
 

 

Bom Dia Aluno 
 
No momento do envio, por favor colocar o campo de mensagem e corpo do e mail e no portfolio (capa), 
o seu nome completo, turma e série e nome do colégio. 
 

Data de entrega: 27 de março de 2020 as 23:59:59 
 

9º ano  
Leitura do material didático República Oligárquica; elaboração de um portfólio online, 
demonstrando as características da polícia do período da República Oligárquica. Os 
portfólios deverão ser encaminhados via email para a coordenação do Colégio 
Promove, que posteriormente irá me encaminhar; com as devidas identificações do 
aluno. Dúvidas também podem ser encaminhadas para esse email: 
coordenacao@colegiopromove.com.br 
 
 
1º ano 
Leitura do material didático Civilização Grega e Romana; elaboração de um portfólio 
online, demonstrando as características da Civilização Grega e Romana. Os portfólios 
deverão ser encaminhados via email para a coordenação do Colégio Promove, que 
posteriormente irá me encaminhar; com as devidas identificações do aluno. Dúvidas 
também podem ser encaminhadas para esse email: 
coordenacao@colegiopromove.com.br 
 
2º ano 
Leitura do material didático Segundo Reinado – Dom Pedro II; elaboração de um 
portfólio online, demonstrando as características política, econômica e social do 
Segundo Reinado – Dom Pedro II. Os portfólios deverão ser encaminhados via email 
para a coordenação do Colégio Promove, que posteriormente irá me encaminhar; com 
as devidas identificações do aluno. Dúvidas também podem ser encaminhadas para 
esse email: coordenacao@colegiopromove.com.br 
 
 
3º ano  
Leitura do material didático Governo de Juscelino Kubitschek – JK (1956 e 1961); 
elaboração de um portfólio online, demonstrando as características do Governo de 
Juscelino Kubitschek – JK (1956 e 1961). Os portfólios deverão ser encaminhados via 
email para a coordenação do Colégio Promove, que posteriormente irá me 
encaminhar; com as devidas identificações do aluno. Dúvidas também podem ser 
encaminhadas para esse email: coordenacao@colegiopromove.com.br 
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3º ano Filosofia.  
Leitura do material didático Os filósofos contratualistas; elaboração de um portfólio 
online, demonstrando as características do pensamento de Hobbes, Locke e 
Rousseau na formação do Estado Político. Os portfólios deverão ser encaminhados 
via email para a coordenação do Colégio Promove, que posteriormente irá me 
encaminhar; com as devidas identificações do aluno. Dúvidas também podem ser 
encaminhadas para esse email: coordenacao@colegiopromove.com.br 
 
3º ano Sociologia 
Leitura do material didático os pensadores clássicos: Émile Durkheim, Karl Marx, Max 
Weber; elaboração de um portfólio online, demonstrando as características do 
pensamento de Émile Durkheim, Karl Marx, Max Weber. Os portfólios deverão ser 
encaminhados via email para a coordenação do Colégio Promove, que posteriormente 
irá me encaminhar; com as devidas identificações do aluno. Dúvidas também podem 
ser encaminhadas para esse email: coordenacao@colegiopromove.com.br 

 
 
 


