
 

Ano Letivo 
2020 

Plano de Ações 
ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local:  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 4º ano Data de realização das atividades: 
13 de maio 

Carga Horária:       
02 hrs 

Componente Curricular 
Central: História 

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

Professor: 

  História Grupo 1 

Tema da Aula: 

Transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos – 
Reconhecer a invenção da Internet com um marco na história da humanidade e as 
mudanças ocorridas a partir dela. 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente 
Curricular) 

Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos 
de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais 
ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no 
mundo contemporâneo. 

Objetos de Conhecimento 

A ação das pessoas, grupos sociais e comunidades no tempo e no espaço: nomadismo, 
agricultura, escrita, navegações, indústria, entre outras 

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

(EF04HI02) Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo, discutindo os 
sentidos dos grandes marcos da história da humanidade (nomadismo, desenvolvimento 
da agricultura e do pastoreio, criação da indústria etc.). 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

Acesso à plataforma on-line de atividades através de notebook, computador ou 
smartfone com acesso à internet; caderno de registro; caneta; lápis e borracha ou a 
atividade impressa. 

Avaliação: 

A avaliação desta atividade não presencial será realizada através da participação dos 
estudantes, da leitura e interpretação do texto e das respostas às questões que serão 
registradas no caderno, fotografadas e envidas às professoras nos grupos de WhatsApp 
das turmas de 4 º ano. 

Referencial: 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - ALUNOS 

 História 
Enunciado: Vivemos um momento muito atípico, uma pandemia, onde o mundo todo 
está vivendo uma crise... Um momento onde vai ficar marcado na história do mundo e 
na história de cada ume cada uma, 2020 não será esquecido... Tudo isso vai passar 
e logo vamos estar pertinho, mas enquanto isso não acontece vamos estudar e 
entender a importância da ferramenta que nos une enquanto não estamos fisicamente 
perto? A internet, que causou uma das maiores revoluções na nossa sociedade. 
Leia o texto abaixo e copie em seu caderno 



 

 
Como Surgiu a Internet? 

Podemos dividir a história da humanidade em três importantes eras: agrícola, 
industrial e digital. Na era digital a sociedade tem recebido o nome de “sociedade da 
informação”, onde a cultura e economia dependem essencialmente da tecnologia, da 
comunicação e da informação.  

Na era da tecnologia, a comunicação é muito facilitada. Hoje podemos processar 
informações variadas em uma só forma: a forma digital. A era é nova e o nome que 
deram à sociedade atual é pomposo. Deve-se ter cuidador, tendo em vista a realidade 
brasileira que é marcada pela exclusão digital. Com a queda de preços e o crescimento 
da Internet a inclusão digital tem aos poucos acontecido, mas ainda a passos de 
tartaruga. 

Tudo isso depende da Internet. A Internet surgiu nos anos 60, na época da Guerra 
Fria, nos Estados Unidos. O Departamento de Defesa americano pretendia criar uma 
rede de comunicação de computadores em pontos estratégicos. A intenção era 
descentralizar informações valiosas de forma que não fossem destruídas por 
bombardeios se estivessem localizadas em um único servidor. 

No Brasil, a conexão de computadores por uma rede somente era possível para 
fins estatais. Em 1991, a comunidade acadêmica brasileira conseguiu, através do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, acesso a redes de pesquisas internacionais. Em 
maio de 1995, a rede foi aberta para fins comerciais, ficando a cargo da iniciativa 
privada a exploração dos serviços. Hoje, para conectar seu computador, o usuário 
paga os serviços de um provedor de acesso ou tem conexão direta. 

Voltemos ao tempo. Conseguimos nos imaginar sem esta maravilhosa invenção 
que hoje é uma oportunidade de atravessar fronteiras, derrubar barreiras e dividir 
ideias de forma única?  
 
Agora, depois que entendemos como a Internet foi criada vamos jogar, daremos 
algumas situações e vocês precisam preencher a tabela como vocês acham que 
fica essa situação com o uso da internet e sem, copie a tabela em seu caderno 
para realizar a atividade: 
 

Situação do dia a dia Com internet Sem internet 

Estar em casa na quarentena.   

Saber das notícias do dia.   

Mandar mensagens para os amigos 
e família que moram longe. 

  

Estudar durante a quarentena.   

Jogar vídeo game   

Que tal nos mostrar uma dessas situações em desenho? Escolha uma delas e 
desenhe como é com internet e sem internet, faça isso em seu caderno. 
 
A internet mudou nossa história e nossa sociedade, mas nada substitui o 

contato, o abraço... logo estaremos pertinho 😊. Se cuidem, estudem e até a 
próxima. 
 

 


