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Estamos com muitas saudades de vocês, por isso,  preparamos estas atividades com muito carinho, para que possam 
sentir o quanto estamos juntos neste momento difícil em nosso planeta. O importante agora é manter a calma e ficar 
em casa. Não esqueçam de lavar bem as mãos e pensar bem positivo, que logo logo estaremos juntos de novo.  
 

 
DISCIPLINA: HISTÓRIA 1 
Professores: Diogo Barreto, Filipe Domingues, Robson Santana, Diogo Vieira 
 

ETAPA 1 
 

 
Conteúdos:  

 Capítulo 2: Da Ilustração à Revolução 
Tópico 1: O Iluminismo: Origens e Conceitos Centrais – Páginas: 144, 145 e 146  
Temas: Conceitos e principais nomes do Despotismo Esclarecido, da Fisiocracia e do Liberalismo Econômico. 

 
Tópico 2: A Formação dos Estados Unidos da América – Páginas: 147 e 148 
Tema: A Formação das Treze Colônias Britânicas da América do Norte 

 
Estratégia de estudos:  

 Resolver os exercícios do “Exercitando em sala” dos tópicos 1 e 2 

 Resolver os exercícios do “Exercícios Propostos” dos tópicos 1  
ATENÇÃO: JUSTIFICAR AS RESPOSTAS DE CADA QUESTÃO NO CADERNO 

 

 De preferência, estudar os conteúdos de História 1 no dia em que a aula é realizada dando prioridade às matérias 
de cada dia. 

 Criar uma tabela com os nomes dos principais pensadores do Iluminismo e Liberalismo, destacando: Nome, país 
de origem, principais ideias, principais obras e citações; 

 Faça a primeira leitura com atenção e grifando todo o texto. 

 Faça uma segunda leitura, desta vez adicionando informações ao texto do livro. 

 Elabore seu resumo após fazer a leitura do material Mundus 1 e as leituras paralelas. 

 Leia seu resumo em voz alta, buscando entender quais são as principais partes que estão ligando os tópicos (quais 
termos se repetem, quais influenciaram os fatos, etc) 

 Assista vídeos curtos, no máximo 8 a 9 minutos sobre os temas. Há vários QR codes no material indicando 
informações complementares aos tópicos. 

 Elabore mapas conceituais e/ou mentais sobre o que está estudando. 

 Anote todas as dúvidas e transmita ao seu professor sempre que oportuno. 
 
Sugestões de filmes:  

 PACTO DOS LOBOS 
Ano: 2002 
Direção: Christophe Gans 
Tema: Revolução Francesa / Iluminismo / Monarquia 

 
O filme é de ação e extrapola a história real sobre o qual foi concebido. Mas ele nos mostra algumas importantes 
questões da França pré-revolucionária, ruralizada, conservadora e fortemente religiosa do século XVIII. A história gira 
em torno do ataque de uma fera na região interiorana de Gévaudan, fato esse verdadeiro, mas que no filme é 
apresentado em tom fantástico. Você deve observar a divisão da sociedade, o desprezo pela razão, a presença 
francesa no Canadá, o controle de imprensa e a visão religiosa dogmática. 
 
Sugestões de livros:  
Trago como sugestões de livros algumas das obras dos filósofos iluministas, tendo em vista que tais obras serão as 
referências nos processos revolucionários da América do Norte e França. Existem resenhas destas obras disponíveis 
para download: 
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 Ensaio sobre o Entendimento Humano – Locke 
Disponível em: https://felipepimenta.com/2013/07/24/resenha-do-ensaio-sobre-o-entendimento-humano-de-john-
locke/ 

 

 Do Espírito das Leis – Montesquieu 
Disponível em: http://www.arcos.org.br/cursos/teoria-politica-moderna/montesquieu/do-espirito-das-leis-resenha 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  

 Iluminismo: do Antigo regime aos nossos dias 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qf9yu67-cag 

 

 Economia Internacional: liberalismo econômico e livre comércio 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7S3MB8WII0g 
 

ETAPA 2 
 

Conteúdos:  

 Tópico 2: A Formação dos Estados Unidos da América – Páginas: 148, 149, 150, 151 e 152 
Tema: A Revolução Americana – A independência e a formação dos Estados Unidos da América 

 

 Tópico 3: A Revolução Francesa – Origens e Transformações – Páginas: 153, 154, 155 e 156 
Tema: A França Pré-Revolução – Sociedade, Economia e Política 

 
Estratégia de estudos:  

 Resolver os exercícios do “Exercitando em sala” do tópico 3 

 Resolver os exercícios do “Exercícios Propostos” dos tópicos 2 e 3 
ATENÇÃO: JUSTIFICAR AS RESPOSTAS DE CADA QUESTÃO NO CADERNO 

 

 Elaborar uma análise comparativa entre a colonização da América do Norte e a colonização do Brasil; 

 Elaborar uma análise comparativa entre os processos de independência da América do Norte e do Brasil; 

 Elaborar uma análise comparativa entre a França e a Inglaterra do final do século XVIII e citar as principais razões 
da eclosão da Revolução Francesa. 

 Faça a primeira leitura com atenção e grifando todo o texto. 

 Faça uma segunda leitura, desta vez adicionando informações ao texto do livro. 

 Elabore seu resumo após fazer a leitura do material Mundus 1 e as leituras paralelas. 

 Leia seu resumo em voz alta, buscando entender quais são as principais partes que estão ligando os tópicos (quais 
termos se repetem, quais influenciaram os fatos, etc) 

 Assista vídeos curtos, no máximo 8 a 9 minutos sobre os temas. Há vários QR codes no material indicando 
informações complementares aos tópicos. 

 Elabore mapas conceituais e/ou mentais sobre o que está estudando. 

 Anote todas as dúvidas e transmita ao seu professor sempre que oportuno. 
 
Sugestões de filmes:  

 O PATRIOTA 
Ano: 2000 
Direção: Roland Emmerich 
Tema: Independência dos EUA 

 
O filme se passa basicamente no interior do condado de Berkeley, na Carolina do Sul, e descreve a história de um 
colonizador americano, nominalmente leal à coroa britânica, que se envolve na Guerra de Independência dos Estados 
Unidos. 
 
Sugestões de livros:  

 Do Contrato Social – Rousseau 
Disponível em: http://www.arcos.org.br/cursos/teoria-politica-moderna/rousseau/resenha-de-do-contrato-social 

 A Riqueza das Nações – Smith 

https://felipepimenta.com/2013/07/24/resenha-do-ensaio-sobre-o-entendimento-humano-de-john-locke/
https://felipepimenta.com/2013/07/24/resenha-do-ensaio-sobre-o-entendimento-humano-de-john-locke/
http://www.arcos.org.br/cursos/teoria-politica-moderna/montesquieu/do-espirito-das-leis-resenha
https://www.youtube.com/watch?v=qf9yu67-cag
https://www.youtube.com/watch?v=7S3MB8WII0g
http://www.arcos.org.br/cursos/teoria-politica-moderna/rousseau/resenha-de-do-contrato-social
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Disponível em: http://antropo-reflexoes.blogspot.com/2008/01/riqueza-das-naes-adam-smith-breve.html 
 
Em relação a sites, existem vários interessantes. No entanto, o Café História, é um dos mais prestigiados pelos mais 
renomados historiadores do país. O site possui um menu completo com sugestões de artigos, filmes, entrevistas, 
debates, entre outras fontes históricas. 
Disponível em: https://www.cafehistoria.com.br/ 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  

 A revolução de independência dos EUA 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0DdJVUI5U5A 

 

 Revolução Francesa: Causas e motivos 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bxSohkuv7SA 
 
Considerando o período de quarentena que estamos passando, vim trazer até vocês algumas sugestões interessantes 
de leituras, vídeos e atividades que podem ajudar na revisão e intensificação dos conteúdos durante esses dias sem 
aulas. 
 
1) Considerem assistir os seguintes links no YouTube- Como ir bem em provas de múltipla escolha? 
     https://www.youtube.com/watch?v=iCiO6sd9LzA 

- Como memorizar de maneira fácil e rápida 
     https://www.youtube.com/watch?v=7K-B4SBhKMc 

- Filme sobre a Revolução Inglesa completo e gratuito: Morte ao Rei 
     https://www.youtube.com/watch?v=0p5_cjgQLNg 

- Documentário: As Consequências da Revolução Industrial (History) – Legendado 
     https://www.youtube.com/watch?v=TODNsS8vIGE 

 
2) Para listas de exercícios, consultem os seguintes endereços e baixem gratuitamente as fichas com gabaritos: 
      - Revolução Industrial 

https://projetomedicina.com.br/wp-content/uploads/2016/08/lista_historia_contemporanea_parte_um_medio.pdf 
 
https://historiacsd.blogspot.com/2019/01/revolucao-industrial-questoes-de.html 
 
- Revolução Inglesa 
https://historiaon.files.wordpress.com/2013/05/lista-ho.pdf 
 
http://mestresdahistoria.blogspot.com/2014/03/roteiro-de-estudos-revolucoes-inglesas.html 

 
3) Leia a seguinte obra que pode somar ao seu material substancialmente 

- A História do Mundo pra quem tem pressa 
http://lelivros.love/book/baixar-livro-a-historia-do-mundo-para-quem-tem-pressa-mais-de-5-mil-anos-de-historia-
resumidos-em-200-paginas-serie-para-quem-tem-pressa-marriott-emma-em-pdf-epub-mobi-ou-ler-online/ 

 
4) Consulte os seguintes infográficos para ampliar sua visão sobre os conteúdos 

- 1ª Revolução Industrial 
https://otempohistorico.files.wordpress.com/2018/06/primeira-revoluc3a7c3a3o-industrial-as-
transformac3a7c3b5es-urbanisticas-aulas-geo-historia.jpg 
 
- Várias características da Revolução Industrial 
https://suportegeografico77.blogspot.com/2017/12/infograficos-revolucoes-industriais.html 
 
- Texto do Politize: Revoluções Inglesas 
https://www.politize.com.br/revolucao-inglesa/ 

 

 

 

http://antropo-reflexoes.blogspot.com/2008/01/riqueza-das-naes-adam-smith-breve.html
https://www.cafehistoria.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=0DdJVUI5U5A
https://www.youtube.com/watch?v=bxSohkuv7SA
https://www.youtube.com/watch?v=iCiO6sd9LzA
https://www.youtube.com/watch?v=7K-B4SBhKMc
https://www.youtube.com/watch?v=0p5_cjgQLNg
https://www.youtube.com/watch?v=TODNsS8vIGE
https://projetomedicina.com.br/wp-content/uploads/2016/08/lista_historia_contemporanea_parte_um_medio.pdf
https://historiacsd.blogspot.com/2019/01/revolucao-industrial-questoes-de.html
https://historiaon.files.wordpress.com/2013/05/lista-ho.pdf
http://mestresdahistoria.blogspot.com/2014/03/roteiro-de-estudos-revolucoes-inglesas.html
http://lelivros.love/book/baixar-livro-a-historia-do-mundo-para-quem-tem-pressa-mais-de-5-mil-anos-de-historia-resumidos-em-200-paginas-serie-para-quem-tem-pressa-marriott-emma-em-pdf-epub-mobi-ou-ler-online/
http://lelivros.love/book/baixar-livro-a-historia-do-mundo-para-quem-tem-pressa-mais-de-5-mil-anos-de-historia-resumidos-em-200-paginas-serie-para-quem-tem-pressa-marriott-emma-em-pdf-epub-mobi-ou-ler-online/
https://otempohistorico.files.wordpress.com/2018/06/primeira-revoluc3a7c3a3o-industrial-as-transformac3a7c3b5es-urbanisticas-aulas-geo-historia.jpg
https://otempohistorico.files.wordpress.com/2018/06/primeira-revoluc3a7c3a3o-industrial-as-transformac3a7c3b5es-urbanisticas-aulas-geo-historia.jpg
https://suportegeografico77.blogspot.com/2017/12/infograficos-revolucoes-industriais.html
https://www.politize.com.br/revolucao-inglesa/
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LEMBRE-SE!  
NÃO QUEIME ETAPAS!  

SIGA OS ROTEIROS! 
 

Apenas adiante os conteúdos caso se sinta seguro para fazê-lo. Caso ainda esteja com pendências para o 

capítulo 1, recomendamos que primeiro seja feita a revisão indicada nesta orientação e somente depois de adquirir 

mais confiança, prossiga para o passo seguinte. Não tenha pressa, estudar requer atenção, dedicação e persistência. 

Se você seguir os passos, vai começar a observar os resultados. 
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DISCIPLINA: HISTÓRIA 2 
 
Professores:  João Pedro Holanda, Júlia Ribeiro, Max Weydson 
 

ETAPA 1 
 
Conteúdos:  
Capítulo 2  
 
Estratégia de estudos:  

 Organizar horário de estudo baseado nas cargas horárias das disciplinas ofertadas na escola. Ou seja, estudar 
História do Brasil 1 vez por semana. 

 Revisar as principais ideias do Iluminismo; 

 Revisar as principais medidas do Período Joanino e seus impactos no Nordeste; 

 Assistir ao vídeo sugerido neste planejamento; 

 ler o texto disponível neste planejamento; 

 Realização dos Exercícios propostos no Livro Mundos referentes aos capítulos 1 e 2. 
 
Sugestões de filmes:  

 Carlota Joaquina, a princesa do Brasil 

 A Revolução Pernambucana de 1817  https://youtu.be/c8k9NRPrV3Y 
 
Sugestões de livros:  

 Noiva da Revolução - Paulo Santos de Oliveira 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  
 

 Sugestões de vídeos: 
https://youtu.be/wERSzvW9grE 
 

 Ler o texto “avante patriotas – os 200 anos da revolução pernambucana” produzida pela câmara dos deputados 
Disponível em: https://www2.camara.leg.br/a-camara/visiteacamara/cultura-na-camara/arquivos/avante-patriotas 
 

 Assistir a vídeo-aula produzida pelo professor, disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=l4som7qrxyw 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/c8k9NRPrV3Y
https://youtu.be/wERSzvW9grE
https://www2.camara.leg.br/a-camara/visiteacamara/cultura-na-camara/arquivos/avante-patriotas
https://www.youtube.com/watch?v=L4som7qRXyw

