
 

 
E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 
Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 
SEMANA:01 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 6° ANOS 

PROFESSOR(A):  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 

AULAS 

ENVIAR PARA: CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 05/03/2020 

OBJETOS DE CONHECIMENTO: A QUESTÃO DO TEMPO, SINCRONIAS E DIACRONIAS: REFLEXÕES 

SOBRE O SENTIDO DAS CRONOLOGIAS. 

HABILIDADE(S): (EF06HI01)IDENTIFICAR DIFERENTES FORMAS DE 

COMPREEMSÃO DA NOÇÃO DE TEMPO E DE PERIODIZAÇÃO DOS ROCESSOS 

HISTÓRICOS( CONTINUIDADE E RUPTURA) 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS:  TEXTO EXPLICATIVO,  EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO. LIVRO DIDÁTICO 

ESTUDAR HISTÓRIA DAS ORIGENS DO HOMEM À ERA DIGITAL EDITORA MODERNA. 

ORIENTAÇÕES:  LEIA COM ATENÇÃO O CONTEÚDO ENVIADO E RESPONDA  EM SEU CADERNO AS 

QUESTÕES PERTINENTES. 
 

 

 

TEMPO , MEMÓRIA E HISTÓRIA 

Olhar fotos antigas é sempre uma experiência emocionante. Podemos recordar de 
pessoas que estiveram presentes em nossas vidas, lugares que visitamos 
acontecimentos que nos marcaram e sentimentos que nos acompanharam em 
determinados momentos. Essas recordações fazem parte da nossa história de vida e 
nos ajudam a manter a memória ativa. 
Visitar o passado nos faz retomar os caminhos que trilhamos e as escolhas que 
fizemos. E, quando pensamos sobre tudo isso, compreendemos com mais clareza 
quem somos. Pessoas que perdem a memória costumam perder também a 
identidade, isto é, tornam-se incapazes de dizer quem são. 
Por isso, praticamente todas  as pessoas têm o hábito de guardar não só fotografias, 
mas objetos que, para elas, têm algum significado porque remetem a alguma memória 
que queiram preservar. 



 

 
HISTÓRIA 

Da mesma forma como as pessoas buscam compreender seu passado, as 
sociedades humanas sempre procuram explicação para suas origens. O estudo do 
passado permite às mulheres e aos homens do presente compreender como a 
sociedade em que vivem se desenvolveu, ajudando-os a entender melhor seus 
problemas e a planejar estratégias que possam contribuir para um mundo melhor. 
No entanto, as transformações que afetam as sociedades costumam ser muito mais 
demoradas do que aquelas que afetam os indivíduos. Elas podem se estender por 
centenas de anos até serem notadas. Portanto é possível que muitas pessoas ao 
longo da vida não percebam as mudanças ocorridas. 
Além disso, essas transformações são bastante complexas, por que envolvem vários 
aspectos da realidade; por isso, compreendê-las exige considerar um número grande 
de elementos que se combinam de diversas formas. 
Assim, par entender como esses elementos se relacionaram no tempo, desenvolveu-
se um campo especializado do conhecimento, a HISTÓRIA. O historiador é o 
profissional que busca identificar o que mudou e o que permaneceu ao longo do 
tempo, entender o passado e esclarecer a relação entre ele e o tempo presente. 
 
RESPONDA EM SEU CADERNO AS SEGUINTES QUESTÕES: 
 

1. Porque olhar fotos antigas, pode ser considerada uma experiência 
emocionante? 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

2. O que podemos compreender estudando o passado? 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

3. Porque as pessoas que perdem a memória, costumam perder também a 
identidade? 

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
4. As transformações que afetam as sociedades levam o mesmo tempo do que 

aquelas que afetam os indivíduos? 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

5. Qual é o profissional que busca identificar o que mudou e o que permaneceu ao 
longo do tempo, entender o passado e esclarecer a relação entre ele e o tempo 
presente? 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________  


