
  
 

    
 

 

  

 

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 

 

(EF07HI02) Identificar conexões e 

interações entre as sociedades do 

Novo Mundo, da Europa, da África e 

da Ásia no contexto das navegações e 

indicar a complexidade e as interações 

que ocorrem nos Oceanos Atlântico, 

Índico e Pacífico. 

 

(EF07HI06)  Comparar as navegações 

no Atlântico e no Pacífico entre os 

séculos XIV e XVI. 

 

 

 

(EF07HI08) Descrever as formas de 

organização das sociedades 

americanas no tempo da conquista 

com vistas à compreensão dos 

mecanismos de alianças, confrontos e 

resistências. 

 

(EF07HI09) Analisar os diferentes 

impactos da conquista europeia da 

América para as populações 

ameríndias e identificar as formas de 

resistência. 
 

 

 

 

 

 

  

Capítulo  7 – As Grandes 

Navegações 

 

 

Capítulo 8  – Conquista e 

colonização espanhola da América 

 

 

 

 

Livro- Texto 

Palavras chaves 

Slides 

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, aprende! 

Capítulo  9 – América Portuguesa: 

colonização 

 

 

Capítulo 10 - Africanos no Brasil 

 

 

Livro-Texto 

Mapa Mental 

Slides 

Vídeos 

Estudo Dirigido. 

 

 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. 

História não se decora, se aprende e 

se apaixona! 



 
 

 

 

     
 

     

                                          Av3 – trabalhos pedagógicos – II Trimestre 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho 

será disponibilizado 
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

Individual ou dupla. 

Escolha um assunto sobre 

as Grandes Navegações   e 

fazer uma sequência de 

fatos (desenhos ou 

colagens), não se esqueça 

dos balões com os 

diálogos! Mínimo 5 

quadrinhos. 

 

           

                06-05 

            

 

               27-05 

 

                   

 

                    2,0   

Pontualidade e capricho. 

Criatividade e limpeza. 

Observar que não falte 

nada que foi pedido nas 

instruções. 

Para realizá-la de verdade, 

o aluno deve personalizar 

sua produção , sem plágio. 

PROJETO FEIRA DO LIVRO 

2021 - INTERDISCIPLINAR 

Através da releitura da Mona 

lisa, criar um texto poético, uma 

vez que, no 1º Trimestre, o 

gênero foi amplamente 

explorado com as obras “Manual 

da delicadeza de A a Z” e 

“Desafios de Cordel”. 

vídeo simulando a visitação 

virtual em uma galeria de arte 

                

 

              27-04 

          

 

              04-05    

                  

 

 

                  1,0 

Pontualidade, criatividade. 

Criar o poema obedecendo 

o gênero literário 

estudado. 


