
 

ESQUEMA PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DOMICILIARES 

Para cada período ou hora aula da semana 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 
Área do Conhecimento: Ciências Humanas Nível de ensino: Médio (231, 232, 233, 234 e 235) Ano: 2020 

Componente curricular: História Carga Horária Semanal: 3 aulas Dia: 30/03 a 03/04 

Professor (a): Jaqueline da Costa Borba da Silva E-mail: jaquelinecosta.silva@lasalle.org.br 

Tempo previsto para a realização da Tarefa: 3 aulas 

 

II – COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E CONTEÚDOS NUCLEARES 

Competências  

 
Habilidades 

Objetos do 

Conhecimento 
Procedimentos do Aluno – Atividade a ser realizada 

C1. Analisar, numa 
perspectiva descritiva e 
comparativa, os 
processos históricos 
relacionados ao 
desenvolvimento 
capitalista europeu na 
segunda metade do 
século XIX 
C2. Elaborar e analisar 
hipóteses sobre os 
impactos dos 
resultados da guerra 
na organização 
geopolítica e no 
desenvolvimento 
socioeconômico 
no mundo 

 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 

Segunda Guerra 
Mundial 

- Estarei recebendo por e-mail as atividades – Lista sobre a 
II Guerra Mundial. Meu e-mail: 
jaquelinecosta.silva@lasalle.org.br (podem ser escaneadas 
ou fotos da resolução das tarefas para controle). Identificar 
no e-mail: nome, turma e número. 
Também disponibilizarei o gabarito das questões objetivas. 

 
H4 Definir as Revoluções 
Russas a partir da ruptura 
socioeconômica e política da 
Rússia com o sistema 
capitalista. 

Revolução Russa 

Estarei recebendo a lista da Revolução Russa pelo meu e-
mail: jaquelinecosta.silva@lasalle.org.br (podem ser 

escaneadas ou fotos da resolução das tarefas para 
controle). Identificar no e-mail: nome, turma e número.  
Também disponibilizarei o gabarito das questões. 

H3. Relacionar a Primeira 
Guerra Mundial aos embates 
geopolíticos e disputas 
econômicas decorrentes do 
Neocolonialismo e da Segunda 
Fase da Revolução Industrial. 

Primeira Guerra 
Mundial 
 

- Até sexta-feira (03/04) estarei disponibilizando vídeo aula 
sobre o assunto sobre: II Guerra Mundial. Serão 4 vídeos 
cada qual contendo 5 minutos. 
- Também no decorrer do vídeo estarei resolvendo algumas 
questões da lista. 

TAREFA a ser 
entregue ou postada 

Já devem começar a fazer a lista parte 3 – Primeira Guerra Mundial 
Acompanhem o Portal do aluno e no classroom, que no decorrer da semana estaremos postando material. 

 

mailto:jaquelinecosta.silva@lasalle.org.br
mailto:jaquelinecosta.silva@lasalle.org.br

