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Estudos em tempos de 
Afastamento social

Nesse tempo de isolamento 
social é muito importante se 
manter ativo, ligado e 
saudável. Tomar um sol, fazer 
uns exercícios, se alimentar 
bem são atitudes importantes. 
É saudável, também, manter a 
mente ativa estudando um 
pouco. Isso é importante pois 
esse período vai passar e as 
aulas vão voltar, então, 
podemos manter o ritmo dos 
estudos e isso pode ser muito 
interessante.

ORGANIZE SUA ROTINA

1. Reserve um momento no seu 
dia para seus estudo.

2. Organize um lugar confortável 
e adequado.

3. Deixe a mão sua água, refri, 
umas bolachas ou uma fruta 
para matar a fome.

4. Separe um caderno para fazer 
seus registro e anotações.

5. Ative toda sua curiosidade e 
atenção.

Nosso contato: h.eppseed@gmail.com
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O que vamos estudar?

Vamos pelo começo
Objetos de Conhecimento: Pré-história; A Pré-história sul-americana, brasileira e regional. 

Habilidades: Analisar processos histórico-sociais aplicando conhecimentos de várias áreas do 
saber; Reconhecer a importância de submeter à crítica o conceito de Pré-história, com base na 
crítica ao viés eurocêntrico e à delimitação pela ausência da escrita.

https://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/236.pdf

https://drive.google.com/file/d/1q6J6wOKsKJXNCuZtrr4zqpLN3YXjmbak/view?usp=sharing
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https://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/236.pdf
https://drive.google.com/file/d/1q6J6wOKsKJXNCuZtrr4zqpLN3YXjmbak/view?usp=sharing


1.
Assista ao vídeo
● Pense
● Registre suas opiniões 

e conclusões.

A TRAJETÓRIA DO HOMEM NA TERRA - Matéria de Capa.
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Click 
p/ ver

https://youtu.be/vvvMosHJgsY


2. Observe os Infográficos a seguir:
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Click 
p/ ver

https://1.bp.blogspot.com/-SMq48WDipT0/XG1JwaGi2rI/AAAAAAAAGB0/7LX0Hp1_0do6r9IBymFCxF6heQr0c0K1QCLcBGAs/s1600/Infografia_06.jpg


Migrações Pré-históricas
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Click 
p/ ver

https://historiablog.files.wordpress.com/2011/01/base_img003.jpg


3.
Assista este outro 
vídeo
● Pense
● Registre suas opiniões e 

conclusões.

5 minutos de História - Pré-história
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Click 
p/ ver

https://www.youtube.com/watch?v=drx_qlKVw6o


COM BASE NOS VÍDEOS E NOS INFOGRÁFICOS 
DESENVOLVA UM TEXTO COM OS SEGUINTES 
PONTOS:

▸ A PRÉ-HISTÓRIA HUMANA.
▸ AS PESQUISAS ARQUEOLÓGICAS SOBRE OS 

ANCESTRAIS HUMANOS.
▸ A PRÉ-HISTÓRIA NO BRASIL.

4. A ATIVIDADE...
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Place your screenshot here

BONS 
ESTUDO

Mantenha o foto, a 
concentração e a saúde...

11


