
 

 
 

Planejamento Anual 
3° ano Ensino Médio 2021 
Disciplina: História Professor: Luis Fernando 

 

Objetivos da Área: 

- analisar o processo histórico do século XX e XXI 

- compreender a divisão social do trabalho e suas consequências na organização 
social do mundo. 

- refletir sobre as manifestações culturais e sua relação com a construção do 
pensamento atual, e como a memória e cultura local estão em debate com a 
massificação e globalização cultural. 

- usar e relacionar os conhecimentos das diversas áreas para a compreensão e 
crítica dos diferentes processos históricos. 

- ter uma linguagem com coerência e argumentação na construção da narrativa 
histórica. 

- analisar a organização política e social contemporânea de maneira crítica. 

- refletir sobre as relações entre cidadania e construção histórica.  

  

Conteúdo do 1º bimestre 

O mundo contemporâneo: a Era das revoluções 

● compreender o desenvolvimento da II Revolução Industrial 
● analisar a nova forma de organização da sociedade a partir das revoluções 
● reconhecer o impacto ambiental e social da II Revolução Industrial 
● entender o mundo do trabalho e a divisão de classes 

Imperialismo 

● relacionar problemas sociais do capitalismo ao surgimento dos 
movimentos sociais 

● relacionar o desenvolvimento do capitalismo com o Imperialismo 
● caracterizar as transformações da II Revolução Industrial 
● identificar os efeitos do imperialismo nas ciências e artes 
● analisar as diferentes definições de Imperialismo 
● analisar as atuais formas de imperialismo 

 

Brasil Império 



● conhecer as principais rebeliões do Brasil Império 
● analisar o processo de independência do Brasil 
● caracterizar a estrutura fundiária do Brasil 
● compreender o processo de abolição da escravatura no Brasil 
● analisar a construção da ideia de Nação 

 

Conteúdo do 2º bimestre 

Guerras Mundiais 

● compreender o contexto político europeu que levou a guerra 
● relacionar a I Guerra Mundial com o imperialismo 
● refletir sobre o significado da guerra e suas consequências 
● conhecer os precedentes da II Guerra Mundial 
● compreender a relação entre desenvolvimento tecnológico e a guerra 
● refletir sobre o significado da guerra e desenvolver uma atitude de paz 
● analisar a crise de 1929 e sua consequências mundiais 

Brasil - A primeira república 

● descrever as principais características da república 
● analisar as rupturas e continuidades na sociedade a partir da república 
● compreender a importância do café para a economia do período 
● analisar os movimentos sociais na cidade e no campo 
● entender o processo urbanização e modernização de São Paulo e Rio de 

Janeiro 

Estados Totalitários 

● caracterizar os Estados Totalitários 
● analisar a tomada do poder pelos partidos totalitários 

Conteúdo do 3º bimestre 

Guerra Fria 

● compreender o significado de Guerra Fria 
● entender o desenvolvimento da revolução Russa 
● conhecer as organizações supranacionais no contexto da Guerra Fria 
● conhecer os processos de independência da Ásia e da África 
● reconhecer a influência da guerra fria nas revoluções do século XX 

Brasil no século XX 

● compreender as razões que levaram Getúlio Vargas ao poder 
● conhecer as características econômicas e sociais do Estado Novo 
● compreender os fatores que levaram ao fim do Estado Novo 
● analisar o desenvolvimento da leis trabalhistas no Brasil 
● conhecer as características do populismo 
● analisar o plano de metas e política econômica do governo JK 

 



 

Conteúdo do 4º bimestre 

Do populismo as ditaduras militares 

● compreender as razões para o golpe militar de 1964 
● identificar as características dos governos militares na America Latina 
● reconhecer os movimentos de resistências contra a Ditadura 
● compreender o processo de abertura democrática no Brasil 

Brasil contemporâneo 

● Identificar os principais problemas econômicos, políticos e sociais pós 
ditadura militar 

● analisar o processo do neoliberalismo no Brasil 
● analisar o processo do nacional-desenvolvimentismo no Brasil 
● identificar as lutas e reivindicações da população brasileira 
● reconhecer as conquistas sociais no Brasil nos anos 2000 

Perspectivas do mundo globalizado 

● identificar e explicar as transformações econômicas, sociais e culturais e a 
globalização 

● problematização do mundo contemporâneo a partir das desigualdades e 
questões humanitárias 

● avaliar os efeitos das novas tecnologias sobre os processos de trabalho e 
cultura 

Leituras: 

● Livro didático: História - conexões com a História - Alexandre Alves e Letícia 
Fagundes de Oliveira  

● Textos complementares selecionados ao longo do curso 

 

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 médio estarão relacionadas aos objetivos propostos pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, buscando desenvolver nos estudantes as 
habilidades e competências específicas deste ciclo escolar.  

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. 

 
Interação Acadêmica e Social 
São avaliadas a postura adequada a cada proposta, a autonomia, o material 
didático, a pontualidade, a prontidão para os estudos e as relações interpessoais 
do estudante. 
 
  
 


