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Olá!
Espero que estejam todos bem e em segurança.
Estamos acompanhando na televisão e na internet a propagação de uma doença nova que
provocou o fechamento das escolas, prédios públicos e centros comerciais como medida
de segurança.
O Covid-19 é um vírus novo, por isso o corpo humano ainda não possui imunidade
suficiente para se defender de suas ameaças, especialmente idosos e pessoas que já
possuem outros problema de saúde. Esse vírus também é altamente contagioso! Por isso
as autoridades de saúde reforçam diariamente a importância do distanciamento social e o
aumento na frequência dos hábitos de higiene para conter o avanço da doença.
Ao longo da história da humanidade, outras doenças se espalharam pelo mundo
provocando a morte de milhões de pessoas e mudando, para sempre, a trajetória de várias
civilizações.
Em 540 d.C, durante o Império Romano, a praga de Justiniano infectou vários
marinheiros que trabalhavam nas rotas comerciais entre a Europa, norte da África e
Oriente Médio, levando 30 milhões de pessoas a morte. Durante a Idade Média, a Peste
Negra também matou milhões de pessoas que atravessavam as rotas comerciais entre a
Itália e a China. Já na invasão europeia ao continente americano, estima-se que, apenas
no México, 5 milhões de indígenas morreram de doenças infecciosas trazidas pelos
europeus entre os anos 1500 e 1700.
Muitas dessas histórias só se tornaram conhecidas pois algumas pessoas registraram esses
acontecimentos através de diários de viagem e cartas. Por isso, convido VOCÊ a colaborar
com o processo de registro das memórias deste período que estamos enfrentando
atualmente.
O que você tem feito durante a quarentena? O que você está sentindo? O que você
consegue ver através da janela de sua casa? O que você tem conversado com as pessoas
que moram com você? Você aprendeu algo novo? Qual a relação desse momento com o
que estudamos nas aulas de História até agora?
Coloca tudo isso em um texto, em um áudio, em um pequeno vídeo, em desenhos,
fotografias...Use sua imaginação!

Quando nos encontrarmos novamente vamos fazer um grande mapa afetivo com todas as
nossas memórias desse período! Certo?!
Também deixo dicas de vídeos e textos para não esquecermos o que estudamos até agora!
Até logo!
Professora Isabelle

6º ano
Vídeos:
O tempo, formas de registro da história e produção de conhecimento histórico
https://www.youtube.com/watch?v=zDubU9Td4I&list=PLNM2T4DNzmq6VMFjm3MLk1C0XKv7U_9HB
As origens da humanidade, seus deslocamentos e o processo de sedentarização
https://www.youtube.com/watch?v=3pCaIDAY0E&list=PLNM2T4DNzmq6VMFjm3MLk1C0XKv7U_9HB&index=2

Textos:
A construção da História e a origem da humanidade (Capítulo 1 do livro didático)
A origem da humanidade (Capítulo 2 do livro didático)

7º ano
Vídeos:
A América antes dos europeus
https://www.youtube.com/watch?v=x3XM7xU55xs&list=PLNM2T4DNzmq6VMFjm3
MLk1C0XKv7U_9HB&index=15
A centralização do poder e o conceito de Absolutismo
https://www.youtube.com/watch?v=mcehcpMfx98&list=PLNM2T4DNzmq6VMFjm3
MLk1C0XKv7U_9HB&index=19

Textos:
Os Estados europeus e o absolutismo monárquico (Capítulo 1 do livro didático)
A expansão marítima europeia (Capítulo 3 do livro didático)

