
HISTORIA.
as aulas de historia, lecionada pelo professor Rafael Sega, aprendemos a contestar o 

que ate então era um tabu a todos nos, que a historia não se decora, se aprende. Para 

provar isso a nos o professor nos passou uma tira de Calvin, onde a personagem 

contesta o método de decorar itens e usa-los unicamente em provas. A partir disso, o professor Sega 

passou um texto com um conteúdo que defendia o Aprendizado de historia sem que seja decorado 

uma data se quer, ou seja o texto defendia a compreensão da história através de fatos que ocorreram 

e geraram conseqüências benignas ou não para o desenvolvimento e avanço das civilizações, e assim 

, por conseqüência, da humanidade.
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Após a introdução da matéria de história, o Professor Rafael Sega, explicou como funcionariao ]

sistema de avaliação, que envolve 2 provas com o valor  6 pontos, um seminário, o qual é 

organizado por duas equipes: A equipe apresentadora, que irá apresentar o seminário; e a equipe 

rebatedora, que apesar desse nome, organizara apenas os exercícios dirigidos a turma. Depois dessa 

breve explicação de como funcionara cada período, ele iniciou a aula envolvendo divisão didática da 

história que é a seguinte:
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O professor comentou sobre o ancestral comum do homem e o símio, o pró-símio que deu 

origem ao homem e algumas especies de gorila, e explica como surgiu o que nos, humanos, difere 

dos outros animais: a cultura, que envolve praticas de incesto, o enterro, o surgimento da pratica de 

churrasquear os alimentos, dando a ele, por meio deste, um aspecto e um sabor melhor.

Ele passou também as etapas da evolução humana ate o surgimento da primeira civilização:

➢ Surgimento de pequenos grupos.

➢ Aprendem a comer carne, sendo assim frugívoros e eventuais carnívoros.

➢ Passam a viver em entradas de caverna, entretanto ainda são nômades.

➢ Possuem o domínio das plantas e dos animais.
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