
 

 

 

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

 
AV1: Onde estudar? 

 
AV1: Dicas para estudo 

 
(EF09HI03) Identificar os 
mecanismos de inserção dos 
negros na sociedade brasileira 
pós-abolição e avaliar os seus 
resultados. 
(EF09HI07) Identificar e explicar, 
em meio a lógicas de inclusão e 
exclusão, as pautas dos povos 
indígenas, no contexto 
republicano (até 1964), e das 
populações afrodescendentes. 
(EF09HI09) Relacionar as 
conquistas de direitos políticos, 
sociais e civis à atuação de 
movimentos sociais. 
(EF09HI10) Identificar e relacionar 
as dinâmicas do capitalismo e 
suas crises, os grandes conflitos 
mundiais e os conflitos 
vivenciados na Europa. 
(EF09HI12) Analisar a crise 
capitalista de 1929 e seus 
desdobramentos em relação à 
economia global. 
(EF09HI13) Descrever e 
contextualizar os processos da 
emergência do fascismo e do 
nazismo, a consolidação dos 
estados totalitários e as práticas 
de extermínio (como o 
holocausto). 

 

 A crise capitalista de 1929 – (137 
– 142). 
 

 Os movimentos sociais e a 
imprensa negra; a cultura afro-
brasileira como elemento de 
resistência e superação das 
discriminações. (77 – 92) 
 
 

 A emergência do fascismo e do 
nazismo (143 – 149). 
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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 Era Vargas 
 

 A questão da Palestina (111 – 
116) 

 

 Formação da URSS (129 – 131) 
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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. 
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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 

 
 

15/05 1 

 

Julgamento de Hitler 27/04 a 30/04 

 

2 

 Entrega de relatórios 

 Participação nas atividades 

 Entrega de vídeos 

 Datas de entrega de 
produções 

 Participação nos grupos 

 

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


