
 
 

 

DISCIPLINA: História                            PROFESSOR(A) Mariza e Katiuscia 
Habilidades exigidas: Conteúdos: AV1 

 
AV1: Onde estudar? 

 
AV1: Dicas para estudo 

 

 
(EF04HI01)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. 
(EF04HI03)Identificar as 

transformações ocorridas na 
cidade ao longo do tempo e 

discutir suas interferências nos 
modos de vida de seus 

habitantes, tomando como 
ponto de partida o presente. 

(EF04HI08)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. 

(EF04HI05)Relacionar os 

processos de ocupação do 
campo a intervenções na 
natureza, avaliando os 

resultados dessas intervenções. 

 
Indígenas, portugueses e africanos na 
formação do Brasil 

- Povos indígenas 

- Portugueses e espanhóis se 

lançam aos mares 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Livro de História páginas 70 a 99. 

- Manter uma rotina diária de 
estudos. 
- Procure estudar num ambiente 
calmo, limpo e sem muito ruído e 
grandes distrações. 
- É importante manter o material a 
ser utilizado organizado e 
acessível. 
- Assistir aos vídeos 
disponibilizados nos roteiros. 
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(EF04HI11)Analisar, na 

sociedade em que vive, a 
existência ou não de mudanças 
associadas à migração (interna 

e internacional). 
(EF04HI07)Identificar e 

descrever a importância dos 
caminhos terrestres, fluviais e 
marítimos para a dinâmica da 

vida comercial. 
(EF15HI10)Analisar diferentes 

fluxos populacionais e suas 
contribuições para a formação 

da sociedade brasileira 
 
 
 
 
 

(EF04HI01)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. 
(EF04HI03)Identificar as 

transformações ocorridas na 
cidade ao longo do tempo e 

discutir suas interferências nos 
modos de vida de seus 

habitantes, tomando como 
ponto de partida o presente. 

(EF04HI08) 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 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

Os africanos antes e depois dos 

europeus. 

- Os bantos  

- Os iorubás 

- Africanos no Brasil 

- O 20 de novembro 

 

 

 
Livro de História páginas 100 a 128. 

- Manter uma rotina diária de 
estudos. 
- Procure estudar num ambiente 
calmo, limpo e sem muito ruído e 
grandes distrações. 
- É importante manter o material a 
ser utilizado organizado e 
acessível. 
- Assistir aos vídeos 
disponibilizados nos roteiros. 



os diferentes grupos ou estratos 
sociais. 

(EF04HI05)Relacionar os 

processos de ocupação do 
campo a intervenções na 
natureza, avaliando os 

resultados dessas intervenções. 
(EF04HI10)Analisar diferentes 

fluxos populacionais e suas 
contribuições para a formação 

da sociedade brasileira. 
(EF04HI11)Analisar, na 

sociedade em que vive, a 
existência ou não de mudanças 
associadas à migração (interna 

e internacional). 
 

AV3 – trabalhos pedagógicos – 2ª trimestre 
 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho 

será disponibilizado   
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

 
- Formulário realizado no 

Google. 

 
Turma 41- 11/06 
Turma 42- 08/06 
Turma 43- 10/06 

 
Turma 41- 11/06 
Turma 42- 08/06 
Turma 43-10/06 

 
2,0 

 Resolução de atividades em sala de  

aula, envolvendo os conteúdos: 

Indígenas, portugueses e africanos 
na formação do Brasil 

 

 

Avaliação qualitativa   Pontuação Critérios Avaliativos 

Acompanhamento e 
observação do 

desenvolvimento e percurso 
que o aluno está seguindo no 

processo ensino- 
aprendizagem. 

Durante o trimestre.   
1,0 

As potencialidades, as evoluções, 

possibilidades de avanços, 

atividades, relacionamentos. 



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


