
 

 

 

 

DISCIPLINA: HISTÓRIA PROFESSOR(A): KATIÚSCIA/ LUIZA 
Habilidades exigidas: Conteúdos: AV1 

 
AV1: Onde estudar? 

 
AV1: Dicas para estudo 

 

 
(EF05HI04) Associar a noção 
de cidadania com os princípios 
de respeito à diversidade e à 
pluralidade. 
 
(EF05HI05) Associar o conceito 
de cidadania à conquista de 
direitos dos povos e das 
sociedades, compreendendo-o 
como conquista histórica. 

 
● O Etnocentrismo. 
● Capítulo 2: Cidadania: Conquistas 

dos povos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

● Livro de História: páginas 58 a 77. 

● Registros do caderno. 

 
● Estude todos os dias. 
● Faça esquemas para estudo. 
● Mantenha as correções e 
atividades em dia. 
● Tire suas dúvidas. 
● Use a internet para assistir 
vídeos sobre o assunto. 

 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

 
● Capítulo 3 - Cidadania: conquistas 

do povo brasileiro. 
 
 
 
 
 
 
 

 

● Livro de História: páginas 78 a 93. 

● Registros do caderno. 

 
● Estude todos os dias. 
● Faça esquemas para estudo. 
● Mantenha as correções e 
atividades em dia. 
● Tire suas dúvidas. 
● Use a internet para assistir 
vídeos sobre o assunto. 

ROTEIRO DE ESTUDOS –5º ANO - TURMAS 51/52/53                      

2ª TRIMESTRE / 2021 



AV3 – trabalhos pedagógicos – 2ª trimestre 
 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho 

será disponibilizado   
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

Jamboard sobre desigualdades 
sociais e os direitos humanos 

(integrado à História). 

Semana de 28/06 a 02/07 
(de acordo com o 
planejamento semanal da 
professora regente). 

Semana de 28/06 a 02/07 
(de acordo com o 
planejamento semanal da 
professora regente). 

1,5 pontos. ● Capricho e organização. 

● Informações corretas. 

● Entrega dentro do prazo 

Formulário integrado à Língua 
Portuguesa. 

Semana de 05 a 09/07 (de 
acordo com o planejamento 
semanal da professora 
regente). 

Semana de 05 a 09/07 (de 
acordo com o planejamento 
semanal da professora 
regente). 

1,5 pontos. ● Pontuação de acordo com  

formulário: 

- Livro de História: 

páginas 69 a 73; 84 a 

87. 

- Língua Portuguesa: 

gramática (a 

professora postará 

previamente). 

 

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


