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DISCIPLINA : HISTÓRIA  

SEMANA  4 : 22 A  26 / 03/2021 

 

NOME:  Nº:  SÉRIE: 7 ANOS  

PROFESSOR(A):FABIA CRISTINA SOARES DA SILVA CARGA HORÁRIA SEMANAL:   03 

ENVIAR PARA: WHATSAPP  E  GOOGLE CLASSROOM DATA DE ENTREGA:26/03 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO:  MARÇO MÊS DAS MULHERES 

HABILIDADE(S): (EF07HI04) ASSOCIAR A NOÇÃO DE CIDADANIA COM OS PRINCÍPIOS DE RESPEITO À 

DIVERSIDADE, À PLURALIDADE E AOS DIREITOS HUMANOS 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: PESQUISAR QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS CONQUISTAS DAS MULHERES AO LONGO 

DO TEMPO? 

ORIENTAÇÕES: LEIA O TEXTO ABAIXO E ESCOLHA UMA DESSAS CONQUISTAS E EXPLIQUE POR QUE VOCÊ ACHA 

A MAIS IMPORTANTE 
 
EM TODAS AS DEVOLUTIVAS, COLOCAR: 
ATIVIDADE DE HISTÓRIA - PROF. FÁBIA CRISTINA  
NOME DO ALUNO _____________________________NÚMERO _______SÉRIE_____ 
 
Devolver a atividade pelo CLASSROOM ou E mail: procristinahistoria@gmail.com 

NÃO ENVIAR ATIVIDADES PELO WATTS. 

 
 

 

Quais foram as principais conquistas das mulheres ao longo do tempo? 

Durante muitos anos, as mulheres tiveram seus direitos de expressão e liberdade ceifados pelo 

machismo e pelo conceito de que deveriam ficar em casa cuidando dos afazeres domésticos e dos 

filhos, sem possibilidade de percorrer outro caminho — enquanto os maridos saíam para o trabalho. 

Você sabe quais foram as conquistas mais expressivas das mulheres? Vamos fazer um retrocesso e 

lembrar de alguns êxitos alcançados pelo público feminino depois de muitos embates e uma 

emancipação tardia, ainda que comemorada como uma grande vitória da luta feminista. Vejamos a 

cronologia! 

 

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=procristinahistoria%40gmail.com&authuser=0


 

1827: a educação para as mulheres é permitida, mas restrita às escolas de nível elementar. 

1879: autorização a mulheres brasileiras para estudar em curso de nível superior. 

1927: A primeira mulher a votar no Brasil foi uma professora de Mossoró-RN. 

1928: Foi eleita em Lajes, no Rio Grande do Norte, a primeira mulher prefeita do Brasil e da América 

Latina 

1932: a Constituição Federal estabeleceu o direito de voto às mulheres casadas ou financeiramente 

independentes. 

1934: a paulistana Carlota Pereira de Queiroz foi eleita a primeira deputada do Brasil. 

1945: foi reconhecida internacionalmente a igualdade de direitos entre homens e mulheres em Carta 

das Nações Unidas. 

1951: a Organização Internacional do Trabalho (OIT) aprova a igualdade de remuneração entre 

homens e mulheres em funções iguais. 

1960: a brasileira Maria Esther Andion Bueno tornou-se a primeira mulher a vencer quatro torneios 

do Grand Slam de tênis. 

1961: houve a dissociação entre a sexualidade e a reprodução com a criação da primeira pílula 

anticoncepcional via oral. 

1962: foi criado o Estatuto da Mulher Casada, conquistando-se o direito de trabalhar sem precisar de 

autorização do marido. 

1975: o Dia Internacional da Mulher foi oficializado pela ONU para simbolizar as lutas e as 

conquistas políticas e sociais. 

1994: Roseana Sarney foi eleita como a primeira governadora de um estado brasileiro. 

1998: Benedita da Silva tornou-se a primeira mulher a presidir uma sessão do Congresso Nacional. 

2005: Angela Merkel foi eleita a nova chanceler alemã — a primeira mulher a ocupar o cargo na 

história. 

2006: foi sancionada a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), que aumentou o rigor para punir crimes 

contra a mulher. 

2010: Dilma Rousseff foi eleita a primeira presidente mulher do Brasil. 

 

 

Fonte: https://escoladainteligencia.com.br/blog/descubra-5-maneiras-de-trabalhar-o-dia-da-mulher-

na-escola/. 


