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Guião de Leitura 

 

 

 

1.Introdução (pág. 5-6) 

 

1.1.O que te mostra esta introdução? 

Assinala as opções que te parecem mais corretas: 

a) Tudo o que é referido sobre a História está correto. ___ 

b) Nem sempre o que dizem sobre certos momentos da História está correto. ___ 

c) Para saber a verdade dos factos, é sempre preciso comparar fontes. ___ 

 

2.Cronologia (págs. 7-10) 

2.1. Descobre… 

a)… o ano em que os Vikings invadem a Inglaterra. __________ 

b)… o ano em que terminaram as Cruzadas.__________ 

c) …o ano de grandes cheias na Europa. ____________ 

d) … o início da Guerra dos Cem anos. ___________________ 

e) … os países envolvidos na Guerra dos Cem anos. __________________________ 

f) …o ano em que a Peste Negra chegou à Europa. __________ 

g)… quem esteve envolvido na Guerra das Rosas. 

_________________________________________ 

h) …o fim da Idade Média. ___________ 

 

3.Os sórdidos Normandos (págs. 11-18) 

3.1. Encontra os adjetivos que qualificam a barafunda medieval. 

3.2. A quem se referia Guilherme na possível carta à sua mulher, quando escrevia: “...atacou-me a 

mim quando eu é que pensava estar a atacá-lo!” 

 

4. Tipos Feudais (págs.19-29) 

4.1. Como estava organizada a sociedade feudal? 

4.2. Destaca o tipo de vida dos camponeses medievais. 

4.3. Indica as diferenças com a vida dos condes. 

4.4. O que era o “Domesday Book”? 

 

5. A terrível doença (págs.30-41) 

5.1. Identifica a terrível doença. 

5.2. Assinala a opção certa: 

a) A peste surgiu devido aos ratos. ____    b) A peste surgiu devido aos cães. ____ 

c) A peste surgiu devido às pulgas nos ratos. ____   d) A peste surgiu devido aos gatos. ___ 

6. Cavaleiros Chanfrados (págs.42-51) 

6.1. Quem trouxe a arte de construir castelos para a Inglaterra? 

6.2. Apresenta, em cinco linhas, um resumo do episódio da história de Geoffrey. 

6.3. Indica quem era o “entertainer-mor” no Castelo. 

6.4. Que habilidades teriam de saber fazer para serem contratados? 
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6.5. Que outros divertimentos poderiam existir? 

 

7. Os Horríveis Angevinos (págs.52-61) 

7.1. Quem foi o primeiro rei Angevino? 

7.2. Qual o castigo dado a quem roubou um cavalo? 

7.3. Qual o terrível hábito de Henrique II? 

7.4. O que lhe aconteceu? 

   

8. Comida imunda (págs.62-72) 

8.1.Completa o quadro. 

Alguns alimentos habituais Alimentos que ainda não eram conhecidos 

1- 1- 

2- 2- 

3-  

 

8.2. Por que razão era mais seguro beber cerveja do que água? 

8.3.O que são açougueiros? 

8.4. Assinala as opções corretas: 

 a) Na Idade Média, surgiu alguma preocupação com as boas maneiras. ___  

 b) A Idade Média era uma época muito malcheirosa. ___ 

 c) Havia muitos cuidados de higiene na Idade Média. ___ 

 d) A urina era um dos ingredientes para fazer a lixívia. ___ 

                                                                                                                            

9.Os Lancaster Piolhosos (págs.73-82) 

9.1.Identifica o traço psicológico atribuído a Ricardo II. 

 

10. Pobres mulheres (págs.83-92) 

10.1. Como eram vistas as mulheres na Idade Média? 

10.2. Porque ficou conhecida Joana d’Arc? 

 

11. Crianças tristes (págs.93-106) 

11.1. Aqui, encontras dez razões que justificam a vida difícil das crianças da época. 

 Escolhe a que mais te impressiona e regista-a. 

11.2. Quem é que podia ir à escola na Idade Média? 

11.3. Identifica as coisas terríveis das escolas da época. 

 

12. Teste aos conhecimentos sobre a Idade Média (págs.107-111) 

Aqui, encontras dez questões sobre a Idade Média e as respetivas respostas. 

12.1. Identifica a que mais te surpreendeu. 

 

13. Religião decadente (págs.112-126) 

Aqui, encontras as crenças da época, as formas de enganar os crentes, as superstições mais 
conhecidas. 

13.1.Na pág. 120, podes verificar as mudanças que ocorreram na sociedade. Regista-as. 


