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PET Volume III - 3º ANO 

 
Componente Curricular: História 

SEMANA 1 

 
1. Apenas leitura. 

2.  Resposta pessoal do aluno, orientações sobre a descrição dos itens.  
 
Vivo em (nome da cidade): Nome do município.  
 

O local possui?  Não  Sim  Como é? 

Rua   Asfaltada ou de terra, larga ou estreita, com buracos 
ou bem conservada, longa ou curta.  

Praça   Pequena ou grande, bem cuidada ou mal cuidada, há 
bancos, coreto, flores. 

Mercado   Grande ou pequeno, perto ou longe de casa, etc. 

Feira livre   Quando ocorre, pouco público ou muito público, etc 

Loja comercial 
antiga 

  Tipos de produtos vendidos. 

Biblioteca pública   Próximo ou longe de casa, é frequentado pelo aluno, 
etc. 

Escolas   Grande ou pequena, é frequentada pelo aluno, tem 
muitos ou poucos alunos. 

Monumentos   Estátuas, monumentos, etc. Identificar quem está 
sendo homenageado pelo monumento, etc. 

Igrejas   De qual religião: católica, evangélica, nome de 
identificação se houver.  

Museus   Nome do museu, qual o tipo de acervo etc. 

Sala de cinema   É próximo ou longe de casa, é frequentado pelo aluno, 
etc. 

Fonte:https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/cJtUKb5zsVDCvS9tuNQ8ADjAJafsBWfFAf7uKWXHM6 
4urTFsEJfkFaJDVJmy/his3-05und01-atividade-de-contextualizacao.pdf. Acesso em: 28/05/2020. 
 

3. Pesquisa sobre marcos históricos do local em que vive. 

 
A imagem 1 é um registro da cidade de Ouro Preto. Ela fica no estado de Minas Gerais. 
Todos os anos, a cidade promove o Festival de Inverno (Imagem 2). É uma festa muito 

importante para a comunidade local, pois suas atividades têm caráter educativo, artístico, 
cultural e social. 
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a) O que chama mais a sua atenção nas imagens? 

 Resposta pessoal do aluno.  

 

b) Quais elementos presentes na imagem 1 permitem afirmar que se trata de 

uma rua antiga? 

 O tipo de calçamento, as construções construídas segundo uma 

arquitetura antiga.  

 

c) Você já participou de algum festival realizado por sua cidade? Explique. 

 Resposta pessoal. Sugestão: carnaval, festas religiosas, festas típicas 

de datas comemorativas, etc. 

 


