
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 25ª SEMANA – 5º ANO A/B/C – HISTÓRIA 

 
AULAS DA SEMANA DE 14 a 16 de outubro/2020 

 
Professoras: Ana, Cássia e Thaís. 
 
Área do conhecimento: História 
 
Conteúdos:  
 
 Capítulo 3 – A República democrática; 
 Depois de Collor; 

 
Habilidades:  
 
 (EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, 

à pluralidade e aos direitos humanos.  
 (EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das 

sociedades, compreendendo-o como conquista histórica. 
 (EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no 

tempo presente, por meio do acesso a diferentes fontes, incluindo orais. 
 (EF05HI07) Identificar os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos 

de memória e discutir a presença e/ou a ausência de diferentes grupos que compõem a 
sociedade na nomeação desses marcos de memória. 

 
Vídeos complementares: 

 Pesquisa 185 – Moedas do Brasil 
https://www.jornalcontabil.com.br/voce-conhece-todas-as-moedas-do-brasil-que-
ja-foram-usadas/ 
 
 
https://www.moedanumismatica.com/brasil/ 

 
 
1ª/2ª aulas:  
A Republica democrática p. 183 a 186 – Aula ao vivo pela plataforma do Zoom. 
 
 

Recursos para a aula: - Livro didático SME de História; 
- LinkS disponibilizado. 
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Encontro(s) on-line:  
 

5ºano A Professora  
Thaís 

4ª feira – Das 7h30 às 8h 
                Das 10h às 11h 

5ºano B Professora  
Ana Neri 
 

3ª feira – das 7h30 às 8h30 

5º ano C Professora 
Cassia 
 

5ª feira – às 15h às 15h30 

 
Está chegando a SEMANA DA CRIANÇA – Dias 14, 15 e 16 de outubro.  
Vocês são nossos convidados especiais para comemorarem com muita alegria essa data 
que é muito especial!  
 
Segue cronograma:  
 
• Dia 14/10- Dia do time de futebol: Nesse dia vocês irão usar uma roupa que represente 
seu time de futebol favorito. Atividade no zoom: Labirinto da tabuada 
https://novaescola.org.br/arquivo/jogos/labirinto-tabuada/  
 
• Dia 15/10 – Dia da Fantasia: Nesse dia vocês poderão usar uma fantasia ou um adereço 
de sua preferência. Você ainda poderá usar sua criatividade e criar sua fantasia com os 
elementos que tiver em casa! Atividade no zoom: Just dance em família.  
• Dia 16/10- Dia do Pijama: Nesse dia vamos usar pijama e juntos iremos assistir um filme. 
Prepare sua pipoca para juntos nos divertirmos. Atividade no zoom: Cinema e pipoca. 
 
 
O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom. 
 
 
Orientações: Separe os materiais necessários e acompanhem a programação disponibilizada 
na sala de aula virtual (Classroom). 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 
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