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ROTEIRO DE ESTUDOS 1º TRIMESTRE / 2021 

 

Habilidades exigidas: 
I trimestre 

Conteúdos: Av1 Av1: Dicas para estudo 

Av2: Onde estudar? Av2: Dicas para estudo Conteúdos: Av2 

(EF08HI01) Identificar os principais 
aspectos conceituais do iluminismo 
e do liberalismo e discutir a relação 
entre eles e a organização do 
mundo contemporâneo. 
(EF08HI02) Identificar as 
particularidades político-sociais da 
Inglaterra do século XVII e analisar 
os desdobramentos posteriores à 
Revolução Gloriosa 
 
(EF08HI03) Analisar os impactos da 
Revolução Industrial na produção e 
circulação de povos, produtos e 
culturas 
(EF08HI04) Identificar e relacionar 
os processos da Revolução 
Francesa e seus desdobramentos 
na Europa e no mundo. 
 

 Utilize todos os exercícios e 
trabalhos solicitados em 
seus estudos. 

 Mapas mentais feitos em 
sala. 

 Parodia em seus estudos. 

 Caso ache necessário, 
reveja as aulas gravadas 
disponibilizadas no 
classroom. 

 Utilize todos os exercícios e 
trabalhos solicitados em 
seus estudos. 

 Mapas mentais feitos em 
sala. 

 Parodia em seus estudos. 

 Caso ache necessário, 
reveja as aulas gravadas 
disponibilizadas no 
classroom. 

 

Cap. 1- Iluminismo 
 
Cap. 2 – Revolução Inglesa. 
 

Cap. 3 – Revolução Industrial 
Cap. 4 – A Revolução Francesa e 
a Era Napoleônica.  
 

 

 Utilize todos os 
exercícios e trabalhos 
solicitados em seus 
estudos. 

 Mapas mentais.  

 Parodia em seus 
estudos. 

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

 Vídeos disponibilizados 

 

 Utilize todos os 
exercícios e trabalhos 
solicitados em seus 
estudos. 

 Mapas mentais.  

 Parodia em seus 
estudos. 

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

 Vídeos disponibilizados 

 

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


Av3 – trabalhos pedagógicos – I trimestre 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho 

será disponibilizado 
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

 
 

 

 

     
 

     

Os alunos irão desenvolver 
um jornal infográfico com os 
avanços tecnológicos que 
ocorreram com o advento da 
revolução industrial.  

 De 09/03 a 12/03. 

 

 De 23/03 a 26/03 . 

 

2,0 pontos 

 Organização / 
Estrutura 

 Capricho 

 Conteúdo das 
pesquisas 

 Coerência com o 
tema. 

 Bibliografia 

 Pontualidade na 
entrega 

 Todos os trabalhos, 
exercícios, mapas 
mentais e 
atividades 
propostas em sala 
de aula serão 
pontuadas. 

 De 04/02. 

 

 Até 30/04 . 

 

1, 0 ponto 

 Pontualidade na 
entrega. 

 Qualidade dos 
trabalhos. 


