
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 5ª SEMANA – 5º ANO – HISTÓRIA 

 
AULAS DA SEMANA DE 26/ 05/ 2020 A 29/ 05/ 2020 

 
Professoras: Thaís, Ana e Cássia 
 
Área do conhecimento: História 
 
Conteúdos:  
- As lutas pela independência do Brasil 
- A chegada da Coroa Portuguesa ao Brasil 
- Volta da Família Real para Portugal: Portugal sem rei/ Proclamação da Independência/ 
outros processos de Independência 
 
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. 

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. 

(EF05HI01) Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os 

com o espaço geográfico ocupado.  

(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.         

 
 
Videoaula: Vídeo Revisão da Unid. 1 – O Brasil a Caminho da Independência + link do drive 
https://drive.google.com/file/d/1S4wv9AeYTVx8peq2HJbLjso--88dCFKC/view 
 
 
Atividades: Vamos recordar! Acesse o link para assistir vídeo de revisão do 1º bimestre: 

https://drive.google.com/file/d/1S4wv9AeYTVx8peq2HJbLjso--88dCFKC/view 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1S4wv9AeYTVx8peq2HJbLjso--88dCFKC/view
https://drive.google.com/file/d/1S4wv9AeYTVx8peq2HJbLjso--88dCFKC/view


                                                                     

  

 
 
Encontro (s) online: Terça-feira, dia 26/05/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 
10h30min, 5º ano C: às 17h00min. 
● Quarta-feira, dia 27/05/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano C: 
às 17h00min. 
● Quinta-feira, dia 28/05/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano C: 
às 17h00min. 
● Sexta-feira, dia 29/05/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano C: 
às 17h00min. 
 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 


