
MÁSCARA DE PLANEJAMENTO MENSAL ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

OBJETIVO: 

Socializar com as professoras dos 1º ao 5º anos do Ensino Fundamental I, as estratégias 
de ensino e aprendizagem de um recorte proposto do planejamento trimestral, para que, 
haja uma unidade de ação pedagógica junto aos componentes curriculares. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: História 

 

PROFESSORAS: Simone Souza Ano: 5º A,B e C 

 

PERÍODO DO PLANEJAMENTO: 02/09/2019 a 27/09/2019 

 

 
CONTEÚDO:       

 

Unidade 7 - Os Governos Democráticos no Brasil 

 O início da democracia 

 O governo de Dutra 

 O novo governo de Getúlio Vargas 

 O governo de Juscelino Kubitschek 

  O fim da democracia 

 O governo de Jânio Quadros 

 João Goulart 

 

 
 

 
DESCRITORES DE APRENDIZAGEM 

 

D1.3 – Compreender o processo de estruturação da democracia no Brasil 

D2.3 – Analisar o governo de Dutra e a criação do Plano Salte 

D3.3-  Entender o governo de Getúlio Vargas  e suas consequências para a política do país. 

D4.3-  Entender o governo de Juscelino Kubitschek  e suas consequências para a política do país. 

D5.3 - Entender o governo de Jânio Quadros e de João Goulart  e suas consequências para a 

política do país 



 

CÓDIGOS DOS 
DESCRITORES: 

LIVRO DIDÁTICO 

D1.3 Páginas 146 e 147. 

D2.3 Páginas 148 e 149 

D3.3 Páginas 150 e 151. 

D4.3 Páginas 152 à 155. 

D5.3 Páginas 156 à 159. 
 

 
ATIVIDADES DIVERSIFICADAS:  

 Grifar com o marca texto os pontos importantes do capítulo. 

 Realizar leitura compartilhada dos textos. 

 Realização de questionário. 
 

 

VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 Aulas expositivas desenvolvendo o tema em estudo conceitos e exemplos e a 
interdisciplinaridade e temas transversais. 

 Livro didático como referencial de textos para leitura e interpretações, conteúdos 
teóricos e exercícios. 

 Participação efetiva nas aulas, expondo verbalmente dúvidas e opiniões, 
 Entrega de tarefas pontualmente. 

 
ATIVIDADE: LIÇÃO DE CASA 

 

Livro de lição de casa página 34 à 37. 
Questionários do livro didático 
 
 

 


