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I – Introdução:
Este roteiro tem como objetivo orientá-lo nos estudos de recuperação. Ele consta de indicações de
estratégias de estudo e/ou lista de conteúdos significativos e habilidades básicas para a continuidade
dos seus estudos.
Para que você tenha um bom desempenho nesta recuperação, recomendamos um estudo diário e
regular durante todo o período a ela destinado.
É muito importante, neste processo, a sua disposição para recuperar-se, o que pressupõe esforço,
método de estudo e responsabilidade.
II – Informações gerais:



Data das provas: 15 e 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 da prova: 35 pontos
 Bibliografia: material didático utilizado durante a 2ª etapa do ano letivo em curso: livro-texto,
caderno de anotações, exercícios diversos, Power Point (é interessante rever também as provas
realizadas durante a 2ª etapa).
Atividade a ser entregue no dia da prova, no valor de 3,5 pontos:
Observação: O cronograma com o horário de aplicação das provas será divulgado em sua sala e
nos corredores da escola e no site do colégio.
III – Conteúdo:
1.1 Cap.10 Reformas religiosas.
1.2 Cap. 11 O poder das monarquias e o Antigo Regime.
1.3 Cap.12 Navegações e descobrimentos.
1.4 Cap. 13 Povos pré-colombianos e a conquista espanhola.
1.5 Cap. 14 Povos indígenas da América portuguesa.

IV- Habilidades básica:
-

Interpretar historicamente e/ou geográficamente fontes documentais.
Analisar a produção da memoria pelas sociedades humanas.
Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da
cultura.
Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações.
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-

Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em
escala regional ou mundial.
Interpretar informações coletadas em registros e fontes históricas de natureza diversa para
elaborar conclusões consistentes acerca de seus significados.
Identificar instrumentos de dominação utilizados em diferentes esferas das sociedades ao longo
do tempo.
Analisar a aplicação do conhecimento técnico e científico produzido pelas diversas sociedades,
em diferentes circunstâncias históricas.
Reconhecer a cultura como elemento que confere identidade aos diferentes grupos sociais.
Comparar os modos de vida e as práticas culturais de sociedades humanas, identificando
semelhanças e diferenças e continuidades e descontinuidades entre elas.

V- Orientações de estudo:
- Escolha um lugar tranqüilo para estudar. Você vai precisar de concentração e organização.
- Separe seu material, deixe-o sempre à mão: livro, caderno, caderno de estudos, textos e provas
antigas.
- Procure estabelecer um método de estudo: resumos, leitura analítica ( sublinhando as ideias
principais de cada texto ou parágrafo), fichamento, resolução de exercícios, entre outros.
- Estudar com antecedência permite que você aproveite melhor os encontros com os professores para
tirar dúvidas e orientar-se.
- Refaça as provas e atividades realizadas ao longo da 2ª etapa.
- Atenção às fontes de pesquisa quando fizer uso da internet. Certifique que o site é confiável e de
qualidade.
 Fique atendo às datas das atividades (trabalho, prova) e os critérios de avaliação de cada
uma, que serão divulgadas pela Coordenação.
Bom Trabalho!
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