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VIDEOCONFERÊNCIA – PIA 

 

 Bom dia, pessoal! 

 

 Em nossa videoconferência de hoje, vamos conversar sobre os conhecimentos que vocês 

construíram em História até agora, com o desenvolvimento do PIA. Também conversaremos sobre 

o preenchimento do Diário de Estudos e responderei às dúvidas que vocês tiverem sobre o projeto.  

 Para isso, vamos nos dividir em dois grupos: 

 Grupo 1 (das 7:30 às 7:55): Arthur, Gabriel, Giordano, Isabela, Lucas, Nícolas, Pedro Dantas; 

 Grupo 2 (das 7:55 às 8:20): Betina, Enzo, Isabel, Jason, Letícia, Pedro Henrique, Tiago; 

 

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

 

 No horário em que seu grupo não estiver em videoconferência, você deve fazer a seguinte 

atividade: 

 

ATIVIDADE - Faça a leitura do texto no link a seguir (https://brasilescola.uol.com.br/o-que-

e/historia/o-que-e-mercantilismo.htm) e responda, com suas próprias palavras: 

1. De acordo com a leitura do texto, explique o quanto conhecer mais sobre o mercantilismo 

pode te ajudar no desenvolvimento de seu PIA. Caso seu tema do PIA tenha pouca relação 

com o tema do mercantilismo, construa uma hipótese bem criativa sugerindo a forma como 

esse tema poderia ser trabalhado no seu PIA. 

 

 

AO TERMINAR A ATIVIDADE: copie a questão e sua resposta e cole no seu Diário de Estudos do PIA 

na seção do dia de hoje, descrevendo a atividade que você realizou. 

 

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. 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-mercantilismo.htm
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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. 

 

AO TERMINAR A ATIVIDADE: 

 

1. Confira se suas respostas estão completas e de acordo com a proposta. Em sua avaliação, vou 

considerar mais se você seguiu corretamente as instruções da atividade do que se suas questões 

e respostas estão corretas. 

2. Volte ao início do TAD, coloque seu nome, horário de início e término e DPO. Sem essas 

informações, você terá desconto na Organização. 

3. Poste a atividade no moodle e salve uma cópia com você. 

 

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

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

 


