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Ano Letivo: 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 3º ano Data: 14/05 ATÉ 20/05 Carga Horária: 2 horas 

Componente Curricular 
Central: História 

Componente(s) Curricular(es) 
Participante(s): História 

Professor(es): 
Eliane Ribeiro dos Santos 

Tema Genérico do Plano de Aula: Marcos históricos de Caçador 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou 
Componente Curricular): Marcos históricos de Caçador 

Objetos de Conhecimento: A produção dos marcos da memória: os lugares de 
memória (ruas, praças, escolas, monumentos, museus etc.). 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal 
de Caçador) 

➢ (EF03HI05) Identificar os marcos históricos do lugar em que vive e compreender 
seus significados. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: Computador, caderno, lápis, borracha e 
lápis de cor 

Aplicação/Fixação 

Queridos alunos, nesta aula queremos que você entenda o que é um marco 

histórico e conheça alguns marcos históricos da cidade de Caçador. Para iniciar, 

leia o texto e o que as crianças estão falando sobre alguns de nossos marcos 

históricos. Depois copie em seu caderno de história ou no de tarefa as perguntas e 

responda-as, mostrando que entendeu o texto. Abraços. 

Marcos históricos 

Os marcos históricos são locais que contam a história, hábitos ou costumes 

relevantes e importantes para as pessoas que habitam em um mesmo lugar, como 

praças, ruas, escolas, monumentos, museus etc. Em nossa cidade de Caçador 

temos vários marcos históricos que contam a história de nossa cidade. Vamos 

conhecer alguns: 

 

Este é o Museu do Contestado 
ele 

 é um marco histórico. 
Muito importante de nossa  

cidade, ele guarda memórias  
da Guerra do Contestado. 
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Vamos responder no caderno: 

1- O que você entendeu que é um marco histórico?  

2- Quais são os marcos históricos de Caçador que estão representados neste 

texto? 

3- Você já visitou algum destes marcos históricos representados no texto, qual? 

4- O Museu do Contestado é um dos nossos marcos históricos, ele foi construído 

para contar qual parte da nossa história?  

5- Qual destes marcos históricos mais chamaram sua atenção, e por quê? Faça 

um bonito desenho deste marco que você mais gostou. 

Síntese/Avaliação 

➢ Avaliar se o aluno entendeu o que é um marco histórico, quando trouxer as 
atividades no retorno às aulas 

Registro de Frequência 
➢  

Referencial 

➢ Atividades não presenciais -alunos. 

 

O monumento de Francisco 
Correa de Melo, primeiro 
morador de Caçador, foi 
restaurado e instalado no 

Parque Central. 

Esta é a praça Nossa 
Senhora Aparecida.  

Espaço de calmaria, com 
parquinho para as 

crianças, banheiros e 
árvores que fazem 

sombra. 
 


