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A PÁGINA 177 SÃO TRABALHOS EM GRUPOS, NÃO IREMOS FAZER;  
Apostila pagina 178 – a explicação sera aula virtual   
Cultura e religiosidade na Europa Medieval;  
Apostila pagina 179 vasculhando ideias – atividades 1-2 e 3 , se não tiver espaço na 
apostila pode ser feito no caderno;  
Apostila pagina 180- ponto de partida atividades 1-2-3-4 e 5  
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RESPOSTAS DA AULA DO DIA 14/04  
Correção pagina 175  

 Duas semelhanças;  
 
Tanto as mulheres nobres como as camponesas tinham suas vidas decididas 
pelos homens, fossem pais ou maridos. Em ambos os casos , também , faziam, 
casamentos cujo único objetivo era a procriação ; na nobreza , para garantir 
herdeiros ao feudo ;entre os camponeses, para que houvesse mais braços para 
o trabalho;  

 Duas diferenças;  
 
As mulheres da nobreza não trabalhavam , como as camponesas, 
frequentavam festas, ouviam poesia e musica cantada pelos trovadores, viviam 
nos castelos e tinham aposentos particulares .As camponesas trabalhavam de 
sol a sol, não tinha muito tempo para se divertir e viviam em casas rusticas de 
um único cômodo com todas as pessoas da família.  
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 Correção das frases falsas;  

 O feudalismo ocorreu principalmente na Europa, não tendo chegado a Ásia, a 
África ou mesmo as Américas.  

 A base do feudalismo era o domínio de terras , os feudos, pela nobreza 
europeia  
 
2- Nobreza  
 
Clero  
Servos e vilões  

 Nobreza e o clero eram as classes dominantes, administravam os feudos e 
dedicavam- se as guerras e á difusão do cristianismo.  
 



Servos e vilões eram trabalhadores camponeses ou artesãos ,presos ao 
trabalho na gleba por taxas e impostos que tinha de pagar aos senhores 
feudais.  
3-Usava –se o sistema de rotação de campos (ter ou quatro campos), com 
produção diferenciada em dois ou três campos e um sempre no pousio , isto é, 
descansando .  
Os instrumentos de trabalho , pertencestes ao trabalhador , eram simples; 
enxadas, ancinhos , arados puxados manualmente ou por animais. Plantavam –
se cereais, cultivavam- se arvores frutíferas , verduras e legumes etc.  
4-A) os meninos eram educados para se tornarem cavaleiros , aprendendo a 
ser militares. As mulheres permaneciam nos castelos , casavam- se com quem 
os pais escolhessem ou iam ser freiras. A maioria analfabeta assim com os 
homens.  
b) Mulheres e crianças trabalhavam igualmente , de sol a sol. As mulheres 

eram também dominadas por pais ou maridos ,devendo, além de 

trabalhar no campo ou no castelo , cuidar dos filhos e da casa .As crianças 

aprendiam com os pais as atividades agrícolas ou outros serviços. 


