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VIDEOCONFERÊNCIA – HISTÓRIA PRESENTE 

 

 Bom dia, pessoal! 

 

 Muitas das situações que vivenciamos em nosso dia a dia, ou vemos nas notícias, podem ser 

melhor compreendidas quando analisamos com mais calma a herança histórica por trás delas. Isso 

acontece porque a História não é simplesmente um conhecimento sobre o passado, mas sim um 

conhecimento marcado pelas questões do presente. 

 Por isso, na videoconferência de hoje, vamos fazer uma experiência sobre como as questões 

do presente influenciam nossa visão da História. Isso vai ajudá-los a refletir sobre as escolhas que 

vocês fizeram quando definiram o tema de estudos no PIA, ao mesmo tempo em que 

compreendem o conteúdo. 

 

Roteiro da videochamada: 
 

1) Todos deverão entrar no mesmo horário (11h10min). Nos primeiros 10 minutos de chamada, 

explicarei melhor a atividade de hoje; 

2) Em seguida, faremos uma divisão em grupos menores para a leitura e interpretação em 

grupo de um texto. Cada grupo receberá acesso a um Documento Google contendo um link 

para videochamada e o texto para leitura. 

3) Cada grupo deverá: 

a. Definir um(a) redator(a), um(a) leitor(a) e um(a) relator(a) do trabalho; 

b. Fazer uma leitura conjunta do texto (escolher uma pessoa para ler em voz alta); 

c. Conversar sobre o texto lido e responder ao documento google online; 

4) Nos 15 minutos finais da chamada, todos devem voltar para a videochamada conjunta e o 

relator de cada grupo compartilhará as respostas do grupo para discutirmos; 

 

O link para esta videochamada está no Google Agenda de vocês! 

 

Instruções gerais para a videoconferência: 

 

1. Acesse a reunião somente no horário do grupo. Esteja pronto com 5 minutos de antecedência 

para não se atrasar. 

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

diálogo. 



  

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

estiver falando. 

4. 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. 

 

Esta atividade não precisa ser postada no MOODLE. 

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

de aula: vinicius.araujo.ieijf2@gmail.com 


