
 

 

Disciplina: HISTÓRIA Professor (a): JOSÉ PAULO 
 

Habilidades exigidas: 
II trimestre 

Conteúdos: AV1 
 

AV1: Onde estudar? 
 

AV1: Dicas para estudo 
 

H1. Reconhecer a importância do 
conhecimento histórico, tendo 
em vista as suas formas de 
produção e divulgação por meio 
de técnicas, tecnologia e vida 
social.  
 
H2. Identificar diferentes formas 
de divisão, contagem e 
periodização do tempo histórico. 
 
H3. Associar as manifestações 
culturais do presente aos seus 
processos históricos.  
 
 
H12. Relacionar as 
especificidades geográficas da 
Grécia e Roma Antiga ao 
desenvolvimento de suas 
civilizações.  
 
H13. Identificar as manifestações 
ou representações da 
diversidade do patrimônio 
cultural e artísticas nas 

 
Sociedade, Política e Cultura no 
Mundo Grego 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Capítulos 07 do livro de história a 
partir da página 129 
 
Fichas de resumo 
 
Exercícios passados em sala e no 
caderno. 
 
 

Leia o capítulo 07 a  partir da página 
129 fazendo anotações por tópicos. 
 
Revise as atividades passadas no livro 
e nas fichas. 
 
Revise as aulas gravadas. 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

 
A decadência do Mundo Grego e o 
período helenístico 
 
A República Romana 
 
 
 
 
 
 

 
 
Capítulos 07 do livro de história a 
partir da página 129 
 
Capítulo 08 do livro de história. 
 
Fichas de resumo 
 
Exercícios passados em sala e no 
caderno. 

 
Leia o capítulo 07 a  partir da página 
129 fazendo anotações por tópicos. 
 
Leia o capítulo 08 de seu livro de 
história da página 151 a 155 
 
Revise as atividades passadas no livro 
e nas fichas. 
 
Revise as aulas gravadas. 

CRONOGRAMA DE ESTUDOS 1ª SÉRIE 101 e 102                      

II TRIMESTRE / 2021 



sociedades gregas e romanas 
antigas. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AV3 – Trabalhos Pedagógicos – I trimestre 
 

Descrição do trabalho Data em que o trabalho 
será disponibilizado   

Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

O Mundo Greco-Romano: Os 
alunos, em grupo, vão 
pesquisar os aspectos sociais, 
filosóficos, históricos, 
geográficos e culturais do 
Mundo Greco-Romano. 

 
24/05 

03/07 2,5 O Trabalho será feito em grupo 
de até 05 pessoas e os critérios 
de avaliação estão no roteiro do 
trabalho disponível no Google 
Sala de Aula na aba atividades, 
no tópico TRABALHO DE 
HUMANIDADES 
 
 

Atividades para casa – Os 
alunos serão avaliados pela 
realização e entrega das tarefas 
de casa, 

As datas estão disponíveis 
no Google Sala de Aula, na 
aba ATIVIDADES e no tópico 
tarefas de casa. 

As datas estão disponíveis 
no Google Sala de Aula, na 

aba ATIVIDADES e no tópico 
tarefas de casa. 

0,5 A realização e a entrega das tarefas 
de casa. 

 

Observação: Caso ocorra a alteração de algum conteúdo, o professor da disciplina informará previamente. 


