
 

 

Disciplina: HISTÓRIA Professor (a): JOSÉ PAULO 
 

Habilidades exigidas: 
III trimestre 

Conteúdos: AV1 
 

AV1: Onde estudar? 
 

AV1: Dicas para estudo 
 

H13. Relacionar o processo de 
Expansão Marítima Europeia à 
dinâmica geoeconômica do 
Capitalismo comercial europeu.  
 
H14. Reconhecer nas revoluções 
inglesas as origens remotas do 
questionamento iluminista ao 
poder dos reis europeus.  
 
H15. Definir a Revolução 
Industrial a partir dos seus 
impactos geoeconômicos e 
sociais na Europa do século XVIII.  
 
H16. Discutir a relevância 
geopolítica da Revolução 
Americana tendo em vista os 
processos de questiona mento 
do poder real inglês e da 
Independência dos Esta dos 
Unidos.  
 
 
 
 

 
A Presença Holandesa na América 
Portuguesa e as Revoltas Nativistas. 
 
A Revolução Inglesa e a Revolução 
Industrial. 
 
O Iluminismo e a Formação dos 
Estados Unidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Capítulo 17 do livro de história – A 
partir da página 362 
Exercícios passados em sala. 
 
As Revoltas Nativistas – Anotações do 
caderno. 
 
Capítulo 20 do livro de história 
 
Capítulo 21 do livro de história 

Leia o capítulo 17, a partir da página 
362 fazendo anotações por tópicos. 
 
Revise o exercício sobre as Revoltas 
Nativistas. 
 
Leia o capítulo 20, a partir da página 
413 fazendo anotações por tópicos. 
 
Leia o capítulo 21, a partir da página 
434 fazendo anotações por tópicos. 
 
Revise as atividades passadas no livro 
e no caderno 
 
Revise as aulas gravadas. 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

 
A Revolução Francesa e a Era 
Napoleônica 
 

 
Capítulo 22 do livro de história 

 
 

Leia o capítulo 22, a partir da página 
452 fazendo anotações por tópicos. 
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H17. Relacionar os 
desdobramentos históricos da 
Revolução Francesa aos 
diferentes papéis que a 
burguesia assume ao longo do 
pro cesso revolucionário.  
 
H18. Associar as influências 
políticas e ideológicas da 
Revolução Francesa ao 
desenvolvimento de outros 
processos históricos de ruptura 
sociopolítica com o poder 

 

 
Emancipação Política do Brasil. 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 24 do livro de história; 
 
 
 
 

 

Leia o capítulo 24, a partir da página 
490 fazendo anotações por tópicos. 
 
Revise as atividades passadas no livro 
e no caderno 
 
Revise as aulas gravadas e os slides. 

AV3 – Trabalhos Pedagógicos – III trimestre 
 

Descrição do trabalho Data em que o trabalho 
será disponibilizado   

Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

 
 
Os alunos farão trabalhos para 
a Feira de Ciências e para a 
Feira de Arte e Cultura. As 
notas obtidas nesses dois 
eventos vão compor a nota da 
AV3 de História do 3° trimestre. 

 
 

 Feira de Ciências - 
1,5 pontos. 

 
Feira de Arte e 
Cultura – 1,5 
pontos. 

 

     

 

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


