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APRESENTAÇÃO 
 

 Ao assumir a Secretaria Municipal da Educação (SMED) no ano de 2009, elencamos como focos de trabalho a 

Reestruturação Curricular e o fortalecimento da Gestão Democrática. Nesse sentido, todas as ações planejadas e executadas 

priorizaram a concretização desses objetivos, pois acreditamos que é na mobilização e articulação intencional, responsável e 

harmoniosa de todos os segmentos envolvidos no processo educativo, cada qual com suas especificidades e atribuições, que se 

consolidam políticas educacionais responsáveis pela configuração da identidade de uma Rede de Ensino.   

 Embora em diferentes tempos o debate sobre currículo já tenha sido constante nas pautas pedagógicas, as reformas 

educacionais criam a necessidade de continuarmos refletindo em favor de uma escola democrática que humanize e assegure a 

aprendizagem. Sabemos que esse processo exige a participação, o diálogo e o engajamento de todos.  Assim, para que tal 

processo se efetive, é importante que todos dele participem e com ele contribuam, refletindo e analisando os princípios e os 

preceitos legais, a prática pedagógica, as intenções, as competências e as habilidades, os conceitos que permeiam e estruturam o 

Ensino Fundamental, bem como o papel do conteúdo nesse contexto, tudo isso na direção de uma aprendizagem mais significativa.  

 Nesse sentido, o Caderno 3 – Planos de Trabalho (Planejamento Trimestral) - também como os demais cadernos: Caderno 1 

- Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul e Caderno 2 - Referenciais da Educação da Rede 

Municipal de Ensino de Caxias do Sul - Planos de Estudo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - tem como norte 

promover e ampliar a reflexão e o debate sobre o Currículo e suas implicações, subsidiando a ação docente e a qualificação do 

Plano de Trabalho do Professor e o processo de aprendizagem. 

 Acredito que somente se nos empenharmos em tornar a educação um processo mais significativo e afetivo, um verdadeiro 

instrumento de emancipação individual, em que todos possam aprender e do qual todos possam participar de forma ativa, com ética, 

dignidade e respeito à diversidade estaremos realmente imprimindo maior qualidade à educação. Um grande abraço, 

 

Edson Paulo Theodoro da Rosa 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 A liberdade de organização conferida aos sistemas por meio da legislação vincula-se à existência de diretrizes que se 

constituem guia de orientação para o debate/reflexão/estudo sobre currículo. Nesse sentido, a Secretaria Municipal da Educação 

(SMED) promoveu tempos de discussão coletiva para aprofundamento de questões acerca do currículo e seus desdobramentos. 

Esses momentos não contemplaram apenas conhecimentos sobre ensinar-aprender, mas também uma maneira de organizá-los, 

pois temos consciência da pluralidade de possibilidades de implementação curricular.  

 Esse movimento resultou na elaboração de dois documentos: Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de 

Caxias do Sul  (caderno 1) e Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul  - Planos de Estudo 

da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (caderno 2).  

O documento Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul (caderno 1) explicita os fundamentos 

epistemológicos, pedagógicos e legais que regem a educação na Rede. Os Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino 

de Caxias do Sul - Planos de Estudo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (caderno 2) - estabelecem a organização anual 

do currículo na dimensão de macroplanejamento. 

Com base nesses dois documentos, foram construídos os planejamentos trimestrais, intitulados - Referenciais da Educação 

da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul - Planos de Trabalho (caderno 3). Esse documento detalha o caderno 2 – Planos 

de Estudo. Ambos orientam o plano de trabalho do professor, apontando as aprendizagens previstas e a consequente avaliação no 

que se refere ao desenvolvimento de competências e habilidades, à formação de conceitos, à constituição de valores e à adoção de 

atitudes.  

A partir desses referenciais, cada escola organizará o seu currículo, suscitando novas indagações, incorporando outros 

elementos próprios de seu contexto, de forma a contemplar a diversidade e o fazer aprender, provocando assim, a continuidade do 

debate.  

[...] Sabemos que tão importante quanto o caminho percorrido e a chegada, é tudo o que fez parte do viajar. Possivelmente, daqui a 
algum tempo, nossa curiosidade nos impulsionará a enfrentar novas aventuras e, a partir daí, construir/redimensionar outros mapas. 
Talvez um dia, descobriremos que o tesouro não está guardado num baú.[...] Perceberemos então que o tesouro tão procurado está 
(escondido) em cada um de nós[...]  (Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino – Caderno 1) 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou escrita), 

sejam não verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta 

e de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o 

grupo e/ou para o ambiente  

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta 

e de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o 

grupo e/ou para o ambiente 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Disposição em ouvir as 

ideias do grupo e expressar 

as suas 

•  Cooperação com o grupo 

nas diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais 

de uso pessoal e de uso 

comum 

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos 

como instrumento de 

aprendizagem 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Oportunizar ao aluno 

situações de aprendizagem 

referentes à compreensão de 

processo histórico, identidade 

e sujeito histórico, tempo e 

espaço, fontes, registro e 

documento histórico, para 

que reconheça a importância 

da escrita para a constituição 

do legado de um povo e, por 

meio deste conhecimento, 

respeite a sua cultura e a dos 

• Proporcionar ao aluno 

situações de aprendizagem 

voltadas à compreensão da 

origem dos seres humanos, 

dos períodos da história 

(paleolítico e neolítico), dos 

primeiros movimentos de 

ocupação e fixação do 

espaço primitivo, das 

sociedades primitivas (até a 

constituição dos nomos), das 

relações sociais, políticas, 

•   Promover ao aluno situações 

de aprendizagem relacionadas 

à compreensão acerca da 

civilização grega, do Império 

Romano, desde a formação da 

Itália até a decadência do 

Império, das civilizações da 

Índia, China, para que 

reconheça o legado desses 

povos na organização das 

sociedades atuais 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

demais econômicas e religiosas das 

primeiras civilizações 

(sumérios, assírios, 

babilônicos, fenícios, persas, 

hebreus, caldeus, 

mesopotâmios), para que 

reconheça a evolução da 

humanidade e o legado 

desses povos na constituição 

das sociedades atuais 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Compara e compreende, de 

forma coerente, os tempos 

vivido, percebido e 

concebido, reconhecendo 

anterioridade, simultaneidade 

e posterioridade, situando-se 

temporalmente 

• Identifica, reconhece e 

compreende, de forma 

correta, documentos, 

• Reconhece, de forma correta, 

as características específicas 

das sociedades indígenas 

que habitaram e habitam o 

território brasileiro 

• Compreende, de forma 

correta, os períodos da 

história, reconhecendo a 

organização temporal e 

espacial 

• Compreende, de forma critica, a 

organização social, política, 

econômica e religiosa da 

Grécia, inter-relacionando com 

a organização das sociedades 

atuais 

• Localiza e compreende, de 

forma correta, a organização do 

Império Romano, inter-

relacionando, de forma 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

registros e fontes históricas 

• Reconhece e compreende o 

processo histórico 

reconhecendo-se como 

sujeito do mesmo 

• Compreende a origem da 

humanidade e a organização 

das sociedades como um 

processo de transformação 

contínua 

• Compreende e inter-relaciona 

adequadamente a ocupação, 

fixação e organização dos 

espaços primitivo mundial e 

americano 

• Compreende as relações de 

trabalho e a produção de 

cultura dos povos da 

antiguidade clássica 

• Reconhece e inter-relaciona, 

de forma correta, o legado 

científico dos egípcios para a 

sociedade atual 

coerente, formação, auge e 

decadência, reconhecendo seu 

legado 

•  Localiza e compreende, de 

forma adequada, a civilização 

chinesa e indiana, conhecendo 

as tradições milenares da sua 

cultura e sua permanência nos 

dias atuais  

 

Habilidades 

• Identificar e saber utilizar 

medidas de tempo 

• Localizar-se, no tempo e no 

espaço vivido, percebido e 

• Identificar, comparar e 

distinguir a cultura dos povos 

primitivos 

• Reconhecer que a nossa 

• Identificar, compreender e inter-

relacionar a organização social, 

política, econômica e religiosa 

da Grécia, relacionando com as 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

concebido 

• Comparar acontecimentos, no 

tempo e no espaço, tendo 

como referência 

anterioridade, simultaneidade 

posterioridade,  

• Selecionar informações a 

partir da observação de 

documento histórico 

• Distinguir versões diferentes 

para um mesmo 

acontecimento histórico 

• Coletar dados de diferentes 

fontes históricas  

• Identificar e compreender a 

importância do registro para a 

preservação do patrimônio 

cultural da humanidade 

• Ler mapas e localizar os 

história começa antes da 

chegada dos europeus ao 

território brasileiro  

• Reconhecer o choque cultural 

causado pelos portugueses e 

as consequências na 

formação do povo brasileiro 

• Compreender as diferenças 

sociais entre os povos 

indígenas e os 

conquistadores portugueses 

• Identificar, descrever e 

compreender o modo de vida, 

crenças e mitos dos povos 

indígenas  

• Reconhecer as características 

atuais do modo de vida dos 

povos indígenas 

• Identificar e reconhecer a 

relação de trabalho 

sociedades atuais   

• Reconhecer e comparar os 

traços que diferenciavam a 

cultura grega das demais 

culturas do mundo antigo  

• Contextualizar o surgimento da 

democracia em Atenas e do 

governo oligárquico em Esparta 

• Comparar o funcionamento da 

democracia ateniense ao da 

democracia no mundo 

contemporâneo 

• Identificar os motivos que 

possibilitaram a expansão de 

Atenas e o florescimento da 

cidade-estado 

• Identificar a cultura helenística 

como resultado dos contatos e 

aproximações entre as culturas 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

espaços estudados 

• Ler e interpretar: imagens, 

textos historiográficos, 

documentos escritos 

• Reconhecer e compreender 

noções de processo histórico 

• Identificar, reconhecer, 

compreender e inter-

relacionar identidade e sujeito 

histórico 

• Distinguir e sintetizar a 

organização das sociedades 

como um processo de 

transformação contínua 

• Reconhecer, analisar e 

compreender as principais 

características das teorias 

que explicam o surgimento da 

humanidade 

(escravidão) utilizada pelos 

portugueses na época da 

chegada ao território 

brasileiro 

• Identificar, compreender e 

inter-relacionar os fatores que 

determinaram o fim da Pré-

História 

• Reconhecer, analisar e 

compreender as relações de 

trabalho dos povos primitivos, 

da antiguidade clássica e dos 

impérios antigos. 

• Identificar, reconhecer e 

localizar a organização das 

sociedades da antiguidade 

clássica (sumérios, assírios, 

hebreus, caldeus, 

mesopotâmios, babilônios, 

fenícios, persas) em seus 

grega e oriental  

• Reconhecer os principais 

aspectos da religião e da 

mitologia grega  

• Localizar e identificar as 

principais características 

geográficas da civilização grega 

• Caracterizar os principais 

acontecimentos da história 

grega e conhecer sua 

periodização 

• Identificar os aspectos 

geográficos da península itálica  

• Reconhecer e localizar os 

povos que habitavam essa 

península 

• Descrever os principais 

períodos da história romana 

(monarquia, república e 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Expressar-se em diferentes 

linguagens (oral, visual e 

escrita) 

• Identificar, reconhecer e inter-

relacionar aspectos da pré-

história mundial e americana 

• Identificar, relacionar e 

compreender os períodos da 

pré-história 

• Identificar, localizar, analisar e 

compreender as teorias que 

explicam o povoamento, 

reconhecendo suas 

características principais 

• Identificar, comparar e 

distinguir a cultura dos povos 

primitivos 

aspectos econômicos, 

sociais, políticos e religiosos, 

estabelecendo inter-relações 

entre os mesmos e o seu 

legado para as sociedades 

atuais 

• Localizar os atuais países nas 

regiões que foram ocupadas 

pelas civilizações da 

antiguidade clássica 

• Identificar as principais 

características da região onde 

surgiu e se desenvolveu a 

civilização egípcia 

• Compreender a importância 

do rio Nilo para a civilização 

egípcia e reconhecer, na 

religiosidade, uma das formas 

de manifestar essa 

importância  

império) 

• Analisar e compreender 

aspectos de cada um dos 

períodos da história romana 

(estrutura política, conflitos 

sociais, conquistas militares, 

crise social e econômica e 

decadência política) 

• Descrever, analisar e 

compreender a produção 

econômica romana, destacando 

o escravismo 

• Interpretar e opinar sobre o 

significado da contribuição 

cultural dos romanos 

(realizações jurídicas e o latim) 

• Analisar a fórmula política 

usada pelos governantes 

romanos para o controle social 

• Caracterizar a religião romana, 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Caracterizar os principais 

acontecimentos da história 

egípcia e sua periodização 

• Analisar a estratificação social 

entre os egípcios 

• Compreender os elementos 

básicos da religião egípcia 

• Destacar o legado cultural 

dos egípcios para as 

civilizações orientais e 

ocidentais  

 

 

seus deuses e os cultos 

públicos e privados 

• Identificar elementos da 

doutrina cristã 

• Compreender o impacto da 

propagação do cristianismo no 

Império Romano 

• Localizar, no tempo e no 

espaço, os principais 

acontecimentos da história 

antiga chinesa e indiana 

• Identificar os principais grupos 

sociais existentes na Índia e 

China antigas 

• Reconhecer a importância da 

religiosidade nas culturas 

chinesa e indiana tanto no 

passado como no presente  

• Identificar e compreender a 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

organização social, política e 

econômica das civilizações 

chinesa e indiana   

• Reconhecer relações de 

semelhança entre o 

desenvolvimento histórico das 

duas civilizações  

• Distinguir versões diferentes 

para um mesmo acontecimento 

histórico 

• Ler mapas e localizar os 

espaços estudados. 

• Expressar-se em diferentes 

linguagens (oral, visual, escrita)  

 

 

 

  



 

 

6º ano 1º trimestre 

Conceitos 

Conteúdos 

• Organização do tempo 

• Documentos, fontes e 

registros históricos 

2º trimestre 

Organização do tempo  

Documentos, fontes e 

 

• Primeiros habitantes da 

América  

• Choque cultural com a 

•

•

16 

3º trimestre 

 

•  Civilização Grega 

• Civilização Romana 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Processo histórico 

• Sujeito do processo histórico 

• Origem da Humanidade 

• Ocupação, fixação e 

organização do espaço 

primitivo 

chegada dos colonizadores 

• Periodização da história 

• Trabalho nas sociedades 

primitivas e antigas 

• Civilização egípcia 

• Civilização Chinesa 

• Civilização Indiana 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de 

forma viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens 

humanas, sejam verbais 

(oral e/ou escrita), sejam 

não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de 

forma viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens 

humanas, sejam verbais 

(oral e/ou escrita), sejam 

não verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do 

planeta e de todos os seres 

que nele habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se 

configurem problema para 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do 

planeta e de todos os seres 

que nele habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se 

configurem problema para 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta 

e de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

si, para o grupo e/ou para o 

ambiente  

• Disposição em ouvir as 

ideias do grupo e 

expressar as suas 

•  Cooperação com o grupo 

nas diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os 

materiais de uso pessoal 

e de uso comum  

si, para o grupo e/ou para o 

ambiente 

• Estímulo à participação 

dos colegas nas 

atividades propostas, 

priorizando a inclusão de 

todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos 

como instrumento de 

aprendizagem 

grupo e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Promover situações de 

aprendizagem que 

envolvam a compreensão 

da queda do Império 

Romano e da constituição 

da sociedade  feudal, para 

que o aluno perceba e 

reconheça que o feudalismo 

e a religião influenciaram na 

• Promover situações de 

aprendizagem criando 

condições, para que o aluno 

compreenda e reconheça 

que a expansão territorial e 

os conflitos ocorridos neste 

período, desencadearam o 

renascimento do comércio e 

o fortalecimento da 

• Oportunizar ao aluno 

situações de aprendizagem, 

de modo que compreenda 

que a forma de ocupação dos 

territórios não europeus 

(colônias de 

exploração/povoamento) é 

que determinaram a 

consolidação do domínio 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

organização social, política, 

econômica e religiosa do 

mundo medieval, 

determinando a expansão 

territorial 

burguesia (a expansão 

marítima comercial), as 

novas formas de 

organização do trabalho, 

percebendo as 

consequências da forma de 

colonização para a 

consolidação do domínio 

europeu e o 

desenvolvimento tardio dos 

povos colonizados 

europeu percebendo o 

desenvolvimento tardio destes 

povos colonizados 

Critérios 

qualitativos de 

avaliação 

• Reconhece e localiza, de 

forma correta, os povos 

bárbaros, identificando suas 

principais características 

culturais e seu legado 

• Compreende e inter-

relaciona corretamente as 

principais características da 

civilização islâmica 

• Identifica e compreende, de 

forma correta, o período do 

Renascimento como 

transformador da 

mentalidade medieval 

• Localiza e identifica, de 

forma coerente, as novas 

igrejas cristãs, a reforma 

protestante e contrarreforma 

• Compreende e identifica, de 

forma coerente, a colonização 

portuguesa na América  

• Compreende, de forma 

coerente, o processo de 

colonização portuguesa e as 

trocas culturais estabelecidas 

entre colonizadores e 

colonizados 



 

22 

 

7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

reconhecendo a importância 

do seu legado 

• Compreende e identifica, de 

forma coerente, os conflitos 

acontecidos na Europa a 

partir da formação do 

feudalismo até a sua 

decadência  

• Estabelece relações de 

causa e consequência, de 

forma pertinente, em 

relação à ocupação 

(exploração/povoamento) 

dos territórios (África) com o 

desenvolvimento tardio 

desses povos colonizados 

• Reconhece e compreende, 

de forma adequada, as 

mudanças no campo e na 

cidade ocorridas na Europa, 

compreendendo o impacto 

no nascimento das mesmas 

para o período 

• Localiza, compreende e 

inter-relaciona a expansão 

marítima como resultado do 

processo de expansão 

territorial das monarquias 

nacionais 

• Estabelece relações de 

causa e consequência, de 

forma pertinente, em relação  

a ocupação 

(exploração/povoamento) do 

território americano  

• Compreende o impacto da 

conquista europeia sobre as 

populações nativas da 

América e sobre a própria 

mentalidade dos europeus 

• Identifica, compreende e inter-

relaciona corretamente a 

forma de ocupação e 

expansão do território 

brasileiro com a forma de 

trabalho utilizada 

• Compreende os conflitos 

políticos na Europa 

envolvendo Portugal, Espanha 

e Holanda que refletiram no 

Nordeste açucareiro 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

a partir do Século X, inter-

relacionando com a crise do 

fim do feudalismo  

• Localiza e compreende, de 

forma adequada, a 

importância do Império 

Bizantino para a 

manutenção da vida urbana 

após a decadência do 

Império Romano do 

Ocidente 

 

da época 

• Identifica, compreende e 

inter-relaciona corretamente 

a forma de ocupação dos 

territórios recém 

conquistados com a forma 

de trabalho utilizada 

• Compara, compreende e 

inter-relaciona, de forma 

coerente, conceitos de 

Conquista e Descoberta 

• Compreende e inter-

relaciona o papel da igreja 

no processo de 

catequização dos indígenas  

• Identifica e inter-relaciona, 

de forma coerente, a 

conquista e a colonização 

da América espanhola 

• Identifica e inter-relaciona, 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

de forma coerente, a 

colonização inglesa na 

América 

• Identifica e inter-relaciona, 

de forma coerente, a 

colonização francesa e 

holandesa na América 

• Localiza e identifica 

corretamente as principais 

atividades econômicas da 

América espanhola 

• Compreende, de forma 

correta, os motivos que 

levaram os ingleses a 

procurar novas terras para 

habitar 

Habilidades 

• Caracterizar os povos 

chamados pelos romanos 

de “bárbaros”, 

especialmente os 

• Localizar os principais 

centros em que o 

renascimento artístico se 

• Identificar e compreender a 

forma de administração da 

América portuguesa 



 

25 

 

7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

germanos, quanto à sua 

organização social, 

econômica, jurídica e 

religiosa 

• Analisar a formação e 

desenvolvimento do Reino 

Franco  

• Identificar, localizar e 

compreender as principais     

características dos povos 

bárbaros 

• Identificar e compreender a 

relação de trabalho e 

produção de cultura dos 

povos bárbaros 

• Distinguir, comparar e 

compreender os conceitos 

de Civilização e Civilizado 

• Distinguir, comparar e 

compreender os conceitos 

desenvolveu 

• Compreender a interação 

entre o renascimento e o 

Humanismo do século XV e 

XVI 

• Localizar e compreender as 

reformas ocorridas no 

período (reforma de Lutero, 

de Calvino, de Henrique VIII, 

e a Contra-Reforma  

• Analisar as condições 

históricas que influenciaram 

na reforma protestante, 

reconhecendo os lugares 

onde ocorreu 

• Compreender os princípios 

da doutrina calvinista 

• Identificar as razões da 

fundação da igreja 

• Localizar as principais rotas do 

comércio de especiarias 

identificando os produtos, 

inter-relacionando sua 

importância para o 

desenvolvimento da Europa 

• Compreender o papel das 

primeiras expedições 

portuguesas enviadas ao 

Brasil 

• Compreender a estrutura da 

economia colonial e suas 

principais características 

• Avaliar o caráter predatório da 

colonização para o meio 

ambiente  

• Identificar o estranhamento do 

indígena em relação à postura 

dos portugueses (cultura, 

economia, religião...) 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

de Invasão e Expansão 

Territorial 

• Reconhecer e localizar os 

reinos que se formaram no 

antigo domínio do Império 

Romano  

• Destacar a formação do 

Império Carolíngio, 

identificando aspectos de 

sua organização 

administrativa 

• Caracterizar o declínio do 

Império Carolíngio, 

analisando suas causas 

principais  

• Reconhecer as principais 

características da região 

onde se originou o 

islamismo, localizando-as 

geograficamente  

Anglicana na Inglaterra 

• Compreender e avaliar a 

dimensão da reforma 

católica 

• Identificar as principais 

realizações científicas do 

período renascentista 

• Relacionar o renascimento 

aos descobrimentos 

marítimos 

• Identificar, compreender e 

localizar a Europa e a 

expansão territorial e 

marítima portuguesa e 

espanhola 

• Compreender e analisar o 

processo de nascimento das 

monarquias nacionais 

• Identificar e compreender a 

• Caracterizar a escravidão 

indígena no Brasil 

• Identificar as características 

gerais do sistema de 

capitanias hereditárias 

• Identificar os motivos que 

levaram a coroa de Portugal a 

decidir vir para o Brasil 

• Identificar as razões da 

criação dos governos-gerais 

no Brasil 

• Identificar os principais 

acontecimentos dos primeiros 

governos-gerais instalados no 

Brasil 

• Analisar a importância das 

Câmaras Municipais na 

formação do poder na colônia  

• Identificar a posição da Igreja 



 

27 

 

7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Identificar e compreender 

diferentes aspectos da vida 

dos árabes antes do 

islamismo 

• Reconhecer e compreender 

o papel da religião na 

organização social e política 

dos povos da Arábia 

• Identificar, compreender e 

opinar sobre os 

fundamentos da religião 

muçulmana e o papel de 

Maomé em seu período 

histórico 

• Identificar as principais 

diferenças entre sunitas e 

xiitas  

• Descrever as etapas da 

expansão muçulmana 

• Reconhecer as realizações 

expansão comercial e 

marítima, o renascimento e 

a reforma protestante como 

consequências do 

fortalecimento dos governos 

absolutos  

• Identificar as ideias e 

práticas econômicas que 

caracterizam o 

mercantilismo (metalismo, 

balança comercial favorável, 

protecionismo, intervenção 

estatal) 

• Reconhecer os variados 

mercantilismos em 

diferentes países europeus 

• Compreender a relação 

entre mercantilismo e a 

exploração de colônias na 

América espanhola e 

em relação à escravidão 

indígena e negra 

• Reconhecer o modo de vida 

dos indígenas que viviam no 

território brasileiro, antes e 

após os primeiros contatos 

com os europeus 

• Compreender como os 

contatos e os confrontos entre 

os indígenas e europeus 

levaram as primeiras formas 

de destruição da cultura e da 

natureza local 

• Reconhecer as medidas legais 

de proteção aos indígenas e a 

sua eficácia 

• Localizar e caracterizar as 

populações indígenas no 

Brasil atual. 

• Analisar as razões que 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

culturais, científicas e 

artísticas da civilização 

islâmica 

• Identificar os elementos 

romanos e germânicos que 

influenciaram na formação 

do feudalismo na Europa 

ocidental 

• Conceituar Feudalismo 

• Analisar aspectos sociais, 

políticos e econômicos do 

feudalismo 

• Caracterizar a estrutura de 

poder político feudal, 

trabalhando as noções de 

suserania, vassalagem e 

suas relações 

• Identificar os estamentos da 

sociedade feudal e as 

portuguesa 

• Analisar as causas da 

expansão marítimo 

comercial dos séculos XV e 

XVI 

• Compreender, sintetizar e 

avaliar as grandes 

navegações e opinar sobre 

a repercussão delas 

• Identificar e localizar no 

continente americano a 

América espanhola, 

portuguesa e anglo-

saxônica, compreendendo 

suas formas de exploração 

• Identificar e localizar os 

povos pré-colombianos, 

reconhecendo os impérios 

(Maias, Incas e Astecas) e 

seus aspectos geográficos e 

levaram à opção pelo uso da 

mão de obra escrava indígena 

e africana 

• Identificar outras formas de 

organização da economia 

colonial, destinadas ao 

mercado interno brasileiro 

• Reconhecer os interesses 

comerciais envolvidos no 

tráfico negreiro 

• Reconhecer as diferenças 

étnicas e culturais entre os 

escravos africanos 

• Identificar os quilombos como 

símbolo da resistência 

escrava e sua organização 

interna   

• Compreender as estratégias 

de lutas dos escravos contra o 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

relações entre eles 

• Compreender o 

funcionamento da economia 

feudal 

• Descrever as principais 

obrigações servis do 

feudalismo 

• Reconhecer e compreender 

que o renascimento do 

comércio e o fortalecimento 

da burguesia, 

proporcionaram as 

condições ideais para a 

consolidação do domínio 

europeu 

• Identificar e localizar as 

sociedades africanas, 

reconhecendo os impérios e 

seus aspectos geográficos e 

ambientais 

ambientais  

• Compreender as principais 

características culturais, 

econômicas, sociais e 

políticas das civilizações 

pré-colombianas 

• Identificar as principais 

transformações que os 

povos pré-colombianos 

passaram com a chegada 

dos europeus, no século XV  

• Identificar, localizar e 

reconhecer as diferentes 

formas da colonização 

europeia e a formação do 

povo americano 

• Identificar e reconhecer a 

relação de domínio entre 

metrópole/colônia  

• Conceituar Metrópole e 

cativeiro 

• Comparar documentos que 

representam a visão senhorial 

e a visão dos escravos sobre 

a escravidão  

• Identificar e reconhecer a 

economia açucareira como 

principal atividade econômica 

da colônia 

• Identificar a origem dos 

engenhos conhecendo o 

processo de produção 

açucareira  

• Compreender o contexto 

histórico que levou à 

conquista holandesa de parte 

do nordeste do Brasil 

• Estabelecer relação de causa 

e consequência entre o 

contexto histórico europeu, 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Identificar, reconhecer e  

caracterizar as culturas 

africanas 

• Compreender as principais 

características econômicas, 

sociais e políticas das 

civilizações africanas 

• Identificar as principais 

transformações que as 

civilizações africanas 

passaram com a chegada 

dos europeus, no século XV  

• Reconhecer e compreender 

a importância da religião na 

organização da sociedade 

medieval 

•  Identificar o papel exercido 

pelos membros da Igreja 

Católica como parte da 

instituição em torno da qual 

Colônia 

• Comparar as diferentes 

formas de organização do 

trabalho em diferentes 

épocas e sociedades 

• Distinguir, comparar e 

compreender os conceitos 

de Conquista e Descoberta 

• Identificar semelhanças e 

diferenças entre as formas 

de governo e tipos de 

governo. 

• Identificar e reconhecer a 

violência e a escravidão 

como forma de exploração 

da mão de obra indígena e 

africana nas colônias de 

exploração   

• Identificar a posição da 

igreja em relação à 

seus problemas e o efeito na 

América. 

• Analisar as consequências da 

União Ibérica  

• Analisar as consequências da 

expulsão dos holandeses 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

unificação dos poderes 

políticos na Idade Média 

• Identificar as principais 

heresias medievais e a 

atuação dos tribunais da 

inquisição 

• Reconhecer a organização 

do clero e identificar os 

principais pontos de atrito 

entre o poder religioso e o 

do imperador 

• Analisar o papel das 

Cruzadas como parte do 

ideário religioso e seu 

estímulo ao renascimento 

do comércio 

• Reconhecer e compreender 

a formação dos estados 

europeus modernos 

• Identificar, localizar e 

escravidão indígena e negra 

• Compreender a importância 

dos religiosos católicos e a 

presença do catolicismo na 

vida cotidiana do Brasil 

• Localizar, identificar e 

compreender as formas de 

conquista e colonização da 

América espanhola 

• Compreender os fatores que 

levaram a supremacia 

espanhola no processo da 

conquista da América 

• Identificar os grupos sociais 

das colônias espanholas, 

inter-relacionado sua 

condição econômica na 

classe social 

correspondente 

• Identificar e relacionar as 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

compreender a formação de 

Portugal, Inglaterra e França 

• Reconhecer e compreender 

a origem da crise do 

feudalismo 

• Localizar, identificar e 

reconhecer os sinais da 

crise: peste negra, grande 

fome e as revoltas no 

campo e nas cidades 

• Identificar as origens do 

Império Bizantino 

• Caracterizar as 

transformações políticas 

ocorridas no Império 

Bizantino 

• Caracterizar os principais 

acontecimentos do reinado 

de Justiniano 

atividades econômicas da 

América espanhola, 

reconhecendo a mineração 

como a principal atividade 

• Identificar o trabalho escravo 

como a principal forma de 

trabalho da colonização 

espanhola 

• Identificar as diferentes 

formas da colonização 

inglesa compreendendo o 

povoamento 

• Distinguir, comparar e 

compreender os conceitos 

de Povoamento/Ocupação 

• Identificar o trabalho escravo 

como a principal forma de 

trabalho da colonização 

inglesa 

• Identificar as causas que 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Compreender os principais 

motivos do lento declínio do 

Império Bizantino e as 

consequências da conquista 

de Constantinopla 

• Analisar a vida social 

Bizantina, ressaltando o 

controle exercido pelo 

Estado 

• Destacar a importância da 

religião nessa cultura 

levaram os franceses e 

holandeses a povoar terras 

na América do Norte 



 

 

7º ano 1º trimestre

Conceitos 

Conteúdos 

• Povos bárbaros 

• Civilização Islâmica

• Feudalismo- formação e 

decadência 

• Ocupação da África

1º trimestre 2º trimestre 

Civilização Islâmica 

formação e 

Ocupação da África 

• Renascimento 

• Reforma protestante 

• Contrarreforma 

• Monarquias Nacionais 

• Colonização portuguesa na 

América

• Impacto da 

• Vinda da família Real para o     

   Brasil

34 

3º trimestre 

 

Colonização portuguesa na 

América 

Impacto da colonização 

Vinda da família Real para o      

Brasil 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Mudanças no campo e na 

cidade 

• Cruzadas  

•  Formação dos Estados 

Nacionais 

• Fim do Feudalismo 

• Império Bizantino  

 

• Expansão territorial e marítima 

• Mercantilismo 

• Colônia de exploração e 

povoamento 

• Impacto da conquista da 

América 

• Forma de ocupação dos 

territórios   

• Forma de trabalho utilizada 

nas colônias  

• Papel da igreja na 

catequização dos índios da 

América 

• Trabalho escravo indígena na 

América espanhola 

• Povoamento e ocupação da 

América Inglesa 

• Colonização Francesa e 

• Capitanias hereditárias 

• Governos-gerais 

• Escravidão indígena e negra 

• Organização colonial para o 

mercado interno 

• Economia açucareira 

• Conquista holandesa 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Holandesa na América 

• Atividades econômicas da 

América espanhola 

• Busca de novas terras na 

América do Norte 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens 

humanas, sejam verbais (oral 

e/ou escrita), sejam não 

verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens 

humanas, sejam verbais (oral 

e/ou escrita), sejam não 

verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta 

e de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta 

e de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

problema para si, para o 

grupo e/ou para o ambiente  

• Disposição em ouvir as 

ideias do grupo e 

expressar as suas 

•  Cooperação com o grupo 

nas diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais 

de uso pessoal e de uso 

comum  

problema para si, para o 

grupo e/ou para o ambiente 

• Estímulo à participação 

dos colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos 

como instrumento de 

aprendizagem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Propiciar ao aluno situações 

de aprendizagem que 

envolvam a compreensão da 

expansão do território da 

América portuguesa, o ciclo 

do  ouro no Brasil e as 

revoluções Inglesas e 

Industrial, analisando  os 

fatores sociais, políticos, 

• Oportunizar ao aluno 

situações de aprendizagem 

envolvendo as mudanças 

ocorridas nos países 

europeus, ao longo dos 

séculos XVI e XVIII, e os 

processos de independência 

das Américas, para que 

perceba a constituição das 

• Proporcionar ao aluno 

situações de aprendizagem 

envolvendo as Revoluções na 

Europa e no Brasil, da 

Regência ao segundo 

Reinado, para que 

compreenda que as relações 

de poder refletem no 

desenvolvimento das nações 



 

40 

 

8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

econômicos, culturais e 

religiosos,  inter-

relacionando suas 

conseqüências, para que  

reconheça a ocupação e a  

organização  dos territórios, 

percebendo a organização 

do trabalho 

democracias e o significado 

das independências, 

comparando com os ideais 

da atualidade 

colonizadas 

Critérios 

qualitativos de 

avaliação 

• Compreende e inter-

relaciona, de forma 

adequada, a expansão 

portuguesa no território 

brasileiro, identificando as 

principais formas de 

exploração 

•  Identifica e relaciona, de 

forma adequada, o contexto 

histórico da descoberta das 

jazidas de ouro que 

desencadearam o ciclo do 

• Caracteriza e compreende, 

de forma adequada, as 

mudanças ocorridas na 

Europa no período das 

revoluções 

• Localiza e compreende, de 

forma adequada, a formação 

dos Estados Unidos da 

América  

• Reconhece, de forma 

adequada, as causas que 

impulsionaram a França a 

• Compreende a onda 

revolucionária que se espalhou 

pela Europa no século XIX e as 

consequências para o Brasil  

• Compreende e relaciona, de 

forma adequada, o processo 

de formação dos Estados 

Unidos com o desenvolvimento 

econômico do mesmo e o 

extermínio dos indígenas 

• Compreende e inter-relaciona, 

de forma coerente, a 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

ouro no Brasil 

• Compreende e reconhece 

corretamente que as 

Revoluções Inglesas do 

Século XVII criaram as 

condições políticas e 

econômicas necessárias 

para a industrialização da 

Inglaterra 

• Compreende, de forma 

adequada, os fatores sociais, 

políticos, econômicos e 

religiosos da Revolução 

Industrial e seu significado 

histórico 

realizar a Revolução 

Francesa 

• Compreende a dimensão e a 

influência da revolução 

Francesa para a constituição 

das democracias  

• Compreende e inter-

relaciona corretamente a era 

napoleônica 

• Compreende e inter-

relaciona, de forma 

adequada, o pacto colonial e 

a vinda da Família Real para 

o Brasil  

• Compreende e analisa, de 

forma pertinente, as causas 

da Proclamação da 

Independência do Brasil, 

avaliando suas 

organização política, 

econômica e social do Brasil na 

regência e no segundo reinado 

• Analisa, de forma coerente, as 

transformações sociais e 

econômicas ocorridas no 

segundo reinado 

• Compreende e avalia as 

relações de trabalho no 

segundo reinado 



 

42 

 

8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

consequências 

Habilidades 

• Identificar a estratégia dos 

portugueses para sair da 

crise 

• Identificar os principais 

grupos que atuaram na 

conquista do território 

brasileiro (militares, 

bandeirantes e jesuítas) 

• Localizar as áreas de 

atuação das expedições 

bandeirantes 

• Analisar a atividade dos 

bandeirantes e os diferentes 

tipos de bandeirismo 

• Caracterizar a ação dos 

jesuítas, os interesses e os 

objetivos das missões 

• Contextualizar o pensamento 

iluminista como expressão 

das mudanças ocorridas na 

Europa no período das 

revoluções 

• Reconhecer as principais 

ideias formuladas pelos 

pensadores iluministas 

• Distinguir, comparar e 

compreender: Mercantilismo, 

Liberalismo, Iluminismo e 

Neoliberalismo 

• Descrever as influências de 

ideais iluministas na ação 

governamental dos déspotas 

esclarecidos 

• Localizar, analisar e 

compreender as causas do 

• Reconhecer as principais 

revoluções do século XIX 

• Identificar as principais teses 

liberais e nacionalistas 

• Compreender o processo de 

unificação política italiana e 

alemã 

• Compreender e inter-relacionar 

a diminuição do espaço da 

igreja em detrimento da ciência 

• Reconhecer a transformação 

da mentalidade do período (fé 

e razão) 

•    Reconhecer a importância dos 

avanços tecnológicos para o 

desenvolvimento das 

sociedades 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Analisar os efeitos dos 

aldeamentos na vida dos 

indígenas 

• Reconhecer os principais 

tratados que fixaram as 

fronteiras brasileiras no 

período colonial 

• Identificar os conflitos 

acontecidos neste período 

(Revolta dos Beckman, a 

Guerra dos Mascates) 

• Comparar o ensino em 

diferentes épocas da história 

do Brasil 

• Reconhecer e localizar as 

rotas comerciais surgidas a 

partir da mineração 

• Reconhecer as principais 

características do barroco 

processo de independência 

das 13 colônias inglesas da 

América do Norte 

• Avaliar os pontos 

fundamentais das 

Constituição dos Estados 

Unidos  

• Compreender a situação 

econômica, social e política 

da França às vésperas da 

Revolução 

• Reconhecer o significado 

histórico da Revolução 

Francesa 

• Identificar as fases do 

processo revolucionário 

francês (revolta aristocrática, 

Assembleia Nacional 

Constituinte, monarquia, 

• Identificar e localizar a 

expansão do território 

americano  

• Reconhecer as principais 

características povoamento do 

território norte americano 

• Compreender o processo de 

ocupação dos Estados Unidos 

inter-relacionando com o 

extermínio dos indígenas  

• Analisar as causas da Guerra 

Civil americana opinando sobre 

suas consequências 

• Descrever as características do 

avanço do capitalismo 

americano   

•    Compreender as fases do 

capitalismo (concentração de 

capitais e monopólio 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

mineiro e seus artistas 

• Compreender a política 

administrativa portuguesa na 

região das minas 

• Avaliar o significado das 

revoltas do período (Guerra 

dos Emboabas, Revolta de 

Vila Rica) 

• Identificar e avaliar o 

crescimento do mercado 

interno 

• Reconhecer o destino do 

ouro retirado das minas do 

Brasil   

• Identificar o impacto da 

atividade mineradora sobre a 

vida na região das minas, 

principalmente no que se 

república, Convenção 

Nacional e Diretório), 

analisando suas 

características mais 

evidentes 

• Compreender as 

consequências da Revolução 

Francesa e a hegemonia 

burguesa 

• Compreender, sintetizar, 

avaliar a Revolução 

Francesa e opinar sobre as 

consequências para a 

constituição das 

democracias 

• Relacionar os princípios da 

Revolução Francesa e sua 

influência nos ideais da 

atualidade  

empresarial) 

• Analisar e comparar a 

economia capitalista na 

atualidade  

•    Distinguir, comparar e 

compreender: Capitalismo, 

Socialismo, Marxismo e 

Anarquismo  

• Compreender de forma 

adequada as fases do período 

regencial e os principais 

acontecimentos 

• Identificar e descrever as fases 

da regência (Regência Trina 

Provisória, Trina Permanente e 

Regência Una) 

•    Descrever as características 

dos principais grupos políticos 

do período da regência 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

refere à urbanização 

• Compreender a formação da 

sociedade mineira colonial 

• Compreender o alcance das 

lutas revolucionárias inglesas 

do século XVII 

• Caracterizar as principais 

etapas do processo 

revolucionário inglês (guerra 

civil, república, restauração 

monárquica, Revolução 

Gloriosa) 

• Analisar as relações entre a 

monarquia inglesa e o 

parlamento 

• Identificar as principais 

características do período 

das revoluções inglesas 

• Caracterizar as fases da Era 

Napoleônica (Consulado e 

Império) 

• Localizar o império e as 

conquistas Napoleônicas  

• Reconhecer as principais 

realizações do governo 

francês neste período 

• Identificar, descrever e 

localizar as conquistas 

Napoleônicas 

• Compreender e relacionar a 

Era Napoleônica com a 

independência da América 

Espanhola 

• Reconhecer os aspectos que 

marcaram o declínio do 

poderio francês no governo 

(Restauradores, Liberais 

Moderados, Liberais Exaltados) 

• Identificar, descrever e localizar 

as revoltas ocorridas no 

Segundo Reinado, 

reconhecendo suas causas 

(Revolta dos Malês, Balaiada, 

Cabanagem, Sabinada e 

Farrapos)   

• Compreender as 

consequências da antecipação 

da maioridade de D. Pedro de 

Alcântara   

• Reconhecer os partidos 

políticos do Segundo Reinado 

• Compreender o domínio da 

política institucional pelos 

conservadores e liberais 

•    Identificar e compreender os 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Destacar as principais 

consequências políticas, 

sociais e econômicas da  

Revolução Puritana e da   

Revolução Gloriosa 

• Reconhecer e compreender 

que o apoio do governo, a 

grande oferta de mão de 

obra  barata e o domínio do 

comércio mundial explicam o 

pioneirismo  inglês na 

industrialização 

• Analisar os fatores que 

permitiram o pioneirismo 

industrial inglês 

• Relacionar, compreender e 

interpretar o processo de 

divisão do trabalho, 

urbanização, 

desenvolvimento dos 

de Napoleão 

• Compreender, localizar e 

inter-relacionar os processos 

de independência das 

Américas 

• Compreender e relacionar as 

causas e consequências da 

vinda da Família Real para o 

Brasil 

• Representar no mapa a 

vinda da família Real para o 

Brasil 

• Compreender, sintetizar e 

avaliar o processo da 

Independência do Brasil 

opinando sobre as 

repercussões deste 

• Compreender e inter-

relacionar a organização 

principais conflitos do Segundo 

Reinado 

• Reconhecer as mudanças 

acontecidas com a expansão 

cafeeira  

• Identificar, descrever e localizar 

a organização do cultivo do 

café e sua expansão                    

• Descrever as principais 

características do movimento 

abolicionista e seus efeitos 

•    Reconhecer a importância da 

mão de obra escrava para a 

agricultura brasileira 

• Descrever as leis de cunho 

abolicionista 

• Identificar e descrever as 

principais características do 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

transportes e da 

comunicação 

• Refletir sobre as 

consequências sociais da 

Revolução Industrial 

(condições de trabalho e de 

vida e exploração dos 

trabalhadores) 

• Compreender as teorias 

sociais e econômicas que 

surgiram no contexto da 

Revolução Industrial como o 

liberalismo econômico e o  

socialismo 

• Diferenciar as principais 

etapas da produção de 

mercadorias (artesanal, 

manufatureira e mecanizada) 

• Comparar a diversidade das 

política, econômica e social 

do Brasil no Primeiro  

Reinado 

• Compreender as razões das 

reações contra a 

independência e analisar seu 

alcance e limites 

• Compreender e analisar o 

contexto da independência 

do Brasil  

• Analisar e comparar as 

características da 

constituição de 1824 com a 

constituição atual 

• Compreender a crise do 

Primeiro Reinado inter-

relacionando à abdicação 

 

tráfico negreiro 

• Identificar e localizar os 

principais grupos migratórios 

europeus que vieram para o 

Brasil 

• Compreender a ideia de 

branqueamento da raça no 

incentivo à colonização (alemã 

e italiana) 

•    Avaliar as causas e as 

consequências da imigração 

europeia para o Brasil  
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

formas de produção do 

mundo atual inter-

relacionando com as do 

século XVIII 

• Distinguir, comparar e 

compreender os conceitos 

de Burguesia e Proletariado 

• Distinguir, comparar e 

compreender os conceitos 

de Manufatura e 

Maquinofatura 

• Identificar e distinguir o 

tempo da natureza e o tempo 

cronológico 

• Compreender as mudanças 

no cotidiano das pessoas 

com a mudança do trabalho 

do campo para a fábrica  

• Reconhecer a formação da 



 

 

8º ano 1º trimestre

classe operária e dos 

sindicatos ingleses

Conceitos 

1º trimestre 2º trimestre 

classe operária e dos 

sindicatos ingleses 

49 

3º trimestre 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

 

 

Conteúdos 

• Expansão portuguesa e 

formas de exploração 

• Descoberta de ouro no Brasil 

• Revoluções inglesas do século 

XVII e industrialização da 

Inglaterra 

• Revolução Industrial 

• Fases da Revolução Industrial 

  

• Era das Revoluções  

• Formação e 

Independência dos 

Estados Unidos da 

América 

• Revolução Francesa 

• Era Napoleônica 

• Pacto Colonial 

• Vinda da família Real 

para o Brasil 

• 1º Reinado 

• Abdicação de D. Pedro 

• Constituição de 1824 

• Independência do Brasil 

• A era das revoluções na 

Europa 

• A fé e a razão 

• Formação dos Estados 

Unidos  

• Extermínio dos indígenas 

norte-americanos 

• Guerra Civil americana 

• Capitalismo 

• Socialismo, Marxismo, 

Anarquismo 

• Regência e Segundo 

Reinado no Brasil 

• Relações de trabalho no 

Segundo Reinado 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-foco 

• Resolver problemas de 

forma viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens 

humanas, sejam verbais 

(oral e/ou escrita), sejam 

não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de 

forma viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens 

humanas, sejam verbais 

(oral e/ou escrita), sejam 

não verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens 

humanas, sejam verbais (oral 

e/ou escrita), sejam não 

verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do 

planeta e de todos os seres 

que nele habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se 

configurem problema para 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do 

planeta e de todos os seres 

que nele habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se 

configurem problema para 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta 

e de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o 



 

52 

 

9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

si, para o grupo e/ou para o 

ambiente  

• Disposição em ouvir as 

ideias do grupo e 

expressar as suas 

•  Cooperação com o grupo 

nas diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os 

materiais de uso pessoal 

e de uso comum  

si, para o grupo e/ou para o 

ambiente 

• Estímulo à participação 

dos colegas nas 

atividades propostas, 

priorizando a inclusão de 

todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos 

como instrumento de 

aprendizagem 

grupo e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Proporcionar ao aluno 

situações de aprendizagem 

envolvendo a compreensão 

das relações sociais e de 

poder ocorridas no período 

da segunda Revolução 

Industrial, do escravismo no 

Brasil e da Proclamação da 

República, da Primeira 

• Propiciar ao aluno situações 

de aprendizagem 

envolvendo a compreensão 

da crise do capitalismo, da 

Segunda Guerra Mundial, 

da Era Vargas e do mundo 

Bipolar, nos espaços 

nacional e mundial, inter-

relacionando-as à 

• Promover para o aluno 

situações de aprendizagem 

envolvendo a compreensão 

das relações sociais e de 

poder, democracia e ditadura 

no Brasil, abertura política, a 

nova constituição, a nova 

ordem mundial, a 

globalização e o Brasil na 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Guerra Mundial e da 

Revolução Russa, inter-

relacionando à 

globalização, para que 

perceba as relações de 

interdependência entre as 

nações como fruto de 

processo histórico 

globalização, para que 

perceba as relações de 

interdependência entre as 

nações como  fruto de 

relações sistêmicas 

atualidade, para que perceba 

que as relações de 

interdependência entre as 

nações compõem uma rede 

sistêmica com causas e 

consequências de proporções 

mundiais 

Critérios 

qualitativos de 

avaliação 

• Identifica, reconhece e 

localiza, de forma correta, a 

Segunda Revolução 

Industrial, analisando suas 

características 

• Compreende, de forma 

correta, o processo de 

expansão imperialista que 

resultou na partilha afro-

asiática 

• Identifica, reconhece e 

compreende, de forma 

• Compreende, de forma 

coerente, a crise do 

capitalismo no espaço 

mundial e local 

• Compreende e inter-

relaciona, de forma 

adequada, as causas e 

consequências da Segunda 

Guerra Mundial 

• Compreende e analisa, de 

forma coerente, a Era 

Vargas como um período 

• Compreende e analisa, de 

forma coerente, o retorno da 

democracia no Brasil 

• Compreende e analisa, de 

forma correta, o contexto da 

ditadura militar 

• Compreende e analisa, de 

forma adequada, a 

redemocratização do país e a 

abertura ampla geral e 

irrestrita  
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

adequada, os principais 

fatores da Proclamação da 

República 

• Localiza, compreende, 

inter-relaciona e identifica, 

de forma adequada, as 

causas e consequências da 

Primeira Guerra Mundial 

• Compreende, de forma 

adequada, o autoritarismo 

russo e a consequente 

Revolução Socialista 

• Reconhece, de forma 

coerente, a reconstrução 

dos países europeus no 

pós-guerra 

de grandes transformações 

para o país 

• Compreende a analisa de 

forma correta, a divisão do 

mundo Bipolar (Capitalista 

e Socialista) 

 

• Destaca e compreende, de 

forma correta, os aspectos 

fundamentais da Constituição 

de 1988 

• Compreende e avalia, de 

forma correta, a Nova ordem 

mundial 

• Compreende e analisa, de 

forma adequada, a política e 

a economia da Europa 

Oriental (da construção do 

socialismo à abertura política) 

e a globalização 

• Compreende e analisa, de 

forma adequada, a 

globalização como um 

processo de interdependência 

entre os países 

• Compreende a analisa, de 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

forma correta, o Brasil na 

nova ordem mundial 

Habilidades 

• Identificar e descrever a 

divisão internacional do 

trabalho (DIT)   

• Localizar os países que 

fizeram a Segunda 

Revolução Industrial 

• Identificar e compreender a 

era dos oligopólios e do 

capitalismo financeiro  

• Identificar e descrever as 

novas tecnologias, o 

aumento da capacidade 

produtiva das indústrias e o 

aprimoramento das formas 

de dominação 

• Reconhecer o predomínio 

do mundo industrializado 

• Identificar o contexto da 

crise de 1929 e sua 

repercussão para o mundo 

• Compreender o surgimento 

e propagação dos regimes 

totalitários na Europa 

• Caracterizar o Nazismo na 

Alemanha e o Fascismo na 

Itália  

• Identificar e reconhecer as 

consequências econômicas 

da crise de 1929 para o 

Brasil 

• Conceituar Nazismo e 

Fascismo 

• Identificar, localizar os 

países envolvidos no 

• Identificar os partidos políticos 

deste período 

• Reconhecer e analisar a 

constituição de 1946, como 

marco no retorno à 

democracia 

• Analisar o segundo governo 

de Vargas, destacando o 

nacionalismo econômico, o 

trabalhismo e a crise política 

• Identificar e analisar as 

principais características do 

governo de Jucelino 

Kubitschek (modernização, 

internacionalização 

econômica e a democracia 

liberal) 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

sobre as demais áreas do 

planeta 

• Conceituar Monopólio e 

Oligopólio 

• Compreender o processo de 

expansão imperialista que 

resultou na partilha afro-

asiática 

• Distinguir, comparar e 

compreender Imperialismo e 

Neocolonialismo  

• Reconhecer os fatores 

econômicos, políticos e 

culturais da expansão 

colonial capitalista 

• Identificar, reconhecer e 

analisar o processo de 

urbanização europeu e 

americano e suas 

conflito distinguindo as 

tropas aliadas e as do eixo  

• Caracterizar as fases da 

Segunda Guerra Mundial   

• Analisar as causas e 

consequências da entrada 

dos Estados Unidos na 

Segunda Guerra Mundial 

• Compreender e analisar o 

mundo do pós-guerra  

• Compreender e analisar a 

entrada do Brasil na 

Segunda Guerra Mundial e 

sua repercussão  

• Distinguir e comparar 

Totalitarismo e Populismo 

• Compreender e analisar o 

significado da Revolução de 

• Reconhecer e analisar a 

política interna e externa no 

governo de Jânio Quadros 

• Caracterizar e analisar as 

diretrizes do governo de João 

Goulart 

• Compreender e analisar a 

conjuntura que antecedeu o 

golpe militar de 1964 

• Caracterizar o regime de 

repressão no Brasil durante a 

Ditadura Militar 

• Compreender e analisar as 

principais mudanças 

ocorridas no período da 

Ditadura Militar  

• Localizar, no tempo e no 

espaço, as fases da Ditadura 

Militar 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

consequências 

• Localizar e compreender a 

dominação estrangeira na 

África e na Ásia 

• Caracterizar a expansão 

imperialista na África 

• Reconhecer que abolição 

lenta foi um dos principais 

fatores que contribuíram 

para a queda da Monarquia 

no Brasil 

• Identificar e compreender a 

situação dos escravos após 

a abolição da escravatura 

no Brasil 

• Conceituar Monarquia e 

República  

• Reconhecer os principais 

grupos envolvidos no golpe 

1930 (fim da Primeira 

República) 

• Caracterizar as fases da Era 

Vargas (Governo Provisório, 

Governo Constitucional e 

Ditadura do Estado Novo) 

• Compreender e analisar a 

situação econômica do 

Brasil (políticas agrícolas, 

industrial e trabalhista) 

• Identificar e analisar as 

causas do fim do Estado 

Novo 

• Comparar e analisar a 

constituição de 1934 e 1946  

• Identificar os partidos 

políticos da Era Vargas 

• Distinguir, comparar 

Democracia e Ditadura 

• Identificar os partidos políticos 

do período ditatorial 

• Identificar e reconhecer o 

modelo de desenvolvimento 

adotado pelos militares 

• Caracterizar e comparar os 

governos de Castelo Branco, 

Costa e Silva, Emílio Médicci, 

Ernesto Geisel e João Batista 

Figueiredo  

• Reconhecer e compreender a 

reorganização dos 

trabalhadores  

• Identificar e compreender o 

contexto da adoção de uma 

democracia plena 

• Comparar e analisar a 

constituição de 1988, em 

relação às anteriores 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

da Proclamação da 

República 

• Analisar e compreender o 

Golpe Republicano 

• Caracterizar e compreender 

a Guerra de Canudos, 

identificando suas causas e 

consequências 

• Identificar o movimento 

operário na Primeira 

República, caracterizando-o 

e reconhecendo as lutas e 

conquistas 

• Identificar, compreender e 

inter-relacionar as revoltas 

ocorridas neste período 

• Compreender a formação 

dos blocos rivais dos 

governos europeus 

• Compreender e analisar a 

educação e a produção de 

cultura na Era Vargas 

• Distinguir, comparar 

Capitalismo e Socialismo 

• Identificar e localizar as 

nações que pertencem ao 

mundo Socialista e 

Capitalista no pós-guerra 

• Identificar, compreender e 

analisar a indústria cultural 

e os esportes como meios 

usados pelas duas 

potências para mostrar sua 

superioridade 

• Identificar e compreender o 

estado de bem-estar social 

• Identificar, localizar e 

relacionar os movimentos 

de descolonização da África 

• Caracterizar e compreender e 

as diretrizes do governo 

Sarney na economia e na 

política 

• Identificar, localizar e 

compreender a crise da União 

Soviética 

• Identificar, localizar e analisar 

o fim do socialismo no leste 

europeu 

• Sintetizar sobre a história 

Russa em diferentes 

momentos (antes, durante e 

depois do socialismo) 

• Identificar e caracterizar o 

poderio dos EUA, como única 

superpotência do planeta 

• Identificar e compreender as 

características da 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Localizar os países 

envolvidos na Primeira 

Guerra Mundial 

• Identificar os fatores que 

contribuíram para a 

deflagração da Primeira 

Guerra Mundial  

• Caracterizar as fases da 

Primeira Guerra Mundial e o 

seu fim 

• Compreender as causas e 

consequências da entrada 

dos Estados Unidos na 

Primeira Guerra Mundial 

• Analisar o tratado de 

Versalhes e as condições 

impostas aos alemães 

• Identificar, localizar e 

compreender os resultados 

e da Ásia como 

consequência da Guerra 

Fria 

• Compreender e analisar a 

formação do Estado de 

Israel como causador do 

aumento do conflito judaico- 

palestina 

• Identificar, localizar e analisar 

as ditaduras na América 

Latina  

globalização 

• Conceituar Globalização 

• Destacar e analisar as 

consequências da 

globalização 

• Conceituar Cidadania 

• Identificar e analisar as 

principais características do 

governo de Sarney 

• Identificar, analisar e localizar 

no tempo os governos de 

Collor, Itamar Franco, 

Fernando Henrique Cardoso 

e Luís Inácio Lula da Silva 

• Conceituar Impeachment 

• Identificar e caracterizar as 

consequências da 

globalização no Brasil 

contemporâneo  
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

da Primeira Guerra Mundial 

• Compreender e analisar a 

situação social, econômica e 

política do Império Russo 

até 1917 

• Identificar as fases da 

Revolução Russa 

• Identificar os partido políticos 

da Revolução Russa  

• Identificar e compreender as 

transformações 

socioeconômicas que 

fizeram da URSS uma das 

maiores potências do 

Século XX 

• Identificar, caracterizar e 

compreender a arte e a 

produção cultural na Europa 

dos anos 1920 

 



 

 

9º ano 1º trimestre

• Analisar e compreender a 

recuperação econômica da

Europa no pós Guerra

Conceitos 

 

1º trimestre 2º trimestre 

Analisar e compreender a 

econômica da 

Europa no pós Guerra 

62 

3º trimestre 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Conteúdos 

• Segunda Revolução 

Industrial 

• Imperialismo 

• Neocolonialismo 

• Partilha Afro-asiática 

• Proclamação da 

República  

• Guerra de Canudos 

• Golpe Republicano  

• Movimentos operários 

• Revoltas do período 

• Primeira Guerra Mundial 

• Revolução Russa 

• Reconstrução da Europa 

• Crise do capitalismo 

• Segunda Guerra Mundial 

• Revolução de 1930 

• Era Vargas 

• Mundo Bipolar- 

Capitalismo e Socialismo 

• Ditadura Militar 

• Redemocratização do país 

• Abertura ampla, geral e 

irrestrita 

• Constituição de 1988  

• Nova ordem mundial 

• Política e economia da 

Europa Oriental 
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