
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 27ª SEMANA – 5º ANO A/B/C – HISTÓRIA 

 
AULAS DA SEMANA DE 26 a 30 de outubro/2020 

 
Professoras: Ana, Cássia e Thaís. 
 
Área do conhecimento: História 
 
Conteúdos:  
 

✓ Capítulo 3 – E o desafio continua; 
✓ Jogando e aprendendo. 
✓ BNCC+  
 

 
Habilidades:  
BNCC+ 

✓ (EF05HI01) Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, 
relacionando-os com o espaço geográfico ocupado. 
 
 

✓ (EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, 
à pluralidade e aos direitos humanos.  

✓ (EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das 
sociedades, compreendendo-o como conquista histórica. 

✓ (EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no 
tempo presente, por meio do acesso a diferentes fontes, incluindo orais. 

✓ (EF05HI07) Identificar os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos 
de memória e discutir a presença e/ou a ausência de diferentes grupos que compõem a 
sociedade na nomeação desses marcos de memória. 

 
Vídeos complementares: 

 Divisão dos grupos – Atividade BNCC+ 
Civilização do Egito Antigo 
https://www.youtube.com/watch?v=Gr_uYWAK3ts 
 
Civilização da Mesopotâmia 
 https://www.youtube.com/watch?v=_3QEeJnh9j4 
 
Civilização da Harappeana 
https://www.youtube.com/watch?v=ePqrrOb1pxY 
 
 
1ª/2ª aulas:  

✓ BNCC+ Atividade 1 e 2 p. 23 - Aula ao vivo pela plataforma do Zoom. 
✓ Tarefa p. 192 a 196 – correção na próxima aula 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Gr_uYWAK3ts
https://www.youtube.com/watch?v=_3QEeJnh9j4
https://www.youtube.com/watch?v=ePqrrOb1pxY


                                                                     

  

 
 

 
Recursos para a aula: - Livro didático SME de História; 

- Links  disponibilizados. 
 
 
Encontro(s) on-line:  
 

5ºano A Professora  
Thaís 

4ª feira – Das 7h30 às 8h 
                Das 10h às 11h 

5ºano B Professora  
Ana Neri 
 

3ª feira – das 7h30 às 8h30 

5º ano C Professora 
Cassia 
 

5ª feira – às 15h às 15h30 

 
 
 
O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom. 
 
 
Orientações: Separe os materiais necessários e acompanhem a programação disponibilizada 
na sala de aula virtual (Classroom). 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 

 


