
  
 

    
 

 

  

 

ROTEIRO DE ESTUDOS 2º TRIMESTRE / 2021 

 

Habilidades exigidas: 
II trimestre 

Conteúdos: Av1 Av1: Onde estudar? Av1: Dicas para estudo 

Av2: Onde estudar? Av2: Dicas para estudo Conteúdos: Av2 

DISCIPLINA: HISTÓRIA PROFESSORA: SANDRA ARANTES 

(EF05HI01) Identificar os 

processos de formação das 

culturas e dos povos, 

relacionando-os com o 

espaço geográfico 

ocupado. 

 

(EF06HI07): Identificar 

aspectos e formas de 

registro das sociedades 

antigas na África, no 

Oriente Médio e nas 

Américas, distinguindo 

alguns significados 

presentes na cultura 

material e na tradição oral 

dessas sociedades. 

 

(EF06HI09) Discutir o conceito de 

Antiguidade Clássica, seu alcance e 

limite na tradição ocidental, assim 

como os impactos sobre outras 

sociedades e culturas. 

 

(EF06HI10) Explicar a formação da 

Grécia Antiga, com ênfase na 

formação da pólis e nas 

transformações políticas, sociais e 

culturais. 

 

(EF06HI11) Caracterizar o processo 

de formação da Roma Antiga e suas 

configurações sociais e políticas nos 

 Capítulo 5 – Egito  

 

 Capítulo 6 - Mesopotâmia 

 

Livro- Texto 

Vídeo-aulas - Postadas 

Caderno de Atividades. 

Estudo Dirigido. Google Classroom 

• Fazer e Corrigir com atenção 

todas as atividades propostas. 

• Assistir as aulas gravadas de 

revisão. 

• Grifar as partes mais 

importantes do conteúdo do livro. Tia 

Sandra, chama de HD – Hiper Dica. 

• Não estude às vésperas da 

prova! 

História não se decora, se aprende! 

Capítulo  8- Mundo Grego e a 

Democracia. 

 

 

Livro- Texto 

Vídeo-aulas sugeridas no 

planejamento . 

Caderno de Atividades. 

Estudo Dirigido. Google Classroom 

Slides - Google Classroom 

• Fazer e Corrigir com atenção 

todas as atividades propostas 

• Assistir as aulas gravadas de 

revisão. 

• Grifar as partes mais 

importantes do conteúdo do livro. Tia 

Sandra, chama de HD – Hiper Dica. 



 
 

 

 

     
 

     

                                       Av3 – trabalhos pedagógicos II Trimestre  

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho 

será disponibilizado 
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

Trabalho – Feira do Livro 

Língua Portuguesa e 

História. 

                28-04                 12-05                     1,0 Capricho, organização, 

originalidade, empenho, 

pontualidade na entrega da 

atividade. 

 

 

 

Confecção artesanal do 

papiro. 

 

Todas as instruções e os 

exemplos serão postados 

no Google Classroom. 

Será explicado em sala de 

aula também. 

          

 

 

 

           12-05 

           

  

 

            

             25-05 

                     

 

 

 

                   2,0 

 Capricho, organização, 

originalidade, empenho, 

pontualidade na entrega 

da atividade. 

Desenhos ou colagens 

coerentes ao tema do 

trabalho. ( EGITO) 

Seguir a orientação de 

como realizar 

corretamente o trabalho. 

Não poderá ser copiado da 

Internet. 


