
 

 

 

DISCIPLINA: História PROFESSOR(A) Wyldyney 
Habilidades exigidas: Conteúdos: AV1 

 
AV1: Onde estudar? 

 
AV1: Dicas para estudo 

 
(EF08HI05) Explicar os 
movimentos e as rebeliões da 
América portuguesa, articulando 
as temáticas locais e suas 
interfaces com processos 
ocorridos na Europa e nas 
Américas. 
(EF08HI06) Aplicar os conceitos de 
Estado, nação, território, governo 
e país para o entendimento de 
conflitos e tensões. (EF08HI07) 
Identificar e contextualizar as 
especificidades dos diversos 
processos de independência nas 
Américas, seus aspectos 
populacionais e suas 
conformações territoriais 
(EF08HI10) Identificar a Revolução 
de São Domingo como evento 
singular e desdobramento da 
Revolução Francesa e avaliar suas 
implicações. 
(EF08HI11) Identificar e explicar 
os protagonismos e a atuação de 
diferentes grupos sociais e étnicos 
nas lutas de independência no 
Brasil, na América espanhola e no 
Haiti. 

 

 A era Napoleônica – (66 – 74). 
 

 América Portuguesa: Rupturas e 
continuidades. (82 e 83). 
 
 

 Rebeliões na América 
Portuguesa (84 – 99). 

 
https://app.souionica.com.br/login 

 
Vídeo aulas gravadas com 

explicações 

 Não deixe para estudas na 

véspera da prova. 

 Reveja as aulas gravadas caso 

haja necessário. 

 Tire suas dúvidas com 

antecedência. 

 Participe e interaja com o 

professor 

 Baseie suas respostas nas aulas 

e em nosso livro didático. 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

 

 A formação dos Estados Unidos. 
 

 Independência do Haiti e América 
espanhola.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://app.souionica.com.br/login 
 

Vídeo aulas gravadas com 
explicações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Não deixe para estudas na 

véspera da prova. 

 Reveja as aulas gravadas caso 

haja necessário. 

 Tire suas dúvidas com 

antecedência. 

 Participe e interaja com o 

professor 

 Baseie suas respostas nas aulas 

e em nosso livro didático. 

ROTEIRO DE ESTUDOS – 8º ano – TURMAS 81 e 82                      

2ª TRIMESTRE / 2021 
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AV3 – trabalhos pedagógicos – 2ª trimestre 
 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho será 

disponibilizado   
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

 
Trabalho da Feira do livro 

 
 

27/04 a 30/04 15/05 1 

 

Historiart 
 

Os alunos deverão desenvolver 
suas habilidades artísticas e 
manuais para reproduzirem as 
rebeliões que aconteceram no 
Brasil no período colonial. 
Explorando sua criatividade e 
habilidade para representarem o 
período Rebeliões na América 
Portuguesa (84 – 99). 
Habilidades como: Desenhos, 
pinturas, bordados, música 
(paródia), teatro, dança, vídeos 
etc. 

 

 

1,5 

 Entrega de relatórios 

 Participação nas atividades 

 Entrega de vídeos 

 Datas de entrega de 
produções 

 Participação nos grupos 

Atividades, exercícios e outras 
tarefas solicitadas. 

Ao longo das aulas 

 
 
 

Antes do final do trimestre. 0,5 

 Entrega de relatórios / 
atividades 

 Participação nas atividades 

 Entrega de vídeos 

 Datas de entrega de 
produções 
 

 

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


