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ORIENTAÇÕES DE ESTUDO PARA RECUPERAÇÃO
2º Semestre - 2017
Objetivo Geral da Recuperação  Recuperar o aluno quanto aos conteúdos (essenciais/ necessários) desenvolvidos
nas habilidades específicas de cada disciplina, visando aos objetivos propostos para
o ano e para a continuidade de estudos.
Ano / Série: 1º Ensino Médio

Disciplina: História

Professor(a): Mônica

 Dentre todas as habilidades trabalhadas no 2º semestre, seguem os conteúdos essenciais/ necessários para os
estudos de recuperação:
Conteúdos:
I- Expansão Marítima
II – Mercantilismo
III – Renascimento
IV - Reforma Protestante e Contrarreforma
V – Colonização espanhola, inglesa e portuguesa
VI – Iluminismo
VII Revolução Industrial
VIII Independência dos EUA
IX- A Vinda da Família Real e o Processo de Independência do Brasil
Habilidades:
- Identificar causas, etapas e consequências da Expansão Marítima.
- Identificar as causas do pioneirismo de Portugal na Expansão.
- Identificar e explicar os objetivos e as características do mercantilismo.
- Caracterizar Renascimento e identificar as causas do pioneirismo italiano.
- Identificar e analisar os fatores que levaram a Reforma e Contrarreforma
- Identificar as principais ideias de Lutero e Calvino.
- Explicar as camadas sociais que apoiaram Lutero.
- Explicar as práticas da Contrarreforma.
- Identificar os objetivos, atividades econômicas, camadas sociais, mão de obra, características e estruturas políticas
da colonização da América.
- Identificar as características gerais do Iluminismo.
- Caracterizar a Revolução Industrial e identificar as causas do pioneirismo inglês.
- Analisar as causas da Vinda da Família real e suas modificações que levaram ao processo de Independência do Brasil.

 Como estudar:




Refazer as provas anteriores bem como os exercícios do caderno e caderno de questões.
Refazer TQS.
Recorrer ao dicionário da língua portuguesa para ampliar e qualificar o vocabulário, fundamental para
compreender as questões objetivas e se expressar corretamente nas questões discursivas.

 Material adequado para o estudo pessoal do aluno / Referências Bibliográficas:






Livro didático.
Anotações no caderno.
Provas anteriores.
Folhas auxiliares analisadas em sala.

Anexo(s) Material de apoio para a revisão dos conteúdos (a critério do professor), com gabarito.

Instrumento de Avaliação da Recuperação  Valor: 100,0
Composta de questões objetivas, discursivas e produção textual em
Língua Portuguesa.

