
 

 

Disciplina: HISTÓRIA Professor (a): JOSÉ PAULO 
 

Habilidades exigidas: 
III trimestre 

Conteúdos: AV1 
 

AV1: Onde estudar? 
 

AV1: Dicas para estudo 
 

H6. Analisar o processo de 
desenvolvimento da Segunda 
Guerra Mundial tendo como 
paradigmas os interesses das 
potências beligerantes, as 
estratégias político-militares 
utilizadas e o desfecho do 
conflito.  
 
H7. Relacionar as políticas de 
propaganda e censura ao 
autoritarismo político exercido 
por Vargas durante o Estado 
Novo.  
 
H8. Comparar semelhanças e 
diferenças entre o Estado Novo 
Brasileiro e os regimes fascistas 
europeus 
 
H11. Identificar, caracterizar e 
relacionar a presença do 
paternalismo, do autoritarismo e 
do populismo na política, na 
sociedade e nas culturas 
brasileira e latino-americana, em 
períodos ditatoriais e 

 
Os Fascismos 
A Segunda Guerra Mundial 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Capítulo 33 do livro de história – a 
partir da página 689 

 
Capítulo 34 do livro de história 

 
 

Leia o capítulo 33 do seu livro de 
história a partir da página 689, fazendo 
anotações em forma de tópicos. 
 
Leia o capítulo 34 do seu livro de 
história a partir da página 700, fazendo 
anotações em forma de tópicos 
 
Revise as atividades do livro e do 
caderno e as aulas gravadas 
 
 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

 
A Era Vargas 
 
De Dutra a Jango: Uma experiência 
democrática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 35 do livro de história 
 
Capítulo 39 do livro de história. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leia o capítulo 35 do seu livro de 
história a partir da página 716, fazendo 
anotações em forma de tópicos 
 
Leia o capítulo 39 do seu livro de 
história a partir da página 794, fazendo 
anotações em forma de tópicos 
 
Revise as tarefas de casa e as aulas 
gravadas. 
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democráticos, com as formas de 
organização e de articulação das 
sociedades em defesa da 
autonomia, da liberdade, do 
diálogo e da promoção da 
cidadania.  
 
H12. Definir o Primeiro Período 
“Democrático” da República 
Brasileira tendo em vista as 
tensões e conflitos entre os 
diferentes grupos e setores da 
sociedade brasileira. 

 
 
 

 

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. 

 
 
 

 1,5 pontos na Feira 
de Ciências 

 
1,5 pontos na Feira 
de Arte e Cultura. 

 

 
 
 

 
 

   

 

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


