
                                                                     

  

 

 
 
               ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 31ª SEMANA – 4º ANO A/B/C – HISTÓRIA 

  
AULAS DA SEMANA DE 23/11/2020 A 27/11/2020 

  
Professoras: Liliana e Thainá.  

  
Área do conhecimento: História 

  
Conteúdos: Exercícios de fixação no caderno 

 
Habilidades:  

(EF04HI07) Identificar e descrever a importância dos caminhos terrestres, fluviais e marítimos 
para a dinâmica da vida comercial.  

(EF04HI03) Identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo e discutir 
suas interferências nos modos de vida de seus habitantes, tomando como ponto de partida o 
presente.  

(EF04HI04) Identificar as relações entre os indivíduos e a natureza e discutir o significado do 
nomadismo e da fixação das primeiras comunidades humanas.  

(EF04HI08) Identificar as transformações ocorridas nos meios de comunicação (cultura oral, 
imprensa, rádio, televisão, cinema, internet e demais tecnologias digitais de informação e 
comunicação) e discutir seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais.  

 
Vídeo complementar: Não há. 

 
Videoaulas: Todo o conteúdo e resolução dos exercícios serão trabalhados durante nossos 

encontros pelo Zoom e as aulas serão gravadas e disponibilizadas em nossa sala de aula 

(Classroom). 
 
Atividades: 
 

Exercícios de fixação no caderno 
 
https://drive.google.com/file/d/1YbM76e6IdJUe9AYGW5HgPjyCVfHKfirJ/view?usp=sharing 
 

 
Recursos para as aulas: Livro paradidático, lápis grafite, caneta, borracha e BNCC+ 

  
 
Encontro (s) online:  

 
4º ANO A: 07h30min - Atividades extracurriculares presenciais de 07h30 às 10h30 no dia 

27/11/2020 (sexta-feira). Nesse dia o encontro pelo Zoom será às 10h45min. 

 
 
4º ANO B: 07h30min - Atividades extracurriculares presenciais de 07h30 às 10h30 no dia 
27/11/2020 (sexta-feira). Nesse dia o encontro pelo Zoom será às 10h45min. 

 

https://drive.google.com/file/d/1YbM76e6IdJUe9AYGW5HgPjyCVfHKfirJ/view?usp=sharing


                                                                     

  

 
 

 
 
 
4º ANO C: 13h15min Atividades extracurriculares presenciais de 13h15 às 16h15 no dia 
26/11/2020 (quinta-feira). Nesse dia o encontro pelo Zoom será às 16h30min. 

 
 

Orientações: Os alunos deverão realizar a leitura prévia dos textos e as atividades serão 

feitas com a professora no encontro pelo Zoom. 
 

 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou em 

nossa sala virtual Classroom.  
 
Bons estudos!!! 


