
BNCC e a História

 

“É necessário fazer outras perguntas, ir atrás das indagações que produzem o 
novo saber, observar com outros olhares através da história pessoal e coletiva, 

evitando a empatia daqueles e daquelas que supõem já estar de posse do 
conhecimento e da certeza”

Mario Sergio Cortella



Março Início do processo a nível nacional
Dia D / BNCC com Coordenadores Pedagógicos da RME
Proposta de trabalho com os professores (leitura e textos introdutórios)

Abril Análise dos documentos da CONAE e PME
Estudos internos nas escolas

Maio    Realização dos Conselhos de Classe nas escolas
   Formação da Comissão Integrada de Implementação da BNCC

Junho I Encontro da Comissão Integrada de Implementação da BNCC por componentes curriculares
Formação de Coordenadores Pedagógicos da RME sobre as 10 Competências Gerais da BNCC
Formação Reestruturação Curricular para professores da RME

Julho    Formação Reestruturação Curricular com professores da RME
   Formação de Coordenadores Pedagógicos (Bases Epistemológicas e Pressupostos Pedagógicos da 
BNCC e dos Referenciais)
   II Encontro da Comissão Integrada de Implementação da BNCC (Bases Epistemológicas e 
Pressupostos Pedagógicos da BNCC e dos Referenciais)
   Disponibilização on-line do documento preliminar para contribuições até 14.09.2018

BNCC  -  Cronograma de estudos



BNCC e a História



BNCC e a História

Referenciais da RME de Caxias do Sul

 7 Competências específicas de História

7 Competências específicas de Ciências Humanas

10 Competências Gerais da Educação Básica



/media/professor/NED/Apresentacao BNCC _HISTÓRIA.odp

História

HABILIDADES As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que 
devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos 
escolares. Para tanto, elas são descritas de acordo com uma 
determinada estrutura, conforme ilustrado no exemplo a 
seguir, de História (EF06HI14).

Diferenciar,   escravidão, servidão e trabalho livre   no mundo antigo.

Verbo(s) que explicita(m) 
o(s) processo(s)  

cognitivo(s) 
envolvido(s) na habilidade.

Complemento do(s) verbo(s), que explicita o(s) objeto(s) 
de conhecimento mobilizado(s) na habilidade.

Modificadores do(s) verbo(s) 
ou do complemento do(s) 
verbo(s), que explicitam o 
Contexto e/ou uma maior

especificação da
aprendizagem esperada.



LEGENDA:

Preto: Texto da BNCC na íntegra

Vermelho: Texto dos Referenciais da Educação da RME 
de Caxias do Sul já contemplados na BNCC

Azul: Texto dos Referenciais da Educação da RME de 
Caxias do Sul não contemplados na BNCC

Verde: Texto sugerido pela SMED



BNCC e a História – 6º ano

UNIDADES 
TEMÁTICAS

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

HABILIDADES

História: 
tempo, 

espaço e 
formas de 
registros

A questão do 
tempo, 

sincronias e 
diacronias: 

reflexões sobre 
o sentido das 
cronologias

((EF06HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de 
periodização dos processos históricos (continuidades e rupturas).

•Identificar e saber utilizar medidas de tempo                                                                            
                                   
•Localizar-se, no tempo e no espaço vivido, percebido e concebido  
                                                                            
•Comparar acontecimentos, no tempo e no espaço, tendo como referência anterioridade, 
simultaneidade  posterioridade.

•Identificar, compreender e inter-relacionar os fatores que determinaram o fim da Pré-
História  (História da Hominização)

Sugestão:
Justificativa:

Sugestão:
Justificativa:

Sugestão:
Justificativa:



BNCC e a História – 6º ano
UNIDADES 

TEMÁTICAS
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

A invenção do 
mundo 

clássico e o 
contraponto 
com outras 
sociedades

Povos da Antiguidade 
na África (egípcios), no 
Oriente Médio 
(mesopotâmicos) e nas 
Américas (pré-
colombianos)
Os povos indígenas 
originários do atual 
território brasileiro e 
seus hábitos culturais e 
sociais 

 (EF06HI07) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas 
na África, no Oriente Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados 
presentes na cultura material e na tradição oral dessas sociedades.

  Identificar, reconhecer e localizar a organização das sociedades da 
antiguidade clássica (sumérios, assírios, hebreus, caldeus, mesopotâmios, 
babilônios, fenícios, persas) em seus aspectos econômicos, sociais, 
políticos e religiosos, estabelecendo inter-relações entre os mesmos e o seu 
legado para as sociedades atuais

  Localizar os principais acontecimentos das sociedades antigas na África, 
no Oriente Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados 
presentes na cultura material e na tradição oral dessas sociedades

 Reconhecer a importância da religiosidade nas culturas antigas na África, 
no Oriente Médio e nas Américas
 Identificar e comparar os hábitos culturais e sociais dos povos indígenas 
originários do território brasileiro, presentes na sociedade atual

Sugestão:
Justificativa:

Sugestão:
Justificativa:

Sugestão:
Justificativa:



BNCC e a História – 6º ano

UNIDADES 
TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

A invenção do 
mundo 

clássico e o 
contraponto 
com outras 
sociedades

Povos da Antiguidade 
na África (egípcios), no 
Oriente Médio 
(mesopotâmicos) e nas 
Américas (pré-
colombianos)
Os povos indígenas 
originários do atual 
território brasileiro e 
seus hábitos culturais e 
sociais 

 

(EF06HI07) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas 
na África, no Oriente Médio e nas Américas, distinguindo alguns 
significados presentes na cultura material e na tradição oral dessas 
sociedades.

Povos da Antiguidade 
na Ásia (Extremo 
Oriente – Índia e China).

 
Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na Ásia, no 
Extremo Oriente (China e Índia), distinguindo alguns significados presentes 
na cultura material e na tradição oral dessas sociedades.

Sugestão:
Justificativa:

Sugestão:
Justificativa:

Sugestão:
Justificativa:



➔ Cada escola poderá fazer as contribuições que considerar pertinentes, 
referentes aos objetos de conhecimento, às unidades temáticas e às 
habilidades de cada ano, utilizando as linhas em destaque (cor cinza).

➔ As contribuições dependerão das discussões realizadas em cada escola.

➔ Só serão aceitas as contribuições que apresentarem o texto na íntegra, 
digitado no espaço próprio, seguido da justificativa para a contribuição.

➔ Os documentos serão disponibilizados na capa do Portal da Educação.

➔ Após o preenchimento, o conjunto dos documentos deverá ser enviado, 
por um dos coordenadores pedagógicos da escola, para o e-mail 
smedpedagogico@caxias.rs.gov.br, até o dia 14 de setembro de 2018.

Orientações para o 
Preenchimento / Contribuições

mailto:smedpedagogico@caxias.rs.gov.br
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