
 

 

 

Planejamento Anual  

Ano: 3º ano  2021 

Disciplina: História Professor: Sheila Tomita 
 

 

Habilidades específicas da disciplina 1º bimestre 
 
 
• Identificar os grupos populacionais que formam a cidade, o município e a região, as relações 
estabelecidas entre eles e os eventos que marcam a formação da cidade, como fenômenos 
migratórios (vida rural/vida urbana), desmatamentos, estabelecimento de grandes empresas etc. 
 • Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes naturezas, e registrar acontecimentos 
ocorridos ao longo do tempo na cidade ou região em que vive. 
 • Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do local em que vive, 
aspectos relacionados a condições sociais e à presença de diferentes grupos sociais e culturais, 
com especial destaque para as culturas africanas, indígenas e de migrantes.  
• Identificar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região e discutir as razões 
culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados.  
•  Identificar os marcos históricos do lugar em que vive e compreender seus significados. 
 •  Mapear os espaços públicos no lugar em que vive (ruas, praças, escolas, hospitais, prédios da 
Prefeitura e da Câmara de Vereadores etc.) e identificar suas funções. 
•  Identificar os registros de memória na cidade (nomes de ruas, monumentos, edifícios etc.) 
discutindo os critérios que explicam a escolha desses nomes.  
•  Identificar modos de vida na cidade e no campo no presente, comparando-os com os do passado.  
•  Comparar as relações de trabalho e lazer do presente com as de outros tempos e espaços, 
analisando mudanças e permanências. 
   
Conteúdos do 1º bimestre  
 
 A origem das vilas no Brasil  
 A vila de São Vicente  
A vila de São Paulo de Piratininga  
 A colonização do Nordeste: cultivo de cana, formação de engenhos e vilas 
A mineração  
O surgimento das vilas mineradoras 
Características da população das vilas mineradoras  
 Riqueza e arte nas vilas de ouro 
 Salvador: a primeira capital do Brasil  
 Novas capitais: Rio de Janeiro e Brasília 
 
  
Habilidades específicas da disciplina 2º bimestre 
 
•  Identificar os grupos populacionais que formam a cidade e o município, as relações estabelecidas 
entre eles e os eventos que marcam a formação da cidade, como fenômenos migratórios (vida 
rural/vida urbana), desmatamentos, estabelecimento de grandes empresas etc.  
•  Identificar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região e discutir as razões 
culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados. 
 •  Identificar os marcos históricos do lugar em que vive e compreender seus significados.  
•  Identificar os registros de memória na cidade (nomes de ruas, monumentos, edifícios etc.) 
discutindo os critérios que explicam a escolha desses nomes.  
•  Identificar modos de vida na cidade e no campo no presente, comparando-os com os do passado. 
 • Comparar as relações de trabalho e lazer do presente com as de outros tempos e espaços, 
analisando mudanças e permanências. 
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. • Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do local em que vive, 
aspectos relacionados a condições sociais e à presença de diferentes grupos sociais e culturais, 
com especial destaque para as culturas africanas, indígenas e de migrantes.  
 •  Identificar diferenças entre formas de trabalho realizadas na cidade e no campo, considerando 
também o uso da tecnologia nesses diferentes contextos.  
 •  Mapear os espaços públicos no lugar em que vive (ruas, praças, escolas, hospitais, prédios da 
Prefeitura e da Câmara de Vereadores etc.) e identificar suas funções. 
 
 
 
Conteúdos do 2º bimestre 
 Conceito de campo e cidade  
Os municípios do Brasil: característica da cidade e do campo  
 A organização do município 
A relação entre as cidades e o comércio ao longo do tempo no Brasil 

 A relação entre as cidades e as indústrias ao longo do tempo no Brasil  

Os meios de transporte: ontem e hoje  

Direitos e deveres do cidadão  

 Problemas nos centros urbanos dos municípios  

 Pensando soluções: as relações entre o governo e os cidadãos 

 
Habilidades específicas da disciplina 3º bimestre 
 
• Identificar os grupos populacionais que formam a cidade, o município e a região, as relações 
estabelecidas entre eles e os eventos que marcam a formação da cidade, como fenômenos 
migratórios (vida rural/vida urbana), desmatamentos, estabelecimento de grandes empresas etc.  
•  Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes naturezas, e registrar acontecimentos 
ocorridos ao longo do tempo na cidade ou região em que vive. 
 •  Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do local em que vive, 
aspectos relacionados a condições sociais e à presença de diferentes grupos sociais e culturais, 
com especial destaque para as culturas africanas, indígenas e de migrantes.  
•  Identificar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região e discutir as razões 
culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados.  
•  Identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de sua cidade ou região, e 
descrever o papel dos diferentes grupos sociais que as formam. 
 
  
Conteúdos do 3º bimestre  
Indígenas e portugueses: diferenças culturais  
 Diversidade de povos africanos  
Preservação da cultura afro-brasileira 
 Conceitos de Terras indígenas, índios e indígenas  
 A diversidade de culturas indígenas  
 Infância e vida adulta de alguns povos indígenas 
 
Primeiros encontros entre indígenas e portugueses  
Fim da convivência pacífica entre indígenas e portugueses  
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 Situação dos povos indígenas atualmente: demarcação das Terras Indígenas e luta por respeito aos 
direitos 
 
 
Habilidades específicas da disciplina 4º bimestre 
 
 Identificar os grupos populacionais que formam a cidade, o município e a região, as relações 
estabelecidas entre eles e os eventos que marcam a formação da cidade, como fenômenos 
migratórios (vida rural/vida urbana), desmatamentos, estabelecimento de grandes empresas etc. 
• Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes naturezas, e registrar acontecimentos 
ocorridos ao longo do tempo na cidade ou região em que vive.  
• Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do local em que vive, 
aspectos relacionados a condições sociais e à presença de diferentes grupos sociais e culturais, 
com especial destaque para as culturas africanas, indígenas e de migrantes. 
• Identificar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região e discutir as razões 
culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados. 
•  Identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de sua cidade ou região, e 
descrever o papel dos diferentes grupos sociais que as formam.  
•  Comparar as relações de trabalho e lazer do presente com as de outros tempos e espaços, 
analisando mudanças e permanências. 
 
  
Conteúdos do 4º bimestre  
Diversidade de povos africanos  
Cultura e religiosidade africana 
O comércio de africanos escravizados  
Lutas e resistência africana na África e no Brasil 
Principais grupos de imigrantes que vieram ao Brasil a partir do século XIX até o século XXI 
A contribuição dos imigrantes na cultura brasileira 
As heranças dos diversos povos na cultura brasileira: lendas, mitos, festas, danças  
Festas e ritmos brasileiros 
 
  
Metodologia 
  

Aula expositiva dialogada (levantamento de conhecimentos prévios, apresentação de 
conceitos, sistematização por meio de exercícios), estudo de texto, observação e comparação de 
imagens, documentos históricos e realização de jogos. 
 
 
  
Avaliação  
  

 
A avaliação será realizada através da observação investigativa, sistemática e contínua dos 

avanços, conquistas e desafios apresentados pelo estudante, aliada a análise do desenvolvimento 
do aluno, seus relatos e registros. 


