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SEMANA DE 20 A 24 DE SETEMBRO 
 
 
 

 

AULA 1 

 

Material 

 Agenda e estojo escolar. 

 Livro de História e Dicionário 

 Ficha – disponível no ARSigma – "Revisão de História". 

 

Aula 

híbrida 

Objetos de conhecimento:  

 A ação das pessoas, grupos sociais e comunidades no tempo e no espaço. 

 Nomadismo, agricultura, escrita, navegações e indústria, entre outras.  

 O mundo da tecnologia: a integração de pessoas e as exclusões sociais e 

culturais. 

Expectativas de aprendizagem:  

 Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo, discutindo os 

sentidos dos grandes marcos da história da humanidade (nomadismo, 

desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, criação da indústria etc.). 

 Identificar as transformações ocorridas nos meios de comunicação 

(cultura oral, imprensa, rádio, televisão, cinema, internet e demais 

tecnologias digitais de informação e comunicação) e discutir seus 

significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. 

Desenvolvimento da aula:  

 Preencha o cabeçalho da ficha de Revisão de História. 

 Faça a leitura das atividades e responda aos exercícios propostos. 

 Em caso de necessidade, o livro poderá ser consultado, da página 80 à 
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página 90. 

 Abrir microfones para socializar as respostas e promover um momento 

para sanar dúvidas.  

Tarefa de

 

       Estudar para a Avaliação de História, revendo as fichas de exercícios 

realizadas durante o período e o livro de História, da página 64 à página 

90. 

   

AULAS 2 e 3                                                                                                                                                      

 

Material 

 Agenda e estojo escolar. 

 Avaliação de História.       

 

Aula 

híbrida 

Objetos de conhecimento - A circulação de pessoas e as transformações no 

meio natural. Os processos migratórios para a formação do Brasil: os grupos 

indígenas, a presença portuguesa e a diáspora forçada dos africanos. Os 

processos migratórios do final do século XIX e início do século XX no Brasil. As 

dinâmicas internas de migração no Brasil a partir dos anos 1960. A ação das 

pessoas, grupos sociais e comunidades no tempo e no espaço: nomadismo, 

agricultura, escrita, navegações, indústria, entre outras. O mundo da tecnologia: 

a integração de pessoas e as exclusões sociais e culturais. 

Expectativas de aprendizagem: 

 Relacionar os processos de ocupação do campo a intervenções na 

natureza, avaliando os resultados dessas intervenções.  

 Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a 

formação da sociedade brasileira. 

  Analisar, na sociedade em que vive, a existência ou não de mudanças 

associadas à migração (interna e internacional). 

 Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e 

no espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao 

longo do tempo. 

 Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo, discutindo os 

sentidos dos grandes marcos da história da humanidade (nomadismo, 

desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, criação da indústria etc.). 

 Identificar as transformações ocorridas nos meios de comunicação 

(cultura oral, imprensa, rádio, televisão, cinema, internet e demais 
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tecnologias digitais de informação e comunicação) e discutir seus 

significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. 

Desenvolvimento da aula:  

 Solicite aos alunos que registrem a rotina do dia na agenda escolar. 

 Aplicação da Avaliação de História. 

 Após a realização e revisão da Avaliação, os 

alunos que terminarem deverão realizar a 

leitura prévia de mais um capítulo do livro 

“Ponte para Terabítia.” 

Tarefa de

 

 Semana de Avaliações. Estude diariamente! 

 


