
 

 

Disciplina: HISTÓRIA Professor (a): JOSÉ PAULO 
 

Habilidades exigidas: 
II trimestre 

Conteúdos: AV1 
 

AV1: Onde estudar? 
 

AV1: Dicas para estudo 
 

 
 
H2. Comparar as propostas 
religiosas da Reforma 
Protestante e da 
Contrarreforma Católica na 
perspectiva de seus 
desdobramentos históricos.  
  
 
H4. Analisar os impactos da 
Política econômica 
mercantilista no processo de 
colonização espanhola da 
América.  
 
 
H5. Comparar analiticamente 
a presença dos povos 
indígenas na América antes e 
depois da chegada dos 
colonizadores europeus. 
 
 

 

 
Colonização Espanhola e Inglesa da 
América 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Capítulo 16 do livro de história; 
Exercícios passados em sala. 

Leia o capítulo 16 fazendo anotações 
por tópicos. 
 
Revise as atividades passadas no livro 
e no caderno 
 
Revise as aulas gravadas e os slides 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

 
Colonização Portuguesa da América 
Racismo Científico (Trabalho de 
Humanidades) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capítulos 16 do livro de história.  
Exercícios passados em sala 
A parte de história do Trabalho de 
Humanidades. 

 
 
 
 
 
 

Leia o capítulo 17 fazendo anotações 
por tópicos. 
 
Revise as atividades passadas no livro 
e no caderno 
 
Revise as aulas gravadas e os slides 
 
Revise a parte de história do Trabalho 
de Humanidades. 

CRONOGRAMA DE ESTUDOS 2ª SÉRIE 201 e 202                      

II TRIMESTRE / 2021 



 
 

 

AV3 – Trabalhos Pedagógicos – I trimestre 
 

Descrição do trabalho Data em que o trabalho 
será disponibilizado   

Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

Os alunos, divididos em grupo, 
vão pesquisar sobre o tema 
racismo científico sob a 
perspectiva histórica, 
filosófica, geográfica, 
sociológica e Religiosa. 

 
26/05 

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

Os alunos serão avaliados pela 
realização e pela entrega das 
tarefas de casa na disciplina de 
história. 

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

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

0,5 Os alunos serão avaliados pela 
realização e pela entrega das tarefas 
de casa. 

 

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


