
 
 
 

 
 

Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional de 

seus egressos. 
 

DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORARIA 

História Edson Carvalho 3º ano A 05/10 a 07/12  
 

EMENTA 4º BIMESTRE  

A História deve ser estudada, onde cada pessoa deve ser levada a edificar seu próprio ponto de vista, construindo conceitos 
e aplicando-os diante de variadas situações e problemas. Isso significa selecionar, relacionar e interpretar dados e 
informações de maneira a ter uma maior compreensão da realidade. É necessária a busca por uma percepção mais 
abrangente da condição humana em diferentes culturas e diante de variados problemas. 

 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 

• Analisar a Europa do Século XIX no contexto político, econômico e social. 

• Investigar as transformações na Europa do século XX: causas, processos e consequências. 

• Compreender a América e Brasil no século XIX e início do XX. 

• Examinar as transformações no Brasil (fim do séc XIX – início do XX). 

 
FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

Integrar os temas abordados em sala às reflexões diárias propostas pela filosofia da instituição apresentados em sala. 

 
DATA/AULA  CONTEÚDOS  METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS 

05/10 Aula Covid 19 – A Europa do Século XIX. Exposição dialogada utilizando vídeo, texto, mapas e imagens sobre a 

Europa do Século XIX. 

19/10 Aula Covid 19 – Trabalho Avaliativo 1 Covid 

19. 

Atividades avaliativas sobre os conteúdos aplicados no bimestre. 

26/10 Aula Covid 19 – América e Brasil no século 

XIX e início do XX. 

Exposição dialogada utilizando vídeo, texto, imagens e mapas sobre 

América e Brasil no século XIX e início do XX. 

09/11 Aula Covid 19 – Transformações na Europa 

do século XX. 

Exposição dialogada utilizando vídeo, texto, tabelas, mapas e imagens 

sobre as transformações na Europa do século XX. 

16/11 Aula Covid 19 – Trabalho Avaliativo 2 Covid 

19. 

Atividades avaliativas sobre os conteúdos aplicados no bimestre. 

23/11 Aula Covid 19 – Aula revisão para 

reavaliação. 

Exposição dialogada utilizando vídeo, texto, imagens e mapas sobre os 

conteúdos aplicados no bimestre. 

30/11 Aula Covid 19 – Reavaliação Covid 19 4º 

Bimestre. 

Atividades avaliativas sobre os conteúdos aplicados no bimestre. 

07/12 Aulão Covid 19 – Transformações no Brasil 

(fim do séc XIX – início do XX). 

Aulão especial sobre as Transformações no Brasil (fim do séc XIX – 

início do XX).  

 
AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

Trabalho Avaliativo 1 Covid 19 (4,0) 19/10 = Conteúdo: A Europa do Século XIX.  

Trabalho Avaliativo 2 Covid 19 (4,0) 16/11 = Conteúdo: América e Brasil no século XIX e início do XX; Transformações na Europa do século XX. 

 

Trabalho de ESPANHOL / HISTÓRIA - Chef de Cocina: (2.0) 30/10 = Cultura, História e Sociedade. 

 

Reavaliação Covid 19 4º Bimestre (4,0) 30/11 = Conteúdo do Bimestre. 

 
 

 

Colégio Adventista Jardim dos Estados - CAJE 

Muito Além do Ensino  


