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Monarquias nacionais europeias – Biografias de 

monarcas 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 1, Capítulo 1 

 

Introdução 

Esta sequência didática propicia instrumentos para que os alunos possam compreender os 

processos de centralização do poder político e de formação de algumas monarquias na Europa 

moderna. Por meio da biografia de monarcas de Portugal, Espanha, Inglaterra e França, pretende-se 

fazer com que o aluno compreenda como se deram os processos de formação e funcionamento 

das monarquias europeias. 

Além disso, esta sequência didática é desenvolvida com o trabalho em equipe, com a  

resolução de situação-problema e com o protagonismo dos estudantes. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender os processos de formação e consolidação das monarquias europeias e suas 
principais características. 

• Conhecer os principais monarcas do período de centralização política na Europa. 

• Entender a consolidação dos regimes absolutistas na Europa. 

• Pesquisar informações sobre monarcas relacionados ao processo de centralização 
política na Europa. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

A compreensão da formação e o 
funcionamento das monarquias 
europeias: a lógica da centralização 
política 

(EF07HI07) Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias  
e suas principais características com vistas à compreensão das razões da 
centralização política. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Organizando as atividades 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula, laboratório de informática ou biblioteca. 
Organização dos alunos: sentados em suas carteiras/mesas, virados para a lousa e para o professor, na sala de aula,  
e para o computador (no laboratório de informática).  
Recursos e/ou material necessário: laboratório de informática com computadores com conexão com a internet, folhas  
de cartolina, canetas hidrocolor, lápis, borrachas e réguas. Caso não seja possível utilizar computadores com conexão 
com a internet, podem ser utilizados livros e textos impressos com as biografias dos monarcas que serão pesquisados.  

Aula expositiva: Apresentação do projeto (25 minutos) 

Faça o levantamento prévio dos conhecimentos dos alunos. Algumas perguntas podem 

nortear essa avaliação diagnóstica: “Quem pode vir a ser um rei e uma rainha? O que fazem os reis e 

as rainhas? Quais países atualmente têm rei ou rainha? Os monarcas têm poder hoje em dia?”. 

Após o breve levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, informe que eles serão 

organizados em grupos, depois farão uma pesquisa na internet (ou em meios impressos) sobre a 

biografia de monarcas que participaram do processo de centralização política na Europa; em seguida, 

cada grupo produzirá um cartaz e, por fim, haverá a apresentação dos cartazes para a turma. Ainda 

nesta etapa do projeto, explique que uma biografia consiste na narrativa das diferentes fases da vida 

de uma pessoa, como a data de nascimento e morte, e das ações que essa pessoa realizou. A 

biografia que os alunos desenvolverão deverá estar relacionada ao processo de centralização política 

das regiões nas quais se formaram os Estados nacionais europeus. 

Atividade: Montagem dos grupos e escolha dos temas (20 minutos) 

Após a exposição do projeto que deverá ser desenvolvido pelos estudantes, organize os 

grupos – que devem conter de três a quatro alunos cada. Após a montagem dos grupos, faça a 

escolha do monarca que será pesquisado por cada grupo. Devem ser pesquisados monarcas que 

tenham participado do processo de centralização do poder em seus respectivos países, como: 

Henrique de Borgonha, Afonso Henriques e Dom João (Portugal); Fernando, Isabel e Carlos I 

(Espanha); Luís IX, Filipe IV e Luís XIV (França); e Henrique VII, Henrique VIII e Elizabeth I (Inglaterra).  

 

Aula 2 – Pesquisa sobre os monarcas 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula, laboratório de informática ou biblioteca.  
Organização dos alunos: os mesmos grupos definidos na aula anterior.  
Recursos e/ou material necessário: computadores com conexão com a internet, mídia ou caderno para registrar as 
informações coletadas. Caso não seja possível o trabalho no laboratório, encaminhe os alunos à biblioteca, onde o 
material a ser pesquisado deve ser separado com antecedência, ou forneça a eles livros e textos para que pesquisem  
as informações para a realização do trabalho.  
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Atividade: Pesquisa sobre os monarcas (45 minutos) 

Inicie a aula perguntando aos estudantes se é possível confiar em qualquer site e fonte de 

informação e como podem selecionar as informações nos meios eletrônicos. Depois, indique alguns 

endereços confiáveis para a pesquisa, nos quais os alunos poderão encontrar informações sobre a 

biografia do monarca que será desenvolvida pelo seu grupo. Podem ser indicados o Portal do 

Professor do MEC, a página TV Escola e o site da Biblioteca Nacional, entre outras fontes. 

Acompanhe o trabalho e o envolvimento dos alunos com suas respectivas pesquisas. Circule 

pelos grupos, auxiliando-os nas pesquisas. Tire dúvidas, questione, indique novas pesquisas, seja um 

mediador no processo de produção das biografias. 

Para otimizar a pesquisa, proponha aos alunos alguns itens que devem fazer parte de todas 

as biografias que serão produzidas, como a data de nascimento do monarca, o período em que 

reinou, seus principais feitos, por que ele é considerado um monarca relacionado ao processo de 

centralização política de seu país, as principais leis de seu reinado, como foi seu falecimento e quem 

o sucedeu. 

Durante a prática, alerte os alunos para a importância do registro escrito da pesquisa, pois 

posteriormente cada grupo desenvolverá um cartaz com os dados coletados.  

Caso a escola não possua laboratório de informática, você poderá levar os alunos à 

biblioteca, onde cada grupo pesquisará sobre o monarca pelo qual ficou responsável. Faça, assim 

como sugerido na prática desenvolvida no laboratório de informática, uma lista de itens comuns que 

deverão ser pesquisados. Caso também não seja possível levá-los à biblioteca, selecione materiais 

como livros e textos impressos para que eles possam realizar a pesquisa na própria sala de aula.  

 

Aula 3 – Produção de cartazes sobre os monarcas 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula ou outro local adequado para a confecção de cartazes. 
Organização dos alunos: em grupos. 
Recursos e/ou material necessário: folhas de cartolina, canetinhas coloridas, réguas, lápis, tesouras, colas e imagens 
impressas relacionadas ao monarca que será trabalhado no cartaz. 

Atividade: Produção de cartazes (45 minutos) 

Nesta aula/etapa da sequência, os grupos deverão produzir cartazes com informações sobre 

o monarca pesquisado para posterior apresentação aos demais alunos da turma. Se desejar, 

estabeleça um padrão para os cartazes, por exemplo, definindo a largura e a cor da margem do 

cartaz. Além disso, lembre os alunos das informações que deverão, obrigatoriamente, constar no 

cartaz. Oriente-os quanto ao tamanho da letra e à organização do cartaz, que poderá trazer as 

informações em tópicos, por exemplo. No entanto, mesmo com essas orientações, estimule os 

alunos a utilizar a criatividade na confecção dos cartazes, que deverão conter textos e imagens. 
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Aula 4 – Seminários sobre os monarcas 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: sentados em suas respectivas carteiras, viradas para a frente da sala, onde os grupos 
apresentarão os cartazes produzidos.   
Recursos e/ou material necessário: cartazes produzidos na aula anterior.  

Atividade: Apresentação das pesquisas (45 minutos) 

Durante os seminários de cada grupo, peça a palavra e estabeleça relações entre as diversas 

apresentações. Conduza o debate para a questão da formação das monarquias europeias e o 

processo de centralização política no contexto. Aponte semelhanças e diferenças nos processos de 

centralização. Enfatize que, na península Ibérica, o processo de centralização política e a origem das 

monarquias nacionais estão relacionados à Reconquista, que ocupou a região que havia sido tomada 

pelos muçulmanos nos séculos anteriores. Na Inglaterra, o processo de centralização se inicia no 

século XIV, mas ganha força com a dinastia Tudor, no poder desde o século XV. Henrique VIII, por 

exemplo, com a Reforma anglicana, transformou-se no líder máximo da Igreja inglesa. Outro ponto 

que deve ser ressaltado é a proximidade dos monarcas com a nascente burguesia e como as medidas 

tomadas por esses monarcas favoreciam esse grupo, principalmente com a unificação do sistema de 

moedas, de tributação, de pesos e medidas e do financiamento de expedições marítimas. 

Espera-se que, ao final das apresentações, você una diversas informações citadas durante as 

apresentações e as relacione ao processo de centralização política na Europa. Se possível, deixe os 

cartazes expostos na sala de aula por um tempo para que os alunos possam observá-los, valorizando 

o trabalho das equipes e repensando sobre os temas trabalhados. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada um dos 

alunos. Observe a participação de cada um, o empenho e a evolução individual durante o  

desenvolvimento das atividades desta sequência. 

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos sejam capazes de compreender como os 

monarcas pesquisados por eles estão relacionados ao processo de centralização política na Europa. 

Em um segundo momento, é esperado que os alunos consigam relacionar que o monarca sobre o  

qual pesquisaram é apenas um dos governantes inseridos em um contexto em que, em diferentes 

locais e momentos, participaram do processo de formação das monarquias nacionais de seus  

respectivos países. Espera-se ainda que os alunos compreendam que esse processo não foi uniforme 

em toda a Europa, embora tenha apresentado pontos em comum em vários locais. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Sobre a centralização política na Europa durante a época moderna, é correto afirmar que se 
tratou de um processo: 

a) uniforme, ou seja, que ocorreu no mesmo momento e da mesma forma em diferentes países 

europeus.  

b) no qual a nascente burguesia ocupou o poder, e os reis e rainhas tinham pouco poder. 

c) que ocorreu de formas distintas e em momentos diferentes em vários países europeus. 

d) que se iniciou na Inglaterra, durante o reinado de Henrique VIII, o primeiro a centralizar o 

poder.  

2. As origens dos reinos de Portugal e Espanha, localizados na península Ibérica, estão relacionadas 
diretamente: 

a) ao processo da Reforma protestante, que tornou os monarcas de Portugal os chefes da igreja 

em seus respectivos países. 

b) às guerras contra os holandeses, nas quais surgiu, pela primeira vez, a ideia de um reino 

português e espanhol. 

c) à chegada dos europeus à América, que enriquecem as lideranças que, assim, se tornaram 

reinos. 

d) à Reconquista da península Ibérica, na qual os cristãos lutaram contra os muçulmanos, 

resultando nesses reinos.  

 

Gabarito das questões 

1. Alternativa correta: c. 

2. Alternativa correta: d. 


