
 

 

 

 

 

Feliz venres!!! 

 
 Que tal estades? Moito ánimo que estamos a venres e ven a fin de semana e con bo tempo, 

creo!!! Cousa que en Galicia non é habitual 😉 

 

 Deixo aquí o vídeo coas correccións e comentarios acerca das actividades que mandei de 

Carvalho Calero.  

https://youtu.be/KghRdIo6nu4 

 

 Penso que non tiñamos nada máis pendente para corrixir, así que simplemente comentarei 

algúns exemplos que podedes ter nas fontes históricas, vale? Repito, son exemplos e podedes 

ter outros. 

 

FONTES ESCRITAS: libros, documentos, manuscritos, mapas, papeis... 

FONTES MATERIAIS: vasilla, ósos, roupa, lámpada, xoias,... 

FONTES ORAIS: contos dos avós, lendas contadas, cancións de berce ... 

FONTES GRÁFICAS: pinturas, películas, fotografías, ... 

 

 A continuación seguimos revisando conceptos que xa deberíamos de saber de anos 

anteriores... 

  

 

 

https://youtu.be/KghRdIo6nu4


Vemos primeiro o seguinte vídeo. Prestade moita atención...   

https://www.youtube.com/watch?v=C1CxoIQDz78 

(toca escribir e facer o esquema con unha cor en cada Idade. Sede curiosiños, por favor) 

AS IDADES DA HISTORIA 

Os historiadores xunto con outros profesionais decidiron dividir a Historia da Humanidade en 

anacos para poder comprender un pouco mellor cada período de tempo. As Idades da Historia son 

5 períodos de tempo grandes divididos por un ou varios acontecementos históricos relevantes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PREHISTORIA 

IDADE ANTIGA 

IDADE MODERNA 

IDADE MEDIA 

IDADE 

CONTEMPORÁNEA 

Feito: APARICIÓN DA ESCRITURA 

Feito: CAÍDA DO IMPERIO ROMANO DE 

OCCIDENTE 

Feito: DESCUBRIMENTO DE AMÉRICA 

REVOLUCIÓN FRANCESA 

https://www.youtube.com/watch?v=C1CxoIQDz78


Ese esquema tedes que facelo no voso caderno. As normas son: 

- Non tedes que copiar as mesmas cores nas Idades, usade a vosa imaxinación e gusto.  

- Tes que haber unha ÚNICA cor nos acontecementos (eu usei o amarelo). 

- Podedes facelo en vertical ou horizontal. 

- Podedes engadir algún debuxo, se queredes. 

 

Facédeo curiosiño pois tédelo que enviar ao meu correo electrónico mediante foto. Dou 

de prazo ata o domingo 24 de maio á noitiña. Estou segura de que o faredes moito antes e 

recibirei algúns esquemas hoxe mesmo. 

martasequeirocuarto@gmail.com 

 

A próxima semana comezaremos de xeito moi moi sinxelo coa Idade Media ... 

 

 

  

 

Descansade moito e desfrutade da fin de 

semana!!! 

 


