelo na porta de Wittenberg já estava ressoando pela Europa, e a 
Reforma Protestante estava rapidamente se espalhando.
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A arte/tecnologiaOutros Eventos

ULRICO ZUÍNGLIO E OS 
ANABATISTAS

Data: 

O pastor suíço Ulrico Zuínglio também lutou contra a Igreja Católica Romana 
em questões de reforma. Ele foi pastor da igreja em Zurique, Suíça, onde você 
colocará seu próximo medalhão. A Suíça era na verdade uma confederação na 
época, não um país. Era composto por pequenos estados independente chama-
dos cantões que formavam a Confederação Suíça. Agora alguns desses cantões 
seguiram Zuínglio e seus esforços para a reforma, mas os outros permaneceram 
católicos romanos. Isso resultou em uma guerra entre os cantões protestantes 
e católicos. Zuínglio também entrou em conflito com os anabatistas, que de-
fendiam apenas o “batismo dos crentes”, em oposição ao batismo de crianças. 
Eles também eram pacifistas radicais, acreditando que nenhum cristão deveria 
portar armas. Os anabatistas foram severamente perseguidos, e Zuínglio foi 
um dos primeiros a lidar com tratamento severo contra eles. Assim começou as 
denominações da Igreja Protestante à medida que mais e mais facções se desen-
volveriam devido a desacordos teológicos.
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A arte/tecnologiaOutros Eventos

O ATO DE SUPREMACIA

Data: 

Mais uma vez vemos uma luta entre o poder papal e o secular. Enquanto a igre-
ja na Inglaterra já disputava com o papa sobre sua autoridade, o rei Henrique 
VIII deu motivo para a Inglaterra se separar da Igreja Católica Romana. Como 
era seu costume, Henrique tentou se divorciar de sua esposa, Catarina de Ara-
gão, porque ela não conseguiu produzir um herdeiro masculino ao trono; mas 
quando o Papa se recusou a conceder-lhe uma anulação, Henrique declarou-se 
o chefe da Igreja da Inglaterra. Este ato oficialmente separou a Inglaterra da 
Igreja Católica Romana. Henrique essencialmente nomeou o governante inglês 
como chefe da igreja e do Estado, o que significava que as leis civis dominavam 
as leis da igreja. Esta separação de Roma introduziu muitos aspectos da Refor-
ma Protestante à Inglaterra. Coloque seu medalhão no círculo número 29 em 
Londres, Inglaterra.
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A arte/tecnologiaOutros Eventos

JOÃO CALVINO E AS 
INSTITUTAS

Data: 

O protestantismo estava se espalhando rapidamente pela Europa, mas as per-
seguições católicas romanas desses reformadores protestantes também estavam 
aumentando. Depois de se converter às ideias da Reforma, o francês João Calvi-
no fugiu para a Suíça. Em Genebra, onde você colocará seu próximo medalhão, 
Calvino foi um professor bíblico, um pastor, e um amigo de refugiados protes-
tantes de toda a Europa. As maiores obras de Calvino foram As Institutas da 
Religião Cristã e seus comentários sobre a maioria dos livros da Bíblia. João 
Calvino era um homem corajoso que não temia a perseguição dos homens, e por 
isso seu impacto sobre o Cristianismo ainda é sentido hoje.
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A arte/tecnologiaOutros Eventos

CONCÍLIO DE TRENTO 

Data: 

Coloque seu próximo medalhão no círculo número 31 em Trent, Itália, onde o 
Concílio de Trento se reuniu 25 vezes durante um período de 18 anos. Este con-
cílio era um grupo de católicos romanos que se reuniam para refutar os ensina-
mentos da Reforma Protestante e pronunciá-los heréticos. Eles, como sempre, 
admitiram o abuso de certas práticas dentro da Igreja Romana, como a venda de 
indulgências, e buscaram reformas nessas áreas. Ao fazê-lo, eles escreveram uma 
doutrina formalizada das crenças católicas romanas, explicando a posição da 
igreja sobre a salvação, a justificativa, os sacramentos e outros tópicos questiona-
dos pelos protestantes. Oficialmente, a Igreja Romana declarou os protestantes 
anátemas, ou excomungados da igreja. Essas decisões só reforçaram as crenças 
dos reformadores, separando esses dois corpos da igreja cristã até hoje.
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A arte/tecnologiaOutros Eventos

JOHN KNOX E A REFORMA NA 
ESCÓCIA

Data: 

Nossa última parada para este ano é a Escócia, onde você colocará seu últi-
mo medalhão. John Knox foi um clérigo escocês, que subiu para a posição de 
capelão para o rei da Inglaterra Eduardo VI. Quando Maria Tudor sucedeu a 
Eduardo, ela reinstituiu o catolicismo como a religião nacional, forçando Knox 
a renunciar. Knox foi para Genebra, onde conheceu João Calvino. Ele aprendeu 
muito sob Calvino, reforçando suas crenças na Reforma Protestante. Ao retor-
nar à Escócia, Knox teve muitos encontros com Maria, Rainha da Escócia, que 
era católica romana e desprezava a pregação de Knox. Knox não temia Maria, 
como sempre, e continuou a pregar contra ela. Ele estabeleceu a palavra kirk 
(palavra escocesa para “igreja”), que era de natureza presbiteriana, e eventual-
mente se tornou a igreja nacional da Escócia.
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PROJETOS
EXTRAS
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PROJETO EXTRA 1

Marcador  
de Livro

Materiais

• Uma cópia do molde
• Canetinha hidrocor
• Cola 
• Tesoura
• Perfurador
• Barbante

Instruções

Faça uma cópia dessa 
página em uma cartolina. 
Decore o marcador com uma 
pessoa ou evento que esteja 
estudando, e depois pinte e 
recorte. Dobre ao meio e cole 
unindo os dois lados. Para um 
melhor resultado, plastifique 
seu marcador quando 
terminar para que dure mais. 
Usando um perfurador, fure 
no topo do marcador. Pegue 
um pedaço de fita ou barbante 
e amarre no furos.
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CARTÃO POSTAL

Queria que você          estivesse aqui!

Onde você visitou?

O que você mais gostou nesta visita?

Como isso se relaciona com o que você está estudando?

CARTÃO POSTAL

Queria que você 

         estivesse aqui!

PROJETO EXTRA 2

 Cartão postal de Viagem de Campo
No espaço abaixo, faça um cartão postal imaginário baseado na sua viagem de campo. Na frente dese-

nhe uma imagem do local, e no verso responda às perguntas.
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PROJETO EXTRA 3

Jogo de Tabuleiro do Cronômetro

Nesse jogo, os jogadores estão presos no passado e precisam tentar chegar ao presente respondendo às 
perguntas enquanto ainda há tempo.

CRONÔMETROCRONÔMETROCRONÔMETRO
um jogo de históriaum jogo de história

CRONÔMETROCRONÔMETROCRONÔMETRO
um jogo de históriaum jogo de história

CRONÔMETROCRONÔMETROCRONÔMETRO
um jogo de históriaum jogo de história

CRONÔMETROCRONÔMETROCRONÔMETRO
um jogo de históriaum jogo de história

CRONÔMETROCRONÔMETROCRONÔMETRO
um jogo de históriaum jogo de história

CRONÔMETROCRONÔMETROCRONÔMETRO
um jogo de históriaum jogo de história

Materiais

• Tesoura

• Fita

• Lápis coloridos

Instruções

Recorte os cartões, peões do jogador de relógio 
de bolso e o tabuleiro. Cole o tabuleiro e pinte-o. 
Plastificar o tabuleiro pode ser útil, para que tenha 
maior durabilidade.

Regras do Jogo

Em cada cartão escreva uma pergunta e respos-
ta baseada nos Cartões de Memorização estudados. 
Para começar, cada jogador coloca o seu peão no 
espaço escrito “Passado”. Os jogadores começam a 
partida, avançando um espaço e seguindo as ins-
truções daquele espaço. Se o jogador é instruído a 
desenhar um cartão, uma resposta correta permitirá 
que ele avance duas casas.
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Ah não!  
Você caiu em um  

cronômetro que volta 
no tempo!  

Volte três casas.

P: 

R:

P: 

R:

P: 

R:

P: 

R:

P: 

R:



40

V
O

LTE
 

3 C
A

S
A

S

D
E

S
E

N
H

E

U
M

 C
A

R
TÃ

O

O
 PA

S
S

A
D

O
D

E
S

E
N

H
E

U
M

 C
A

R
TÃ

O
R

O
D

A
D

A

LIV
R

E
D

E
S

E
N

H
E

U
M

 C
A

R
TÃ

O

D
E

S
E

N
H

E

U
M

 C
A

R
TÃ

O

CRONÔMETRO
CRONÔMETRO
CRONÔMETRO

um
 jogo de história

um
 jogo de história



41

PE
R

C
A

 U
M

A

R
O

D
A

D
A

V
O

LTE
 3 

E
S

PA
Ç

O
S

D
E

S
E

N
H

E

U
M

 C
A

R
TÃ

O

R
O

D
A

D
A

LIV
R

E

D
E

S
E

N
H

E

U
M

 C
A

R
TÃ

O

D
E

S
E

N
H

E

U
M

 C
A

R
TÃ

O

D
E

S
E

N
H

E

U
M

 C
A

R
TÃ

O

D
E

S
E

N
H

E

U
M

 C
A

R
TÃ

O

CRONÔMETRO
CRONÔMETRO
CRONÔMETRO

um
 jogo de história

um
 jogo de história



42

D
E

S
E

N
H

E

U
M

 C
A

R
TÃ

O

V
O

LTE
 

3 C
A

S
A

S

D
E

S
E

N
H

E

U
M

 C
A

R
TÃ

O

PE
R

C
A

  U
M

A

R
O

D
A

D
A

D
E

S
E

N
H

E

U
M

 C
A

R
TÃ

O

D
E

S
E

N
H

E

U
M

 C
A

R
TÃ

O

O
 PR

E
S

E
N

TE

CRONÔMETRO
CRONÔMETRO
CRONÔMETRO

um
 jogo de história

um
 jogo de história



43

D
E

S
E

N
H

E

U
M

 C
A

R
TÃ

O

R
O

D
A

D
A

LIV
R

E

PE
R

C
A

 U
M

A

R
O

D
A

D
A

V
O

LTE
 2 

E
S

PA
Ç

O
S

D
E

S
E

N
H

E

U
M

 C
A

R
TÃ

O

D
E

S
E

N
H

E

U
M

 C
A

R
TÃ

O

D
E

S
E

N
H

E

U
M

 C
A

R
TÃ

O

D
E

S
E

N
H

E

U
M

 C
A

R
TÃ

O

D
E

S
E

N
H

E

U
M

 C
A

R
TÃ

O

CRONÔMETRO
CRONÔMETRO
CRONÔMETRO

um
 jogo de história

um
 jogo de história

1 2 3 4



44

PROJETO EXTRA 4

Revisão de Sequência

Evento Data Referência
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PROJETO EXTRA 5

Museu de História da Arte

Crie um museu de arte para seus alunos reforçarem os eventos estudados nos cartões de história. 

Montando sua coleção

Depois de completar um cartão, pesquise e imprima  uma das imagens adicionais que representam 
esse evento. Pinte e coloque as imagens em uma das molduras a seguir. Pendure essas obras de arte 
no museu (veja na próxima página) para montar sua própria coleção.
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Montando seu Museu

Encontre uma caixa de papelão e 
pinte com tinta spray branca por 
dentro e por fora. A imagem ao lado 
pode ser copiada para criar um “papel 
de parede” para o exterior do museu. 
Outra opção é deixar os alunos 
decorarem de acordo com seu próprio 
gosto. Feche a caixa e recorte a borda 
de cima da caixa, descendo pelo lado 
adjacente, e depois volte ao longo da 
parte inferior para fazer uma “parede” 
do museu que possa ser aberta como 
uma porta. Pendure suas obras de arte 
e convide visitantes para apreciar.
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PROJETO EXTRA 6

A Classical Press enviou sua equipe de arqueólogos para descobrir os tesouros escondidos no cartão 
de história que você está estudando. Vá na descrição do verso do cartão com cada especialista e 
ajude-os a fazer as perguntas que irão revelar os objetos que eles estão interessados. Escreva as 
respostas nos espaços abaixo. 

Substantivo Nigel
pergunta “Quem?” 

e “O quê?”

Verbo Verônica 
pergunta “O que foi 

dito a respeito disso?”

Adjetivo Adam          
pergunta “Que tipo?”, “

Qual?” e “Quanto?”

Advérbio Ashley
pergunta “Como?”,

“Quando?” e “Onde?” 
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PROJETO EXTRA 7

Crítica Literaria - Relatório de Leitura

Eu li a biografia de: 

Título: 

Autor: 

Cinco fatos sobre o sujeito da biografia:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Esta pessoa ainda está viva? (Circule um)

Sim  /   Não (Circule um)

Esta pessoa mora no Brasil?

Sim  /   Não (Circule um)

Por que o sujeito desse livro é tão importante para 

ter um livro escrito sobre a vida dele? 
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PROJETO EXTRA 8

ÓTIMOS JOGOS PARA REVISÃO DE HISTÓRIA

 Faça cartões com nomes, datas, eventos e lugares para manter em um pacote. Adicione cartões à 
medida que mais tópicos forem estudados. Em dias de revisão, retire os cartões 3x5 para pistas já prontas. 
Eles podem ser úteis para muitos dos jogos que vamos apresentar aqui. 

Quem sou eu? (Onde estou? O que sou?)

 Um aluno seleciona uma pessoa, um lugar e uma coisa de seu conhecimento histórico. O aluno que 
tiver escolhido uma coisa, dá pistas e chama os colegas de classe (que estiverem com suas mãos levantadas) 
para adivinhar. O aluno que acertar será o próprio a escolher para ser uma coisa. 

Vinte Perguntas

 O aluno escolhe uma pessoa, um lugar ou uma coisa de seu conhecimento histórico. Ele anuncia 
para a classe se eles são uma pessoa, um lugar ou uma coisa. A classe pode fazer vinte perguntas. Todas 
as perguntas devem ser feitas de maneira que as respostas sejam apenas “sim” ou “não”. Se após as vinte 
questões, ninguém tiver acertado, o aluno que escolheu revela a pessoa, o lugar ou a coisa.

Charadas

 Jogue de maneira individual ou em equipe. Uma pessoa ou uma equipe deve atuar para dar pistas sobre 
uma pessoa ou evento. Os alunos restantes ou a equipe devem tentar adivinhar. Defina um tempo limite 
de alguns minutos. 

Polegar para cima ou para baixo

 O professor faz perguntas de “sim” ou “não” pertinentes para a história. A classe responde com um 
polegar para cima representando “sim” ou um polegar para baixo representando “não”.

TOC - TOC

O professor diz: “toc-toc”
O aluno responde: “Quem é?”
O professor dá um fato como resposta. Por exemplo, “Eu tive seis esposas”. 
O aluno responde com o nome: “Rei Henrique VIII”.

História Confusa

 Reconte um evento histórico com poucos fatos incorretos. À medida que o professor contar o evento, 
os alunos levantam as mãos e corrigem os erros. 
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Ordem Cronológica

 Dê aos alunos um ou dois cartões de história. Peça que os alunos coloquem os cartões em ordem 
cronológica sem olhar para os números no verso.

ABC’s da História

 O primeiro aluno começa nomeando uma pessoa, um lugar ou uma coisa da história que começa com 
a letra A e diz um fato sobre isso. O próximo aluno segue a ordem usando a próxima letra do alfabeto. 
Por exemplo, A-Aristóteles era um filósofo. B- Botticelli era um artista renascentista. 

Arremeso de Bola

 O professor arremessa uma pequena bola macia para um aluno que responderá à pergunta. O aluno 
joga a bola de volta para o professor que escolhe outro aluno para responder.

Jogo da Velha

 Este jogo pode ser jogado em pares ou dividindo em dois grupos. Os alunos escolhem onde colocar o 
“X” ou o “O” quando responderem corretamente.

Identidade Secreta

 Um jogador escolhe uma pessoa e diz aos outros jogadores a inicial do último nome da pessoa escolhida. 
Outros jogadores fazem perguntas formuladas para que o jogador que escolheu tenha que identificar 
outras pessoas com a mesma inicial. Se a inicial é H por exemplo, a primeira pergunta poderia ser “Você 
é um presidente dos Estados Unidos?” A resposta pode ser, “Não, eu não sou William Harrison”. Se o 
jogador que escolheu estiver perplexo por uma resposta com a inicial adequada, então o solicitante pode 
requerer outra informação: “Você está vivo?” As perguntas “perplexas” só podem ser respondidas com 
“sim” ou “não”. O jogador que escolheu continua perguntando até alguém adivinhar a resposta. 

Caixas

 Arrume o jogo com uma grade quadrada feita de pontos. Faça perguntas aos alunos. Respostas 
corretas ganham a uma linha horizontal ou vertical ligando dois dos pontos. O aluno que fecha uma caixa 
primeiro, escreve a inicial do seu nome dentro e tem mais uma jogada. Ele deve continuar adicionando 
linhas desde que cada linha forme uma nova caixa. O aluno com mais caixas vence. 

Revista

 Colete quantas revistas velhas quanto possível. Permita alguns minutos para que os alunos descrevam 
um evento histórico cortando figuras e palavras de revistas e colando-as em folhas em branco. Eles 
podem até mesmo juntar as páginas formando um livro para mostrar o curso dos eventos. 
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Categorias

 Selecione vinte categorias com antecedência (colônias, itens comercializados com a Inglaterra, 
presidentes, pais fundadores, navios famosos, itens tributados pela Inglaterra). Cada aluno escreve nomes 
de todas as categorias no início do seu papel. Os jogadores têm 5-10 minutos para escrever o máximo de 
itens, que se encaixam nas categorias, que eles conseguirem. Quando o tempo acabar, troque as listas para 
pontuar. Cada resposta correta é um ponto. Uma resposta que ninguém mais colocou, recebe dois pontos. 
O jogador com maior quantidade de pontos, vence. 

Desenhando no Escuro

 Reconte um evento histórico para a turma. A classe deve desenhar o evento com os olhos fechados. 
Juízes podem escolher o mais preciso, mais engraçado etc.

Jogo da Forca

 Escolha palavras relacionadas com a história. Na sua vez, cada aluno advinha uma letra até alguém 
adivinhar a resposta completa ou o boneco ser enforcado. 

Perguntas

 O primeiro jogador faz a pergunta. O segundo jogador deve responder com outra pergunta relacionada, 
e depois, o primeiro jogador responde com outra pergunta etc. Se um jogador demorar muito entre uma 
pergunta e outra, esquecer de fazer uma pergunta ou perguntar algo sem sentido, ele está fora. Por 
exemplo, “Será que Paulo Revere viveu em Boston?” “Ele não procurou um sinal na torre da igreja?” “Foi 
um por terra, dois se for por mar?”
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PROJETO EXTRA 5

Livro Sanfonado

 Copie a frente e o verso das páginas ou cole-as juntas. Recorte nas linhas. Segurando o livro com 
a página da frente virada na posição de leitura, erga o segundo e terceiro painéis e dobre-os, virando 
a parte de baixo para a esquerda. Depois erga a parte esquerda do terceiro painel e dobre novamente 
de cabeça para baixo até o segundo painel. Erga e dobre as abas para o centro e “tranque-as” 
juntas. Do outro lado, ilustre o livreto e dê um título. Depois abra e desdobre para completar com 
perguntas seu interior.
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Cartão postal de Viagem de Campo
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PROJETO EXTRA

Diorama de Família: Egípcios

Abaixo você encontrará bonecos de papel que podem ser usados para fazer Dioramas. Depois de 
recortar as figuras, dobre a parte de baixo na linha pontilhada e cole em uma caixa de sapato.
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PROJETO EXTRA

Diorama de Família: Gregos

Abaixo você encontrará bonecos de papel que podem ser usados para fazer Dioramas. Depois de 
recortar as figuras, dobre a parte de baixo na linha pontilhada e cole em uma caixa de sapato.


