
  
 

    
 

 

  

 

ROTEIRO DE ESTUDOS 3º TRIMESTRE / 2021 

 

Habilidades exigidas: 
3º trimestre 

Conteúdos: Av1 Av1: Onde estudar? Av1: Dicas para estudo 

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

DISCIPLINA: HISTÓRIA  PROFESSORA: SANDRA ARANTES 

 

(EF07HI03)  Identificar aspectos e 

processos específicos das sociedades 

africanas e americanas antes da chegada 

dos europeus, com destaque para as 

formas de organização social e o 

desenvolvimento de saberes e técnicas. 

 

(EF07HI14) Descrever as dinâmicas 
comerciais das sociedades 

americanas e africanas e analisar suas 

interações com outras 
sociedades do Ocidente e do Oriente. 

 

EF07HI15) Discutir o conceito de 
escravidão moderna e suas distinções 

em relação ao escravismo antigo e à 

servidão medieval 

 
(EF07HI16) Analisar os mecanismos e 

as dinâmicas de comércio de 

escravizados em suas 
diferentes fases, identificando os 

agentes responsáveis pelo tráfico e as 

regiões e zonas 

africanas de procedência dos 
escravizados. 

 

 
 

 

 
 

  

Capítulo 10 –Africanos no Brasil. 

Capítulo 2- Somente o povo Iorubás 

Paginas 48-49-50 -52 e 53. 

 

Livro- Texto 
Palavras chaves 

Slides 

Caderno de Atividades. 

Estudo Dirigido. 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. 

• Não estude às vésperas da 

prova! 

História não se decora, aprende! 

Capítulo 11- Europeus disputam o 
Atlântico. 

 

Capítulo 12- A formação do 

território da América Portuguesa. 

Livro-Texto 

Mapa Mental 

Slides 

Vídeos 
Estudo Dirigido. 

 

 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. 

História não se decora, se aprende e 

se apaixona! 



 
 

 

 

     
 

     

                                          Av3 – trabalhos pedagógicos – 3º Trimestre 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho 

será disponibilizado 
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

. PROJETO FEIRA DE 

CIÊNCIAS 2021 - 

INTERDISCIPLINAR 

 
          Os trabalhos já 

foram explicados e estão 

sendo acompanhados pela 
equipe de Ciências com a 

participação de todos os 

professores. 

            
                O trabalho será 

exposto no dia da Feira de 

Ciências – 25-09 
                

 

                   
 

   Até 1,5 pontos.                  

Pontualidade , capricho. 
Criatividade . 

Participação ativa de todos 

os integrantes da equipe. 

. 

PROJETO FAC 2021 – 

INTERDISCIPLINAR 

 

Máscara africana. 

                

Os trabalhos já foram 
explicados e estão sendo 

acompanhados pela 

professora de artes  e 
História. 

 

          

           O trabalho será 
exposto no dia da FAC. 

            06-11 

               

                  

 

     Até 1,5 pontos.                  

Pontualidade , capricho e 

Criatividade . 

 

. 


