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Ementa:  
 

A disciplina contempla o estudo referente ao processo histórico que se estende do 
século XIV ao XVIII, abordando a expansão marítima; o renascimento; as reformas 
religiosas; a diversidade cultural dos povos ameríndios; a conquista e colonização da 
América; o absolutismo; a América Portuguesa; sociedade açucareira; sociedade 
mineradora; bandeirantismo; escravidão e resistência escrava; a formação dos quilombos; 
problematização das relações de dominação, de resistência e de trocas culturais, a questão 
indígena e relações étnico raciais no Brasil. 
 
Objetivos  
 

O ensino de história desenvolvido nesta etapa da educação básica tem como 
objetivos a formação de noções/conceitos históricos; a aquisição de diferentes habilidades 
cognitivas (como observação, comparação, interpretação, argumentação, análise e 
síntese); a realização de procedimentos (como leitura e produção de textos, interpretação 
de documentos históricos e textos historiográficos, investigação e debate de problemas) e 
o desenvolvimento de um conjunto de atitudes éticas e críticas essenciais para a formação 
da cidadania. 
 
Metodologia:  
 

Na proposta metodológica do ensino de história, as aulas dialogadas e as atividades, 
fundamentadas em análise de documentos históricos e textos historiográficos, são 
consideradas fundamentais no processo de construção do conhecimento histórico. As aulas 
dialogadas e as atividades propostas aos/às alunos/as objetivam incentivar a leitura e a 
interpretação de diferentes tipos de textos e também estimular a expressão em diferentes 
tipos de linguagem: escrita e oral. Assim, dentre os vários tipos de habilidades e atitudes 
no ensino de história destacam-se: Estabelecer uma relação crítica com o conhecimento 
histórico, compreendendo-o como uma construção provisória e discutível do passado; Ler, 
interpretar e discutir documentos escritos, materiais e iconográficos; Distinguir e discutir 
versões diferentes versões de um acontecimento histórico; Ler mapas e localizar os 
espaços estudados; Comparar épocas diferentes e estabelecer relações entre elas; 
Comparar experiências históricas de diferentes sociedades num mesmo período histórico; 
Estabelecer relações entre acontecimentos e contextos históricos; Identificar os sujeitos 
históricos e caracterizar as relações sociais, culturais, políticas e econômicas nos diferentes 



períodos da história; Perceber diferentes projetos e conflitos sociais e posicionar-se de 
forma ética diante deles. 
 
Avaliação 
 

A avaliação será realizada de forma contínua por meio de um conjunto de atividades 
(atividades para casa, atividades em sala podendo ser individuais e/ou em duplas com ou 
sem consulta, apresentações de trabalhos em grupo, etc.). As atividades têm como objetivo 
avaliar a formação de noções/conceitos; a aquisição de diferentes habilidades cognitivas 
(observação, comparação, interpretação, argumentação, análise e síntese); a realização 
de procedimentos (leitura e produção de textos, interpretação de documentos históricos e 
textos historiográficos, investigação e debate de problemas) e o desenvolvimento de um 
conjunto de atitudes éticas e críticas. Também são avaliados a participação, o 
comportamento em sala de aula e a organização do material didático. A entrega das 
atividades deverá ocorrer na data definida pelo professor e as que não forem entregues 
receberão o conceito “E”. Aquelas que não corresponderem ao aprendizado esperado 
receberão o conceito “D”. A recuperação consistirá em o aluno frequentar o atendimento 
no qual receberá a devida orientação do professor e refazer a atividade com conceito 
negativo para submetê-la a nova avaliação. O comparecimento ao atendimento é 
obrigatório para o aluno convocado. O atendimento será ofertado durante o período 
vespertino, em horário previamente agendado pelo professor com a turma.  
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