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ATIVIDADE DE HISTÓRIA

O TEMPO
O vento toca o meu rosto
Me lembrando que o tempo vai
Desta vida passageira minhas certezas,
...o tempo se vai mas algo sempre eu
guardarei...
O Teu amor, que um dia eu encontrei
Os meus sonhos, o vento não pode levar

NOTA:______

A esperança, encontrei no Teu olhar
Os meus sonhos, a areia não vai enterrar
Porque a vida recebi ao Te encontrar... ...
Nos Teus braços não importa o tempo
Os meus sonhos, o vento não pode levar
A esperança, encontrei no Teu olhar
Os meus sonhos, a areia não vai enterrar
Porque a vida recebi ao Te encontrar

O que é História
História é a ciência que estuda as realizações do homem e as transformações da sociedade ao
longo do tempo. Tradicionalmente, costuma-se dividir a evolução da humanidade em Pré-história e
História.
Aprendemos que todas as pessoas que fazem parte de uma sociedade – crianças, jovens,
adultos, mulheres, homens, pobres, ricos – constroem a História.
Quando convivemos com a família e com os amigos, quando tomamos decisões, acreditamos
em algo, participamos da história. Por isso, somos chamados de sujeitos históricos.
Você também é um sujeito histórico. Pense nas atividades que você faz durante o dia, nos lugares
que frequenta, nas pessoas com quem você se relaciona… Você está escrevendo a sua própria
história e participando da história de outras pessoas!
ATIVIDADE: copie as perguntas e responda em seu caderno:
1) O que é História? Responda com suas palavras.
2) Quem faz parte da História?
3) Porque somos sujeitos da História?
4) Quando participamos da História?
5). Complete os espaços em branco do TEXTO I com as palavras do quadro abaixo:

A História e o trabalho do historiador.
A _____________ é a ciência que ____________ os acontecimentos do _______________
utilizando os ____________ que a humanidade deixou. Esses vestígios também são considerados
______________________. A partir disso a História tenta compreender as __________________ e
________________ do tempo ___________________. O _______________ do historiador é colher
______________ sobre o passado para analisá-lo e tentar compreender sua relação com o
presente.

