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 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta.
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho.
 Fique atento ao prazo de entrega.
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo.
 Não permita que seus colegas copiem seu trabalho e não copie o trabalho de seus colegas. Trabalhos iguais
serão anulados.
 Lembre-se esse trabalho é um passaporte para a prova de recuperação. A não entrega até a data estipulada
no calendário anual da escola impedirá o aluno de fazer a prova.
 Este trabalho não abrange todo o conteúdo do semestre, portanto, é apenas um auxílio aos seus estudos que
devem ser complementados com a consulta aos seus cadernos, apostilas.
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AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À
PARTE EM FOLHA DE PAPEL ALMAÇO OU A4 COM ESTA EM ANEXO.

“Bárbaros” era a denominação dada aos povos de origem germânica que invadiram a Península Ibérica durante
os séculos IV e V. Os bárbaros, na verdade, dividiam-se em diversos povos distintos que habitavam as regiões
dos rios Reno, Danúbio, Vístula e a região dos mares do Norte e Báltico, a Germânia. Os grupos bárbaros
dividem-se em Tártaro-mongóis (hunos, turcos, búlgaros, húngaros – magiares), Eslavos (russos, poloneses,
tchecos, sérvios) e germanos (visigodos, ostrogodos, hérulos, anglos, saxões, lombardos, vândalos e francos).
TAREFA 01
Escolha um desses povos e faça uma pesquisa e apresente-a. (0,5)
TAREFA 02
Crie uma história em quadrinhos onde os “bárbaros” se encontrem com os romanos. (1,5)
Atenção: Não se esqueça de criar personagens para a história, assim como um cenário, vestimentas,
instrumentos, etc.

