
 

 

Disciplina: HISTÓRIA Professor (a): JOSÉ PAULO 
 

Habilidades exigidas: 
III trimestre 

Conteúdos: AV1 
 

AV1: Onde estudar? 
 

AV1: Dicas para estudo 
 

H12. Relacionar as 
especificidades geográficas da 
Grécia e Roma Antiga ao 
desenvolvimento de suas 
civilizações.  
 
H13. Identificar as manifestações 
ou representações da 
diversidade do patrimônio 
cultural e artísticas nas 
sociedades gregas e romanas 
antigas.  
 
H14. Levantar hipóteses sobre a 
crise do mundo antigo grego em 
relações às transformações 
geopolíticas e culturais do fim da 
época clássica.  
 
H15. Relacionar os conflitos 
sociais e políticos na Roma 
Antiga às peculiaridades do 
desenvolvimento histórico 
romano.  
 
 

 
Roma Antiga – A Era dos Imperadores 
A Crise de Roma e o Império Bizantino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Livro de História – Cap. 08 página 159 
a 165. 
 
Livro de História – Cap. 09 – página 176 
a 184. 
 
Anotações do caderno. 

Leia o capítulo 08 a  partir da página 
159 fazendo anotações por tópicos. 
 
Leia o capítulo 09 a  partir da página 
176 fazendo anotações por tópicos. 
 
Revise as atividades passadas no livro 
e na plataforma 
 
Revise as aulas gravadas. 
 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

 
A Crise de Roma e o Império Bizantino 
Os Francos e o Feudalismo 
 
 
 
 
 
 

 
Livro de História – Cap. 09 – página 
176 a 184. 
 
Livro de História – Cap. 10 – página 
190 a 211 
 
Anotações do caderno 
 

 
Leia o capítulo 09 a  partir da página 
159 fazendo anotações por tópicos. 
 
Leia o capítulo 10 de seu livro de 
história da página 190 a 211 
 
Revise as atividades passadas no livro 
e na plataforma. 
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H16. Investigar as marcas das 
contribuições da civilização 
romana para outras sociedades 
em outros tempos e espaços. 
 
H20. Selecionar argumentos 
favoráveis ou contrários às 
modificações impostas pelas 
novas tecnologias à vida social e 
ao mundo do trabalho. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Revise as aulas gravadas. 

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. 


