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Olá, querido(a) aluno(a)! Estamos começando nossos estudos de 2021 e espero que seja um excelente 

ano de aprendizado. Infelizmente, devido a pandemia de Covid-19 nestes primeiros dias nossas atividades 

serão remotas. É muito importante que caso você tenha acesso a internet, você esteja nos grupos da sua 

turma/ano (whatsapp e Facebook). Precisamos nos comunicar! A atividade de hoje você deve realizar no seu 

caderno (você deve copiar os enunciados e responder no seu caderno também). Em caso de qualquer dúvida 

vocês podem entrar em contato comigo nos grupos. 

TEMPO: UMA IDEIA FUNDAMENTAL PARA ESTUDAR HISTÓRIA 

(continuação) 

1. Na atividade anterior você construiu uma linha do tempo situando eventos da sua vida. 

Agora, você deve dividir a sua vida em fases ou períodos, conforme achar melhor. Por 

exemplo, você pode dividir sua vida conforme as etapas escolares, ou conforme os lugares 

que você morou, ou ainda conforme as coisas que você foi aprendendo (quando ainda não 

falava, até começar a andar, depois que aprendeu a ler, etc.). Escolhe um jeito e divida a 

sua vida em fases. Utilizando a mesma linha do tempo, pinte de lápis de cor, giz de cera ou 

caneta hidrocor pinte a linha do tempo em cores diferentes em cada fase e escreva mais 

abaixo qual nome você daria para cada fase. 

 

2. Depois de fazer o que pede a atividade número 1, copie o seguinte texto no seu caderno: 

 

O TEMPO HISTÓRICO 

 

Ao contrário do tempo, que pensamos em dias, meses, anos, o tempo histórico 

serve para estudarmos mudanças importantes que ocorrem através do tempo. 

Na sua linha do tempo, por exemplo, você escolheu dividir a sua vida em fases 

com base em alguma explicação. Historiadores também dividem o tempo em 

diferentes “tempos históricos” buscando explicar melhor algumas 

transformações sociais. É importante saber que nenhuma divisão em tempos 

históricos é a verdade absoluta e podemos dividir o tempo de várias formas 

conforme o que desejamos estudar. 


