
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 10ª SEMANA – 5º ANOS A/ B/ C – HISTÓRIA 

 
AULAS DA SEMANA DE 29/ 06/ 2020 A 03/ 07/ 2020 

 
Professoras: Thaís, Ana e Cássia 
 
Área do conhecimento: História 
 
Conteúdos:  
- O Segundo Reinado (1840 – 1889) 
 D. Pedro II: Imperador do Brasil 
 Golpe da maioridade 
 O Conselho de Ministros 
 As influências inglesas  
 As ferrovias 
 Cidades e comércios  
 Revolução Industrial  

 
Habilidades:  

Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de 

transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo 

do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo 

contemporâneo. 

Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e 

processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e 

culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de organização cronológica. 

Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, 

interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, 

exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito. 

Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com 

relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios 

éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

(EF05HI02) Identificar os mecanismos de organização do poder político com vistas à 

compreensão da ideia de Estado e/ou de outras formas de ordenação social.           

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

pluralidade e aos direitos humanos. 

 
 
 



                                                                     

  

 
 
Videoaulas: As aulas realizadas para explicação de conteúdos na sala da plataforma Zoom 
serão gravadas e disponibilizadas na sala do “Classroom”. 
 
Atividades:  

 Na aula on-line pelo Zoom (no horário agendado) faremos a correção da pesquisa da p. 
148 e estudaremos no livro SME de história a continuação do Cap. 3 – O Segundo 
Reinado (1840 – 1889) p. 150 – 156. 

 Realizar a pesquisa da p. 154 sobre a história da cidade de Paranapiacaba (SP). 
 
Recursos para as aulas: 
- Livro de História do Sistema Mackenzie de Ensino; 
- Internet. 
 
Encontro (s) online:  
 
● Terça-feira: 
5º ano A às 10h30min 
5º ano B às 9h30min 
 
● Quinta-feira:  
5º ano C às 17h 

 
O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom.  
 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 


