
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CONVERSANDO COM SANTA PAULA:

Lembre-se: 

 

Aprendemos durante as primeiras aulas do ano como é importante o trabalho do recorte histórico 

para o trabalho do historiador. Entender os fragmentos da 

“embolemos” todo o processo histórico. Portanto, vamos aproveitar esse período para treinar a prática do 

recorte histórico: 

 

 

1. Selecione um espaço de 7 dias desde o começo do surto do coronavírus no Brasil.

2. Para cada dia, escreva uma notícia pesquisada na internet sobre o coronavírus.

3. Dê sua opinião sobre cada notícia.

 

Envie para meu e-mail: profdyegogarcia@gmail.com

 

Se cuidem! E cuidem de suas famílias! 

CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL

COLÉGIO SANTA DOROTÉIA 
Educar, um gesto de amor que fica para sempre!

#JUNTOSCONTRAOCORONAVÍRUS

NOME: 

 
CONVERSANDO COM SANTA PAULA: 

 
 

se: EU ACREDITO EM VOCÊ! SEMPRE! 

 

VAMOS AO TRABALHO! 

Aprendemos durante as primeiras aulas do ano como é importante o trabalho do recorte histórico 

para o trabalho do historiador. Entender os fragmentos da história é fundamental para que não 

“embolemos” todo o processo histórico. Portanto, vamos aproveitar esse período para treinar a prática do 

Selecione um espaço de 7 dias desde o começo do surto do coronavírus no Brasil.

escreva uma notícia pesquisada na internet sobre o coronavírus.

Dê sua opinião sobre cada notícia. 

profdyegogarcia@gmail.com  

 

“Estamos nas mãos de Deus, 

estamos muito bem!”

(carta 607, 6) 

CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL 

COLÉGIO SANTA DOROTÉIA – PESQUEIRA – PE 
Educar, um gesto de amor que fica para sempre! 

#JUNTOSCONTRAOCORONAVÍRUS 

ATIV. EXTRA

6º ANO 

Nº DATA:  

Aprendemos durante as primeiras aulas do ano como é importante o trabalho do recorte histórico 

história é fundamental para que não 

“embolemos” todo o processo histórico. Portanto, vamos aproveitar esse período para treinar a prática do 

Selecione um espaço de 7 dias desde o começo do surto do coronavírus no Brasil. 

escreva uma notícia pesquisada na internet sobre o coronavírus. 

“Estamos nas mãos de Deus, 

estamos muito bem!” 

 

ATIV. EXTRA 

º ANO – ENS. FUND. II 

 
NOTA 


