
 
 
 

                                                           “O Senhor é seu protetor! O Senhor está ao seu lado.” Sl. 121:5 
 
 
 

    

Conteúdo Período Descrição da atividade Valor 

Módulo 4 – 2º Bimestre- O 
nascimento do mundo Islâmico. 
Módulo 5 – 2º Bimestre – 
Feudalismo na Europa. 
Módulo 01 – 3º Bimestre – 
Europa na Baixa idade média. 
Módulo 2 – 3º Bimestre – Origens 
da Europa moderna. 
Módulo 3 – 3º Bimestre - 
Diversidade e cultura na américa 
Indígena. 

 
18/09 

PR1 - Lista – CPB Provas 
A lista ficará disponível 24 
horas. 

6,0 

Sociedades Indígenas na 
América 

24/09 AT1-  Realizar pesquisa em sites 
da internet, livros, revistas, etc. 
 A pesquisa deverá ser realizada 
em mais de um site para que haja 

4,0 

Roteiro de atividades avaliativas 

Turma: 1º EM 

Disciplina: História 

3º bimestre 

ASSOCIAÇÃO PAULISTA SUDOESTE  



comparação entre as 
informações. 
O aluno deverá realizar um 
levantamento histórico, sobre as 
sociedades indígenas brasileiras, 
destacando: 
• Povos indígenas que habitavam 
o território brasileiro antes da 
colonização (sociedade, 
economia, religião, aspectos 
culturais) 
• Condição indígenas após a 
colonização e nos dias atuais. 
(quantidade de indígenas e tribos 
que ainda existes e como vivem) 
• Contribuição para nossa 
sociedade. 
As pesquisas deverão ser 
realizadas em mais de um site, 
livros, revistas e periódicos ou 
didáticos, fazendo comparações 
entre as fontes.  
Será avaliado: se o aluno 
desenvolveu todos os aspectos 
da pesquisa, o modo de 
execução do trabalho, coerência 
nas informações, coerência e 
subjetividade da redação e fontes 
bibliográficas. 



• O Trabalho deverá ser 
digitado em World e anexado ao 
e-class até 24/09. 
 

Módulo 4 – 2º Bimestre- O 
nascimento do mundo Islâmico. 
Módulo 5 – 2º Bimestre – 
Feudalismo na Europa. 
Módulo 01 – 3º Bimestre – 
Europa na Baixa idade média. 
Módulo 2 – 3º Bimestre – Origens 
da Europa moderna. 
Módulo 3 – 3º Bimestre -  
Diversidade e cultura na américa 
Indígena. 

29/09 Recuperação 
Lista – CPB Provas 
A lista ficará disponível 24 
horas. 

10,0 

 
 
Observações: 

1. Acompanhar a data de realização das atividades. 

2. Acessar o site do Colégio e a plataforma da CPB para visualização dos trabalhos e tarefas.   

3. Site do Colégio: piracicaba.educacaoadventista.org.br 

4. Acompanhar as orientações dos professores e o envio dos roteiros de estudos e atividades.  

5. Estar atento aos recados que serão postados nas redes sociais do colégio.  


