ROTEIRO DE ESTUDOS 1º TRIMESTRE / 2021

DISCIPLINA: HISTÓRIA

Habilidades exigidas:
I trimestre

PROFESSORA: SANDRA ARANTES

Conteúdos: Av1
Capítulo 01-Hisória e Tempo

(EF06HI01) Identificar as diferentes
noções de tempo (cronológico, da
natureza e histórico).

Capítulo 02-Fontes e
Conhecimentos em História

Av1: Onde estudar?

Av1: Dicas para estudo

Livro- Texto
Ficha O que é História -Google
Classroom
Caderno de Atividades.
Estudo Dirigido. Google Classroom

•
Fazer e Corrigir com atenção
todas as atividades propostas.
•
Assistir as aulas gravadas de
revisão-18 e 19 de março.
•
Grifar
as
partes
mais
importantes do conteúdo do livro. Tia
Sandra, chama de HD – Hiper Dica.
•
Não estude às vésperas da
prova!
História não se decora, aprende!

Av2: Onde estudar?

Av2: Dicas para estudo

(EF06HI02) Identificar a importância
das fontes históricas para a produção
do saber histórico

Conteúdos: Av2
(EF06HI03) Identificar as hipóteses
científicas para o surgimento do ser
humano, tendo em vista sua
historicidade.
EF06HI04) Conhecer as teorias sobre
a origem do homem na América e no
Brasil.

Capítulo 03- Os primeiros
povoadores da Terra.
Capítulo 04- Primeiros habitantes da
América

Livro- Texto
Ficha O que é História -Google
Classroom
Caderno de Atividades.
Estudo Dirigido. Google Classroom
Slides - Google Classroom

•
Fazer e Corrigir com atenção
todas as atividades propostas
•
Assistir as aulas gravadas de
revisão.
•
Grifar as partes mais
importantes do conteúdo do livro. Tia
Sandra, chama de HD – Hiper Dica.

Av3 – trabalhos pedagógicos – I trimestre
Descrição do trabalho

Teste Séculos.
O aluno deverá calcular o
século de cada ano e
responder em algarismos
romanos. 10 itens.

História em quadrinhos
Pré-História
Escolher um assunto sobre
a Pré-História -ExemploNeolítico, paleolítico ou
Idade dos Metais e fazer
uma sequência de fatos
(desenhos ou colagens),
não poderá esquecer dos
balões!
Mínimo – 6 quadrinhosFolha A4

Data em que o trabalho
será disponibilizado
Já ocorreu. (26-02)
Os alunos que entregaram,
já estão com as notas.

08-03

Data de Entrega
O teste ficará disponível
até 04--03 na plataforma
Google Classroom.

19-03

Pontuação

Critérios Avaliativos

1,5

Chegar ao resultado exato
do século em relação ao
ano dado.

1,5

Pontualidade e capricho.
Desenhos ou colagens
coerentes ao tema do
trabalho.
Seguir a orientação de
como realizar
corretamente o trabalho.
Não poderá ser copiado da
Internet.

