
 
 
 

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

    

Conteúdo Período Descrição da atividade Valor 

Capítulo 8 – Política e sociedade 
na américa latina no Século XX. 
Capítulo 9 – Dutra, Vargas, J.K, 
Jango. 
Capítulo 10 – O Brasil durante os 
governos militares. 

 
18/09 

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

6,0 

Regimes Totalitários 24/09 AT1- 1- Assista o filme “A 
Onda” 
https://youtu.be/zG3TfjAhs30 
ou pesquise a resenha sobre ele, 
identifique e apresente uma 
descrição das principais 
características dos regimes 
totalitários. (Utilize outras fontes 
de pesquisa). De que forma isso 

4,0 

Roteiro de atividades avaliativas 

Turma: 9º Ano A - B 

Disciplina: História 

3º bimestre 

ASSOCIAÇÃO PAULISTA SUDOESTE  

https://youtu.be/zG3TfjAhs30


ainda pode ser visto nos dias de 
hoje?  
 
2- Desenvolva uma pesquisa 
que apresente as características 
tal regime, abordando pontos 
positivos e negativos. Utilizando 
fontes históricas de pesquisa, 
faça uma análise do governo de 
Getúlio Vargas (1930 – 1945) e 
da Ditadura militar ocorrida no 
Brasil entre 1964 - 1985, 
destacando características 
totalitárias em seu governo e as 
transformações políticas, sociais 
e econômicas ocorridas durante 
esses períodos de governo e que 
permanecem com base legal de 
nossa estrutura como estado 
direito. 
 
Será avaliado: o modo de 
execução da atividade, 
Introdução, itens pedidos na 
pesquisa, bibliografia. 
 O Trabalho deverá ser digitado 
em World e anexado ao e-class 
até 24/09. 
 
 



Capítulo 8 – Política e sociedade 
na américa latina no Século XX. 
Capítulo 9 – Dutra, Vargas, J.K, 
Jango. 
Capítulo 10 – O Brasil durante os 
governos militares. 

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.  


