PLANO DE ESTUDO – HISTÓRIA
5º ANO – 2º TRIMESTRE
Material adotado:
 Apostila da disciplina - LD.
 Caderno.
 Portal.

Conteúdos apresentados:
 LD – Volume 2


Trabalho no Brasil Império e Brasil Colônia:
- Jeito de trabalhar dos indígenas pág. 22
- Açúcar, um trabalho nada doce, págs. 23 até 25.
- Trabalho na produção e café, págs. 26 e 27.

 LD – Volume 3


História das tecnologias de comunicação e de lazer no Brasil:
- Carta, jornal, telegrama, e-mails: a comunicação que precisa da
palavra escrita, págs. 6 até 9.
- Rádio, televisão, telefone e internet: a comunicação que precisa do
som e da imagem, págs. 10 e 11.
- Espaços de lazer: circo, teatro, parque de diversões e cinema, págs. 13
até 19.



História da tecnologia do transporte no Brasil:
- A história da tecnologia dos transportes pelo ar no Brasil, págs. 22 e
23.
- A história da tecnologia dos transportes pela terra no Brasil, págs. 24
até 26.
- A história da tecnologia dos transportes pela água no Brasil, págs. 27 e
28.

Dicas:
 Atenção às explicações da sua professora durante as aulas.
 Não deixe de fazer as lições de casa, pois este é um momento
privilegiado de estudo.
 Leia todo o material apresentado dando maior atenção às partes
grifadas.
 Atenção sobre as tarefas em um engenho até o produto final na
marcação própria do L.D. pág. 25 (parte final da página).
 Fique atento para algumas das leis criadas no Império e que foram
modificando a forma como esse trabalho era explorado, pág. 27 (L.D. V2).
 Revise as atividades realizadas sobre o lazer vai onde eu vou: música,
fotografia e jogos eletrônicos, págs. 17 até 19 (L.D. V-3).
 Saiba o porquê a história do telefone tem uma forte ligação com o Brasil
na pág. 12(L.D. V-3).
 Retome com atenção todo o conteúdo trabalhado no caderno.
 Sempre que tiver dúvidas faça o uso do dicionário.

Palavras de referência:
 Trabalho no Brasil Império e Colonial;
 Ideia de trabalho: indígenas e colonos;
 Engenho colonial: capela, canavial, senzala, moenda, cozinha de
açúcar;
 Escravizados;
 Trabalhadores livres;
 Senhor de engenho;
 Trabalho na lavoura de café;
 Lei Eusébio de Queiróz (1850);
 Lei do Ventre Livre (1871);
 Lei do Sexagenário (1885);
 Leia Àurea (1888);

 Tecnologias de comunicação no Brasil: carta, jornal, telegrama, e-mails,
rádio, televisão, telefone e internet;
 Espaços de lazer: circo, teatro, parque de diversões e cinema;
 Tecnologia do transporte no Brasil: ar, terra e água;

