
 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA 

7º ANO 

 

Apostila  

 

 Correção da lição de casa nos slides da aula sobre as Grandes Navega-

ções.  

 

Caderno 

 

Leia o texto abaixo.  

 

O medo do mar 

  

O oceano, porém, continua a ser um lugar perturbador. (...) Para os 

europeus, o reino das águas excluía a vida humana. O homem podia dominar 

os mares interiores, como os lagos, e até o Mediterrâneo, podia também atra-

vessar os rios e navegar por eles, mas quando as águas se estendiam a per-

der de vista, até distâncias completamente desconhecidas, como acontecia 

no oceano Atlântico, então o mar tornava-se o reino de todos os monstros. 

(...) navegar para o sul, ao longo da costa, e contornar o continente africano, 

era uma grande e temerária aventura (...) Mas dirigia-se para o Ocidente (...) 

seria arriscar-se a penetrar no reino dos mortos, e ir aí encontrar ilhas onde 

eles sofriam eternamente o castigo dos males que haviam cometido neste 

mundo ou recebiam, pelo contrário, a recompensa eterna do bem que tinham 

praticado na vida.  

 Colombo, que ousou fazê-lo já no fim do século XV, não estava total-

mente liberto de tais ideias. Foi preciso sentir-se pessoalmente inspirado por 

Deus para empreender tão grande temeridade. Ele descreveu os terríveis 

perigos que passou ao sofrer uma grande tempestade que parecia transportá-

lo para lá da morte, e tentou demonstrar que tinha chegado às proximidades 

do Paraíso terrestre. (BETHENCOURT, F.; CHAUDURI, K. História da Ex-

pansão Portuguesa. Navarra: Temas e Debates, 1998. P. 15 e 16. V. 1) 



 

 

1) Por que para os Europeus o oceano era um lugar perturbador?  

2) Qual era trajeto utilizado pelos europeus para chegar às Índias, antes do 

oceano? 

3) Quais foram as anotações de Cristóvão Colombo sobras as navegações 

pelo Oceano Atlântico?  

4) Faça um desenho para ilustrar as Grandes Navegações.  

 


