
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ONLINE - 17ª SEMANA - 5º ANO A/B/C – HISTÓRIA 
 

AULAS DA SEMANA DE 17/ A 21/ 08/ 2020 
 
Professoras: Thaís, Ana e Cássia. 
 
Área do conhecimento: História 
 
Conteúdos:  

 O voto – A primeira Constituição Republicana p. 126 e 127 

 Atividades: Vamos fazer p. 128 a 130; 

 Tarefa – Capítulo 2 “Os dois primeiros presidentes do Brasil” - p. 131 a 133. 
 
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. 
 
Atividades: Pesquisa p. 127 - Preâmbulo 
 
"Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para 
instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República 
Federativa do Brasil" 
 
https://jus.com.br/artigos/10823/o-preambulo-da-constituicao-brasileira-de-1988 
 
 
 
 
 
 
 

https://jus.com.br/artigos/10823/o-preambulo-da-constituicao-brasileira-de-1988


                                                                     

  

 
 
 
Recursos para as aulas: - Livro de História do Sistema Mackenzie de Ensino; 
                                          - Internet. 
 
Vídeos aulas:  
 
P. 126 e 127 https://www.youtube.com/watch?v=x5GH-D2FoZg&feature=youtu.be126  
 
P. 128 a 130 https://www.youtube.com/watch?v=zI2-Ud70AXo&feature=youtu.be 
 
P. 131 a 132 https://www.youtube.com/watch?v=hhFsz0vs22o&feature=youtu.be 
 
P. 133          https://www.youtube.com/watch?v=jLEto1ORdY4&feature=youtu.be 
 
 
Vídeo complementar: Os dois primeiros presidentes do Brasil 
 
Marechal Deodoro da Fonseca https://www.youtube.com/watch?v=XjvU1b8noC0 
Marechal Floriano Peixoto https://www.youtube.com/watch?v=M0s8TbjgN3I 
 
 
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. 
 
 
 Bom estudo!!! 
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