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Olá, estudante! 
Neste tempo de distanciamento social pensamos em como colaborar da melhor 
maneira possível com o seu estudo. 
Este roteiro tem por objetivo dar continuidade à construção de novos 
conhecimentos; à compreensão dos fatos; à reflexão e dessa maneira, auxiliar 
no processo de aprendizagem. 
Leia com atenção o roteiro de estudos, que contém os objetivos específicos de 
cada unidade. Todo o conteúdo está disponível no caderno do aluno e também 
no site da escola: www.ceejamar.com.br. Em seguida, realize as atividades 
propostas. 
Bom estudo e até breve! 
 

ROTEIRO DE ESTUDOS 
 
VOLUME 1 
 
UNIDADE 1 - Por que estudar História? 
 
OBJETIVOS:  
Conceituar História como uma disciplina reflexiva.  
Compreender a contagem dos séculos.  
Identificar os conhecimentos importantes para uma atividade profissional.  
Como redigir um currículo. 
Utilizar o senso crítico com o intuito de posicionar-se sobre as desigualdades sociais.  
 
ATIVIDADE 1 
Leitura da Introdução do caderno do estudante (Pág.17).  
Analise a imagem e responda à pergunta: Sobre o que trata a História? 

 
Disponível em: https://acropolemg.blogspot.com/2017/09/para-que-serve-o-historiador.html 

Acesso em: 27 abr.2020. 



 
 
ATIVIDADE 2 

Leitura da pág.18 do caderno do estudante (vol.1). 
  

Indique a qual século pertence determinado ano: 
 
-  453 = 
-1300 = 
-1789 = 
-1960 = 
-2005 = 
 
ATIVIDADE 3: 
Leitura da pág.25 o caderno do estudante. 
Aponte os conhecimentos que são necessários para qualquer atividade profissional. 
 
ATIVIDADE 4: 
Leitura da pág.28 do caderno do estudante. 
Simule um currículo utilizando os dados que devem constar em tal apresentação. 
 
ATIVIDADE 5: 
Faça a leitura do texto “A dinâmica da História”, do caderno do estudante (Pág.32-34). 
Analise a imagem e comente sobre a desigualdade social.  
 
 

 
 
Casas de Paraisópolis e prédio de luxo no Morumbi: separados por um muro, com estatísticas bem 
diferentes 
 

Disponível em:<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51406474> 

Acesso em:27 abr.2020. 
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Olá, estudante! 
Neste tempo de distanciamento social, pensamos em como colaborar da melhor 
maneira possível com o seu estudo. 
Este roteiro tem por objetivo dar continuidade à construção de novos 
conhecimentos; à compreensão dos fatos; à reflexão, e dessa maneira, auxiliar 
no processo de aprendizagem. 
Leia com atenção o roteiro de estudos, que contém os objetivos específicos de 
cada unidade. Todo o conteúdo está disponível no caderno do estudante e 
também no site da escola: www.ceejamar.com.br. Em seguida, realize as 
atividades propostas. 
Bom estudo e até breve! 
 

 
ROTEIRO DE ESTUDOS 
 
VOLUME 1 
 
UNIDADE 2: Trabalho, capitalismo e sociedade 
 
OBJETIVOS: 
Compreender a sociedade em que vive, analisar as relações existentes entre seres 
humanos e o trabalho e como essas relações transformam as pessoas e o mundo. 
Definir Capitalismo e identificar as principais características desse sistema. 
Analisar a organização da sociedade feudal. 
 

ATIVIDADE 1 
Fazer a leitura da Introdução (pág.37). 
Fazer a leitura do texto “Capitalismo: sociedade de classes, salário e lucro” (pág.46-
48). 
Assista o vídeo Capitalismo, o mundo das mercadorias (pág.47). Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=gOgqevXPDXA> Acesso em: 27.abr.2020. 
 
Agora, responda: Haveria uma outra forma de se viver que não fosse o capitalismo, 
que vive em função do lucro? 
 



 
ATIVIDADE 2 
Fazer a leitura do texto “Mudanças na organização o trabalho: a transição do 
feudalismo para o capitalismo” (pág.53-55).  
Analise a imagem. 
Indique os dados relativos ao Feudalismo. 
Local que ocorreu (nome do continente): 
Época que ocorreu (séculos/ início e final): 
Camadas sociais (2) e suas respectivas funções: 
 
 
 

 
Tira do blog http://historiaemquadrinhosblog.blogspot.com.br/ 

 
Disponível em: <http://www.historialivre.com/medieval/salafeudalismo.htm> Acesso em: 

27 abr.2020. 
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Olá, estudante! 
Neste tempo de distanciamento social, pensamos em como colaborar da melhor 
maneira possível com o seu estudo. 
Este roteiro tem por objetivo dar continuidade à construção de novos 
conhecimentos; à compreensão dos fatos; à reflexão, e dessa maneira, auxiliar 
no processo de aprendizagem. 
Leia com atenção o roteiro de estudos, que contém os objetivos específicos de 
cada unidade. Todo o conteúdo está disponível no caderno do estudante e 
também no site da escola: www.ceejamar.com.br. Em seguida, realize as 
atividades propostas. 
Bom estudo e até breve! 

 
 
ROTEIRO DE ESTUDOS 
 
VOLUME 1 
 
 
UNIDADE 3: O Feudalismo e a transição para o Capitalismo 
 
 
OBJETIVOS: 
Conceituar Feudalismo e analisar a sua dinâmica.  
Identificar as principais características do Feudalismo quanto aos aspectos político, 
econômico, social. 
Destacar o domínio da Igreja Católica na Europa Medieval. 
Compreender a transição do Feudalismo para o Capitalismo.  
 
 
ATIVIDADE 1 
Leitura da Introdução (pág.61) e do texto “Feudalismo” (pág.63). 
Responda: O que foi o Feudalismo? Identifique suas principais características 
políticas, econômicas e sociais. 
 
 
 



 
ATIVIDADE 2 
Leitura da pág.73 do caderno do estudante (vol.1). Observe a imagem e responda a 
questão apresentada. 
 
 

 
 
Disponível em:<https://jafetnumismatica.com.br/o-que-foram-as-cruzadas/>Acesso em: 27 
abr.2020. 
 
ATIVIDADE 3 

Leia o texto “Trabalho por obrigação e economia de subsistência” do caderno do 
estudante, vol.1 (pág.81-84). 
Assista o vídeo O servo e o operário (pág. 84). Disponível em:> 

https://www.youtube.com/watch?v=EH1c7Fg2jzw&t=16s > Acesso em:27 abr.2020. 

  
Relacione as colunas:  
 

 
 
 
A. Feudalismo 
 
B. Capitalismo 
 
 

(     )Sociedade de mercado (lucro). 
(     )Trabalho por obrigação (obrigações 
servis). 
(     )O trabalhador possui o seu próprio 
instrumento de trabalho e conhece todas 
as etapas do processo produtivo. 
(     )O trabalhador é livre para vender a 
sua força de trabalho. 
( )Economia voltada para a 
autossuficiência. 
(     )O trabalho é assalariado. 
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Olá, estudante! 
Neste tempo de distanciamento social, pensamos em como colaborar da melhor 
maneira possível com o seu estudo. 
Este roteiro tem por objetivo dar continuidade à construção de novos 
conhecimentos; à compreensão dos fatos; à reflexão, e dessa maneira, auxiliar 
no processo de aprendizagem. 
Leia com atenção o roteiro de estudos, que contém os objetivos específicos de 
cada unidade. Todo o conteúdo está disponível no caderno do aluno e também 
no site da escola: www.ceejamar.com.br. Em seguida, realize as atividades 
propostas. 
Bom estudo e até breve! 

 
 
ROTEIRO DE ESTUDOS 
 
VOLUME 1 
 
UNIDADE 4: A consolidação do Capitalismo 
 
 
OBJETIVOS: 

Compreender que o fortalecimento do Capitalismo ocorreu através de processos 
revolucionários, tais como a Revolução Industrial e a Revolução Francesa.  
Entender a diferença entre capitalismo comercial e industrial.  
Reconhecer a contribuição da Revolução Francesa para a consolidação do 
capitalismo, bem como suas conquistas no âmbito social e político.  
 
 
ATIVIDADE 1 

Leitura da Introdução (pág.92) 
Leitura do texto “O capitalismo industrial” (pág.94-97) do caderno o aluno. 
Analise as imagens e identifique o capitalismo comercial e o capitalismo industrial. 



_________________________________ 
Disponível em:<https://www.guiaestudo.com.br/capitalismo-comercial>Acesso em: 27 

abr.2020. 

____________________________________ 
Disponível em: <https://www.estudopratico.com.br/fases-do-capitalismo-comercial-industrial-

e-financeiro/>Acesso em: 27 abr.2020. 

_____________________________________ 
Disponível em:<https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/matematica/capitalismo-

comercial>Acesso em: 27 abr.2020. 

____________________________________ 
Disponível em<https://suportegeografico77.blogspot.com/2017/08/capitalismo_20.htm> 

Acesso em: 27 abr. 2020. 

 
 



 
ATIVIDADE 2 

Leitura do texto “ A Revolução Francesa: luta do povo e ascensão da burguesia” 
(pág.110-114) do caderno do aluno. 
 
Relacione os fatos da Revolução Francesa: 
 
 

 
 
A.1789 
 
B.1791 
 
C.1792 
 
D.1793 
 
E.1794 
 
F.1795 
 
G.1799 
 
H.1804 
 
 I.1814 
 
J.1815 

(   )Convocação da Convenção Nacional. 
 
(   )Golpe de Estado liderado por 
Napoleão. 
 
(   )Tomada da Bastilha. 
 
(   )Napoleão foi derrotado e preso. 
 
(   )Crise social, política e econômica. 
 
(   )Robespierre foi deposto e 
guilhotinado. 
 
(   )Napoleão se autocoroou imperador. 
 
(   )O monarca foi decapitado na 
guilhotina. 
 
(   )Instalou-se o regime do Diretório. 
 
(   )A monarquia foi reinstalada na 
França. 

 


