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I – INTRODUÇÃO
Este roteiro tem como objetivo orientá-lo nos estudos de recuperação final. Ele consta de informações
gerais, uma lista de conteúdos contendo temas significativos e habilidades básicas para a continuidade dos
seus estudos, algumas orientações de estudo específicas da disciplina e de preparação para o trabalho a
ser realizado em sala de aula, na presença do professor, e para a prova.
Para que você tenha um bom desempenho nesta recuperação, recomendamos um estudo diário e regular e
a observação das orientações indicadas neste roteiro.
É muito importante, neste processo, a sua disposição para recuperar seu desempenho acadêmico, o que
pressupõe esforço, disciplina, organização e responsabilidade.
m
II – INFORMAÇÕES GERAIS
 Data das provas: 16 de setembro (o cronograma com o horário de aplicação das provas será divulgado
em sua sala e nos corredores da escola e no site do colégio).
 Valor total: 35 pontos.
 Bibliografia: material didático utilizado durante a 2ª etapa do ano letivo em curso: livro-texto, caderno de
anotações, exercícios diversos (é interessante rever também as provas realizadas durante a 2ª etapa).
 Natureza da prova: prova com aproximadamente 50% do valor em questões abertas e 50% em questões
de múltipla escolha.
 Valor da prova: 31,5 pontos.
 Valor da atividade: 3,5 pontos.
 A atividade realizada em casa deve ser entregue no início do horário de aplicação da prova.
 Duração de cada prova: 90 minutos
III – CONTEÚDO A SER ESTUDADO:
•Período Napoleônico
•Inconfidência Mineira
•Conjuração Baiana
Habilidades:
•Caracterizar processos sociais reconhecendo mudanças e permanências temporais e espaciais.
•Comparar diferentes explicações para fatos e processos históricos e/ou geográficos.
•Interpretar os significados de diferentes manifestações populares como representação do patrimônio
regional e cultural.
IV - ORIENTAÇÕES DE ESTUDO ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA:
Orientações gerais:
•Reler os textos indicados no livro didático.
•Refazer todas as atividades realizadas no livro e no caderno.
•Reler as pesquisas realizadas.
•Ler o conteúdo do caderno.
•Refazer todas as provas anteriores.
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Orientações de pesquisa e de estudo:
•Utilizar o conteúdo do livro.
•Ler os slides de cada conteúdo e caderno.
•Rever os textos construídos.
•Reler os textos propostos.

BOM TRABALHO.
SAÚDE E PAZ!
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