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I. Ementa 

O conteúdo da disciplina História nesta série/ano será enfocado a partir do eixo 

temático “história das organizações populacionais”, elegendo-se como tema A criança e 

suas relações em seu contexto imediato e as possibilidades de construção de 

espaços ampliados de vivência na cidade. Enfatizar-se-á o conteúdo município a 

partir do entendimento de cidade como um espaço significativo de construção da 

cidadania, por meio das seguintes temáticas: 1. O cidadão e a cidade – convivendo na 

cidade. 2. Coisas da cidade – A criança cidadã. 3. Histórias de cidades – As 

cidades planejadas. 4. As cidades e suas histórias - Educação patrimonial. 

 

II. Objetivos 

Geral: Contribuir para que os alunos percebam a disciplina de História como uma 

possibilidade de construção e compreensão da história local, regional e nacional, 

estabelecendo diferenças e semelhanças com o contexto histórico passado e 

contemporâneo. 

 

Específicos 
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 Contribuir para que o aluno perceba o local onde mora como um espaço de 

sociabilidade, onde as pessoas interagem, produzem e vivem histórias. 

 Problematizar sobre os espaços urbanos explicitando sua historicidade e discutindo 

o uso social atual. 

 Identificar que a cidade é feita por pessoas e que cada pessoa tem uma cidade 

ideal que gostaria que existisse. 

 Possibilitar ao aluno perceber aspectos da história da cidade de Goiânia a partir da 

su a fundação. 

 Estabelecer diferenças e semelhanças entre a fundação da cidade de Goiânia com 

outros espaços urbanos em diferentes tempos e lugares. 

 Problematizar acerca da satisfação das necessidades básicas nas cidades no 

presente e no passado. 

 Desenvolver estudos do meio em que a criança possa vivenciar experiências 

variadas: visita a museus, exposições de arte, parques recreativos, lugares históricos e 

outros relacionados ao tema em estudo. 

 Desenvolver estudos do meio em que a criança possa vivenciar experiências 

variadas: visitas a museus, exposições de arte, parques recreativos e outros relacionados 

ao tema em estudo. 

 

III. Metodologia 

 

Metodologicamente pretendemos apresentar, ministrar o conteúdo acima em aulas 

expositivas dialogadas, leitura e discussão de textos didáticos-científicos, jornalísticos e 

literários; vídeos, filmes, músicas, visitas pedagógicas, entre outras possibilidades. 

Buscaremos apresentar os temas de estudo aos alunos, por exemplo: dengue, lixo, água, 

alimentação, entre outros, em constante atenção às necessidades e sugestões temáticas 

apresentadas por eles e pelo conjunto de professores que atuam no 4º ano. Buscaremos 

também a colaboração permanente dos pais, enquanto cidadãos participantes na 

dinâmica da vida da cidade, do estado e do país, no diálogo dos temas propostos.  

O conteúdo da disciplina História nos 4ºs anos, é bastante extenso e, por isso, 

requer um tratamento, de forma articulada e, não necessariamente, na sequência acima 

apresentada e/ou nas coleções didáticas. 

 

IV. Avaliação 



A avaliação ocorrerá de forma processual, avaliando-se a frequência, a 

participação oral e realização das atividades durante as aulas e de casa, avaliação da 

leitura individual e da escrita dos alunos nas atividades em folhas, cadernos; auto 

avaliação dos alunos e do professor durante a escala e ao longo do ano letivo.  
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