As guerras religiosas, dizem respeito a um período de lutas civis e operações militares,
especialmente entre católicos franceses e protestantes (huguenotes).
O conflito envolveu contestações, ou seja, disputas entre as organizações fidalgas da
França, estando entre elas, a Casa de Bourbon e a de Guise, sendo que as duas partes
receberam auxílio de fontes estrangeiras. Tais disputas duraram entre os anos de 1562 e
1598

7 Atividades sobre as Guerras religiosas
Parece um pouquinho complicado, mas nada que nosso fascinante cérebro não possa
entender, concordam? Que tal uma mãozinha, fazendo 7 atividades que lhe ajudarão a
assimilar melhor esse momento histórico? Vamos em frente?

Resumo sobre as Guerras Religiosas
Trata-se de um período de lutas civis e operações militares principalmente entre católicos
franceses e protestantes (huguenotes). O conflito envolveu as disputas faccionais entre as
casas aristocráticas da França, como a Casa de Bourbon e a de Guise, e ambos os lados
receberam assistência de fontes estrangeiras. Duraram entre os anos de 1562 e 1598
O número exato de guerras e suas respectivas datas são objeto de contínuo debate pelos
historiadores, mas foram cerca de oito; alguns afirmam que o Edito de Nantes, em 1598,
concluiu as guerras, embora o ressurgimento da atividade rebelde depois disso leve alguns
a acreditarem que a Paz de Alaïs em 1629 é a conclusão real.
Durante as guerras, negociações diplomáticas complexas e acordos de paz foram seguidos
por renovados conflitos e lutas pelo poder.

Consequências
Entre dois e quatro milhões pessoas foram mortas como resultado de guerra, fome e
doenças e, na conclusão do conflito, os huguenotes receberam direitos e liberdades
substanciais pelo Edito de Nantes, embora este não tivesse acabado com a hostilidade em
relação a eles.
As guerras enfraqueceram a autoridade da monarquia, já frágil sob o governo de Francisco
II e depois de Carlos IX, mas Henrique IV conseguiu, mais tarde, reafirmar seu papel como

monarca. ( fonte da pesquisa)

7 Atividades sobre as Guerras religiosas
Agora vamos às atividades? Por certo ela nos auxiliará a entender um pouco melhor os
motivos das guerras religiosas.

1- Atividades sobre as Guerras religiosas: O
massacre de São Bartolomeu
Como a crueldade pode entrar no coração de pessoas, a ponto de causar tantas mortes,
escondendo o desejo de domínio em nome de uma religião!

Material necessário: Internet, Caneta e papel
Idade: A partir de 12 anos

Passo a passo da atividade: O massacre de São
Bartolomeu
1. Pesquisem o que foi o edito de Nantes e o massacre de São Bartolomeu.
2. Abram uma roda para debate e discutam as seguintes questões:
3. Qual seria o verdadeiro motivo da intolerância religiosa?
4. Se os protestantes não matavam os seguidores da Igreja de Roma, por que eram
perseguidos e mortos?
5. Ainda existe intolerância religiosa no mundo? E no Brasil
Você concorda que as pessoas não devam ser impedidas de praticarem sua fé, desde que
não cause mal algum ao próximo?
O Brasil hoje é considerado um país Laico, mas, há muitos lugares, onde não é aceita a ideia
de liberdade religiosa. Principalmente em países islâmicos, ou comunistas.

2- Atividades sobre as Guerras religiosas: A
Dinastia de Valois
Nessa atividade iremos pesquisar, para conhecermos como procederam as discórdias
religiosas entre os nobres franceses.
A noite de Sao Bartolomeu
Idade: A partir de 12 anos
Material necessário: Caneta e papel

Passo a passo para a atividade: A dinastia de Valois
1. Pesquisem sobre a Dinastia de Valois, para que consigam entender o que eram as

casas de Bourbon e de Guise.
2. Façam um resumo do que entenderam
3. Dividam-se em grupos e discutam suas opiniões
4. Junte-se novamente e apresentem ao professor suas conclusões
A questão da autoridade e do governo sempre foram bastante polêmicos em todas as
épocas. É bem comum, que aqueles que estão de posse do poder, queiram determinar que
seus subordinados atendam suas vontades.

3- Atividades sobre as Guerras religiosas:
Diferenças entre católicos e protestantes
Você sabe a diferença entre católicos e protestantes? Que tal dar uma pesquisada e tirar
suas dúvidas?

Idade: A partir de 12 anos
Material necessário: Papel, caneta, internet

Passo a passo para a atividade: Diferenças entre
Católicos e protestantes
1. Convide seus alunos a pesquisarem as diferenças entre a religião católica “ e a
“Religião protestante”.
2. No Demonstre temos artigos e suporte
3. Após lerem os artigos, faça um relatórios com as principais diferenças encontradas
4. tirem suas conclusões, refletindo se haveria motivos para intolerância religiosa.
Nada melhor do que a própria formação de opinião, de forma democrática e livre, ainda que
não escapamos das influências externas.

4- Atividades sobre as Guerras religiosas:
Falso ou verdadeiro?
Aqui vamos descobrir o que está certo e o que deve ser considerado errado, vamos lá?

Idade: A partir de 12 anos

Material necessário: Papel, caneta, internet

Passo a passo para a atividade: Falso ou Verdadeiro
1. Coloque dentro do parentese “V ” se a afirmativa estiver certa, e ” F” se form falsa.
( ) A Guerra religiosa foi um período de lutas civis e operações militares principalmente
entre católicos franceses e protestantes (huguenotes).
( ) O conflito envolveu as disputas entre a Casa de Bourbon e a de Guise, e ambos os lados
receberam assistência de fontes estrangeiras.
(

) As Guerras religiosas , duraram entre os anos de 1562 e 1568

(

) Entre duas a 200 pessoas foram mortas como resultado de guerra, fome e doenças e, na

conclusão do conflito.
( ) Os huguenotes que eram católicos, receberam direitos e liberdades substanciais
pelo Edito de Fernando ll

5- Atividades sobre as Guerras religiosas:
Construção de texto
Hora de escrever tudo o que pensamos, com respeito às guerras religiosas. Será que eram
justas?
Idade: A partir de 12 anos
Material necessário: Papel, caneta, internet

Passo a passo para a atividade: Construção de Texto
1. Convide a turma para escrever um texto, onde eles possam expressar sua opinião
sobre as guerras religiosas.
2. Após escreverem, troquem os textos para que uns leiam o que os outros escreveram.
3. Se desejarem abram uma roda para discussão das ideias.
Toda opinião é permitida, no entanto, procure não ofender a crença de ninguém. Trate o
assunto de forma que não permita maltratar com palavras quem quer que seja.

6- Atividades sobre as Guerras religiosas:
Troca de perguntas e respostas
Nessa atividade, os alunos deverão deixar a criatividade rolar, no entanto, tenha dó de seu
colega hein!
Idade: A partir de 12 anos
Material necessário: Papel, caneta, internet

Passo a passo para a atividade: Troca de perguntas e
respostas
1. Cada aluno deverá pegar duas tiras de papel
2. Em uma escreverão a pergunta e em outra a resposta
3. dobre as duas tiras e cada um entregará a pergunta para um colega e a resposta para
outro
4. Façam uma roda
5. Quando o professor der o sinal e apontar o primeiro da roda, se ele estiver com uma
pergunta deverá ler a pergunta

6. Assim, o aluno que estiver com a resposta correspondente deve se manifestar e dar a
resposta
7. Assim em sequencia deverá prosseguir, até que todas perguntas e respostas sejam
dadas.
8. Caso existam dúvidas nas respostas, o professor poderá auxiliar o aluno
9. A atividade é para provocar uma memorização de forma mais descontraída
Deixe que os alunos realizem essa atividade com tranquilidade, sem a necessidade de deixálos ansiosos, pois o objetivo é aprender. Então vamos trabalhar com muito carinho!

7- Atividades sobre as Guerras religiosas:
Resenha do filme Henrique lV, rei de
Navarra
Que tal assistir esse filme super Top, aprender mais e fazer uma resenha?
https://youtube.com/watch?v=5KZZFSj2lGM

Idade: A partir de 12 anos

Material necessário: Papel, caneta, internet

Passo a passo para a atividade: Resenha do filme
Henrique lV, rei de Navarra
1. Assistam o filme acima, se possível juntos
2. Solicite que os alunos façam uma resenha, contando as partes mais interessantes e
importantes da história

3. Discutam juntos sobre o que levou Henrique lV ser tão bem sucedido. Falem dos
medos e dificuldades que ele teve de superar.
Para sermos protagonistas de uma história vitoriosa é preciso encarar os medos, e por
vezes, tomar decisões que podem até mesmo serem perigosas, mas, se trará o bem para
todos, é o que deve importar.

Fim
Se você gostou das atividades sobre as Guerras
Religiosas, e sente que elas irão colaborar, para seu
bom desempenho no ENEM ou em outros concursos,
compartilhe com outros o que encontrou! Se desejar,
temos mais materiais como esse, bem aqui no
Demonstre.
Esteja sempre conectado conosco!
Um grande abraço e até breve!

