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Recado dos professores: 

Olá, queridos alunos e alunas! 
Este tempo de quarentena é um momento que estamos afastados da sala de aula por um motivo muito maior do que 
nossa vontade. É pelo bem de todos que devemos permanecer em nossas casas e nos cuidarmos. Devemos fazer isto 
sem pânico, mas com precaução. 
Sendo assim, vamos usar esta plataforma tão boa que o GGE nos oferece como um canal de comunicação. Por aqui, 
passaremos alguns conteúdos extras para que vocês sigam acompanhando pelo livro nossa matéria e por outros 
lugares da rede mundial de computadores.  
Bons estudos e saibam que estamos sempre pensando em vocês. 

 
DISCIPLINA: História 
PROFESSORES:  Ático Dantas, Lucas Holanda e Paulo Carvalho 
 

SEMANA 1 
 

 
Conteúdos:  
2º Capítulo 
● Tópico 1: Origens da humanidade e da cultura humana (156 – 164) 
1.1 – Os vários mitos sobre a criação do mundo 
1.2 Charles Darwin e a evolução das espécies 
1.3 Como os cientistas explicam as origens da humanidade? 
● Tópico 2 - Afinal, o que é cultura? (Páginas 166 – 171) 
2.1- “Pureza cultura” 
2.2 – Por que devemos respeitar as diversas culturas? 
 
 
Estratégia de estudos:  
Faça as leituras dos subtópicos e anote em seu caderno os pontos que você acredita que são mais importantes. 
 
Referente ao tópico 1 
● Escute o podcast produzido pelo GGE sobre o tópico 1. ( Área Restrita) 
● Responda o “exercitando em aula” página 165. 
● Responda os Exercícios de fixação” desse tópico (páginas 197, questões 1 e 2) 
Referente ao tópico 2 
● Escute o podcast produzido pelo GGE sobre o tópico 2. ( Área Restrita) 
● Responda o “exercitando em aula” página 172. 
● Responda os Exercícios de fixação” desse tópico (páginas 197 e 198, questões 3 e 4) 
 
Sugestões de filmes:  
Tópico 1: 
● Criação (2019) 
Tópico 2 
● Atlantis: O reino perdido 
● O pequeno príncipe 
● Hotel  transilvânia 
 
Sugestões de livros:  
Tópico 1:  
● BYRNE, Eugene; GURR, Simon. DARWIN: Uma biografia em Quadrinhos. São Paulo: Seoman, 2016. 
 
Tópico 2 
● MUNDUKURU, Daniel. Coisas de índio: versão infantil. São Paulo: Callis Editora, 2010 
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Sugestões de links ou sites de pesquisas:  
Tópico 1 
● https://www.youtube.com/watch?v=cwvZ8dXYx5g&t=539s 
● https://www.youtube.com/watch?v=2fH9FC8GWUs 
● https://www.youtube.com/watch?v=I_pr9mGTfmM 
Tópico 2 
● https://www.youtube.com/watch?v=Lho_2OjFITk 
● Tem uma minissérie chamada PLANETA HUMANO da BBC que vale a pena conferir: 

https://filmow.com/planeta-humano-t32128.  
 
 

SEMANA 2 
 

Essa semana vamos estudar o tópico 3 e compreender o que foi a Pré-história e como ocorreu o processo de evolução 
humana segundo os estudos evolucionistas (estão lembrados do tópio 1?). Esse tópico é um pouco maior que os 
outros, então vocês vão precisar de mais tempo e dedicação.   
Não se esqueçam de se divertir, sabemos que ficar em casa pode ficar “chato” com o passar do tempo, mas é 
importantíssimo para a bem de todos e todas. Fiquem tranquilos, logo vamos poder estar juntos novamente. 
Estamos pensando em vocês. Um forte abraço (de longe)!  
Bons estudos! 

 
Conteúdos:  
2º Capítulo 
● Tópico 3 – A humanidade inventa suas culturas (Páginas 173 – 183) 
3.1- A controvérsia sobre a Pré-História 
3.2 – Os primeiros hominídeos 
3.3 – As primeiras cidades 
3.3.1 – Çatal Hoyuk 
3.4 – Surgimento do Estado 
3.5 – A Idade dos Metais 
3.6 – A arte rupestre 
 
 
Estratégia de estudos:  
● Faça as leituras dos subtópicos e anote em seu caderno os pontos mais importantes para você. 
● Escute o podcast produzido pelo GGE sobre o tópico 3. ( Área Restita) 
● Responda o “exercitando em aula” página 183. 
● Responda os Exercícios de fixação” desse tópico (páginas 198 e 202, questões 5 e 22) 
 
Sugestões de filmes:  
● A era do gelo. 
● Os croods 
 
Sugestões de livros:  
● SHIKO. Piteco: Ingá (HQ). São Paulo: Panini Comics, 2013. 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  
● https://www.youtube.com/watch?v=1WxY1hnoq-w 
● https://www.youtube.com/watch?v=w8Pp6KmIMu0 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cwvZ8dXYx5g&t=539s
https://www.youtube.com/watch?v=2fH9FC8GWUs
https://www.youtube.com/watch?v=I_pr9mGTfmM
https://www.youtube.com/watch?v=Lho_2OjFITk
https://filmow.com/planeta-humano-t32128/
https://www.youtube.com/watch?v=1WxY1hnoq-w
https://www.youtube.com/watch?v=w8Pp6KmIMu0
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SEMANA 3 
 

Olá, meus queridos alunos e alunas! 
Esse é o nosso último tópico deste capítulo e fala sobre a chegada dos primeiros grupos humanos em nosso continente. 
O observe as várias hipóteses existente, seus argumentos a favor e contra. Para vocês, qual a melhor hipótese para a 
chegada dos seres humanos na América? Quando a gente voltar para nossas aulas vamos querer saber!  
Agora continue, brincando, jogando e procurando sempre se distrair com o que mais gosta de fazer.  
Nós, professores estamos sempre pensando em vocês e com saudade de todos e todas. 

 
 
Conteúdos:  
2º Capítulo 
● Tópico 4 – Os descobridores da América (Páginas 184 – 191) 
4.1- Quem chegou primeiro à América 
4.2 – Os sítios arqueológicos mais antigos das Américas 
4.3 – A Serra da Capivara e os trabalhos de Niéde Guidon  
4.4 – Os povos dos sambaquis 
4.5 – A agricultura e a criação de animais nas Américas 
 
 
Estratégia de estudos:  
● Faça as leituras dos subtópicos e anote em seu caderno os pontos mais importantes para vocês. 
● Escute o podcast produzido pelo GGE sobre o tópico 4. ( Área Restrita) 
● Responda o “exercitando em aula” página 191. 
● Ler e responder  “Fora da caixa” 
● Responda os Exercícios de fixação” desse tópico (página 202 , questões 23 e 25) 
 
Sugestões de filmes:  
● Moana 
● O caminho para El Dorado 
● A nova onda do Imperador 
 
Sugestões de livros:  
● MUNDUKURU, Daniel. O Karaíba. São Paulo: Melhoramentos, 2010 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  
● https://www.youtube.com/watch?v=r-_f6YgmU5E 
● https://www.youtube.com/watch?v=5bWBWFTWCBc 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r-_f6YgmU5E
https://www.youtube.com/watch?v=5bWBWFTWCBc

