
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 5ª SEMANA – 2º ANO A/B/C – HISTÓRIA 
 

AULAS DA SEMANA DE 26/ 05/ 2020 A 29/ 05/ 2020 
 
Professoras: Cassia, Jéssica e Juliana 
 
Área do conhecimento: História 
 
Conteúdos: Uma herança que atravessou séculos 
                     De simples vila a maior cidade da Antiguidade 
                      
 
Habilidades: (EF02HI09) Identificar objetos e documentos pessoais que remetam à própria 
experiência no âmbito da família e/ou da comunidade, discutindo as razões pelas quais alguns 
objetos são preservados e outros são descartados. 
* (EF02HI04) Selecionar e compreender o significado de objetos e documentos pessoais como 
fontes de memórias e histórias nos âmbitos pessoal, familiar, escolar e comunitário. 
 
Videoaulas: Vídeo da atividade 1 – Uma herança que atravessou séculos – De simples vila a 
maior cidade da Antiguidade (Livro didático – p. 44 a 47) – Disponível em:   
                      
Vídeo da atividade 2 – Por traz da lenda / Numa Pompílio e a importância das regras (Livro 
didático – p. 48 e 49) - Disponível em:   
 
 
Atividade 1:  
 

 Unidade 2: Uma herança que atravessou séculos 

 De simples vila a maior cidade da Antiguidade  

 Atividade proposta nas páginas 44, 45, 46 e 47 do livro didático SME de História. 
 
 
Recursos para a aula: - Videoaula 1; 

                                 - Livro didático SME de História. 
                                 

 
Atividade 2:  
 

 Por traz da lenda  

 Numa Pompílio e a importância das regras  

 Atividade proposta nas páginas 48 e 49 do livro didático SME de História. 
 
 
Recursos para a aula: - Videoaula 2; 

                                 - Livro didático SME de História. 
                                          



                                                                     

  

 
 

 Encontro (s) online: Terça-feira, dia 26/05/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 
11h30min, 2º ano C: às 13h30min. 

 Quarta-feira, dia 27/05/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 11h30min, 2º ano C: 
às 13h30min. 

 Quinta-feira, dia 28/05/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 11h30min, 2º ano C: 
às 13h30min. 

 Sexta-feira, dia 29/05/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 11h30min, 2º ano C: 
às 13h30min. 

                                                    
O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom.  
 
Orientações: Nas atividades 1 e 2, assista às videoaulas e acompanhe as explicações. 
Sempre que for necessário, pause os vídeos para acompanhar as aulas. 

. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 


