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VIDEOCONFERÊNCIA: por que os países buscam a independência? 
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Olá, pessoal! 

 

 Para a nossa videoconferência de hoje, a divisão de grupos será a seguinte: 

 

➢ Grupo Único (das 9:10 às 9:45): Danielle, Filipe, Fabricio, Julia, Mariana, Ícaro, Murilo, 

Mayara, Beatriz; 

 

Hoje nós vamos conversar sobre a atividade anterior (do dia 12 de maio). Portanto, é 

importante que você tenha feito esta atividade. Se não tiver feito, procure-a no mural da escola e 

acompanhe com atenção a discussão. 

No horário em que você não estiver em videoconferência, deverá fazer a atividade abaixo. 

 

ATENÇÃO ÀS SEGUINTES INSTRUÇÕES: 

 

Instruções para a videoconferência: 

 

1. Tenha em mãos sua atividade do dia 12 de maio, intitulada “POR QUE OS PAÍSES BUSCAM 

A INDEPENDÊNCIA?” Caso você tenha feito as atividades no computador, deixe-as abertas 

durante a videoconferência. 

2. Acesse a reunião somente no horário do seu grupo. Esteja pronto com 5 minutos de 

antecedência para não se atrasar. 

3. Caso você chegue atrasado, espere o professor falar com você para não interromper o 

diálogo. 

4. Sempre que possível, mantenha sua câmera ligada e o microfone desligado quando não 

estiver falando. 

5. Respeite o momento em que os colegas e/ou o professor estiverem falando. Caso queira falar 

alguma coisa, levante a mão ou mande uma mensagem no chat. Estamos em uma aula como 

qualquer outra. 

 

 

 



  

Instruções para a atividade de hoje: 

 

1. No horário em que você não estiver fazendo a videoconferência, você deve fazer a atividade 

abaixo: 

 

ATIVIDADE INDIVIDUAL – Imagine que você está lendo um jornal ou uma revista e se depara com 

o seguinte título de um artigo: 

 

“O SÉCULO XIX: SÉCULO DAS INDEPENDÊNCIAS NAS AMÉRICAS” 

 

No entanto, antes de começar a ler o artigo, você resolve pensar no que você gostaria de saber 

sobre esse assunto. Elabore 3 (três) questões relacionadas a este título que você gostaria de 

pesquisar para aprender mais. 

 

 

 

 

 

 

 

Ao terminar: 

a. Confira se suas respostas estão completas e de acordo com a proposta. 

b. Volte ao início do TAD, coloque seu nome, horário de início e término e DPO.  

c. Esta atividade NÃO PRECISA ser postada no moodle. A avaliação de hoje será feita 

considerando a participação na videoconferência. 

d. Salve e guarde bem esta atividade. Suas respostas serão necessárias para a próxima 

atividade. 

 

Caso tenha dúvidas com a atividade, chame o professor no Google Hangouts durante o horário de 

aula: vinicius.araujo.ieijf2@gmail.com 


