
 
 

 

 

Planejamento Anual 2021 

Disciplina: História 
Série: 8ºano 
ano 

Ensino Fundamental II 

Professor: Diego Cuesta   

 
 
Objetivos da Área: 

 

● analisar as formas de construção do conhecimento histórico 

● analisar o papel transformador que os agentes históricos possuem 

● analisar os diferentes discursos históricos transmitidos nos documentos históricos 

● desenvolver a leitura critica do mundo e suas representações 

● analisar a realidade a partir das disputas sociais 

● identificar os elementos da formação cultural brasileira  

● estimular as diversas linguagens em sua complexidade como ferramenta de construção de 

idéias 

● observar continuidades e rupturas nos processos históricos 

 

Conteúdo do 1º bimestre 

 

● As revoluções inglesas e os princípios do liberalismo.  

● A ilustração e o despotismo esclarecido. 

● A independência dos Estados Unidos.  

● A revolução francesa e seus desdobramentos.  

 

Conteúdo do 2º bimestre 

 

● Rebeliões na América portuguesa: as conjurações mineira e baiana.  

● Independência na América Espanhola.  

● A revolução dos escravizados em São Domingos e seus múltiplos significados e 

desdobramentos: o caso do Haiti. 

● A tutela da população indígena, a escravidão dos negros e a tutela dos egressos da 

escravidão.  

 

Conteúdo do 3º bimestre 

 

● Ao caminhos até a Independência do Brasil.  

● Brasil: Primeiro Reinado.  



 
● O Período Regencial e as contestações ao poder central.  

● O Brasil do Segundo Reinado: política e economia.  

● A produção do imaginário nacional brasileiro: cultura popular, representações visuais, 

letras e o Romantismo no Brasil.  

 

 

Conteúdo do 4º bimestre 

 

● Nacionalismo,  revoluções e as novas nações europeias.  

● Uma nova ordem econômica: as demandas do capitalismo industrial e o lugar das 

economias africanas e asiáticas nas dinâmicas globais.  

 

Leituras: 

● Livro didático: História: escola e democracia. 8ºano. Flávio de Campos, Regina Claro e 

Miriam Dolhnikoff. São Paulo, Moderna, 1ªEd.2020.  

● Textos complementares selecionados ao longo do curso 

● Paradidático - África e Brasil africano, Autora: Marina de Mello e Souza – Editora Ática 

 

 

Avaliação:  

O processo de troca entre os educandos e educadores deve ser acompanhado de uma 

permanente reflexão sobre os objetivos e procedimentos; assim a avaliação em História será 

realizada de forma contínua. Buscando criar mecanismos de regulação e reflexão os educandos 

serão avaliados de diversas formas: seminários, participação, avaliações individuais, trabalhos em 

grupo e individuais, atividades, lição de casa e produção em diversas linguagens. 

As avaliações do ensino fundamental estarão relacionadas aos temas propostos nos parâmetros 

curriculares nacionais, buscando desenvolver nos estudantes as habilidades adequadas para 

cada etapa desse ciclo. 

Sempre respeitando e desafiando as individualidades de cada educando, o processo de avaliação 

servirá como um instrumento de produção de conhecimento e análise do empenho dos 

educandos e como uma ferramenta para a regulagem do processo ensino-aprendizagem. 

 

 


