
 

 

 

 

DISCIPLINA: HISTÓRIA PROFESSOR(A): LUIZA/ THAUANY 
Habilidades exigidas: Conteúdos: AV1 

 
AV1: Onde estudar? 

 
AV1: Dicas para estudo 

 

 
(EF05HI06) Comparar o uso de 
diferentes linguagens no 
processo de comunicação e 
avaliar os significados sociais, 
políticos e culturais atribuídos 
a elas. 
 
(EF05HI09) Comparar pontos 
de vista sobre temas que 
impactam a vida cotidiana no 
tempo presente, por meio do 
acesso a diferentes fontes, 
incluindo orais.  

 
Unidade 3: Linguagens e debates 
 

- Capítulo 1: O uso de diferentes 
linguagens na comunicação 

- Capítulo 2: Debates do nosso 
tempo 

● O uso do “internetês” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

● Livro de História: páginas 96 a 115. 

● Registros do caderno. 

 
● Estude todos os dias. 
● Faça esquemas para estudo. 
● Mantenha as correções e 
atividades em dia. 
● Tire suas dúvidas. 
● Use a internet para assistir 
vídeos sobre o assunto. 

 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

 
Unidade 3: Linguagens e debates 
 

- Capítulo 2: Debates do nosso 
tempo 

 

● Livro de História: páginas 116 a 137. 

● Registros do caderno. 

 
● Estude todos os dias. 
● Faça esquemas para estudo. 
● Mantenha as correções e 
atividades em dia. 
● Tire suas dúvidas. 
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● O uso de maquiagem 
infantil 

● O uso do celular em sala 
de aula 

 
Unidade 4: Patrimônios da 
humanidade e marcos de memória 
 

- Capítulo 1: Patrimônios da 
humanidade 

 

● Use a internet para assistir 
vídeos sobre o assunto. 

AV3 – trabalhos pedagógicos – 3º trimestre 
 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho 

será disponibilizado   
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

Feira do Conhecimento Realizado entre agosto e 
setembro. 

25/09 1,5 pontos. ● Capricho e organização. 

● Legibilidade. 

● Informações corretas. 

● Entregas dentro do prazo. 

● Criatividade  
● Participação 
● Apresentação 

Festival de Arte e Cultura Atividades realizadas no 
mês de outubro. 

06/11 1,5 pontos. ● Capricho e organização. 

● Legibilidade. 

● Informações corretas. 

● Entregas dentro do prazo. 

● Criatividade  
● Participação 
● Apresentação 

 



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


