
 

 

 

Planejamento Anual 2021 

Disciplina: História 
Série: 7º 

ano 
Ensino: Fundamental II 

Professor: Diego Cuesta 

 

 

Objetivos da Área:  

 

Analisaremos, por meios de metodologia  específica, a  construção da  ideia de 

modernidade e seus impactos na concepção de História. As concepções de “Mundo novo” x 

“mundo antigo” indicam permanências e rupturas de saberes e práticas na emergência do 

mundo moderno.  Ao longo do ano, as/os estudantes  estão estimulados a desenvolverem 

uma cultura de tolerância religiosa e relativização dos padrões culturais ocidentais.  

Espera-se que nosso  processo de aprendizagem conduza  as/os alunas/os a exibirem uma 

postura crítica diante da dominação sobre povos africanos e americanos. Com  isso, 

poderão valorizar saberes desses povos, expressos em suas culturas material  e imaterial.  

Contribuímos para fomentar uma postura crítica dos jovens em relação à preconceitos e 

discriminações sociais.   

 

Conteúdo do 1º bimestre  

  

- Crise  do feudalismo. 

- O Capitalismo 

- O  Renascimento.  

- Tempo profano/tempo religioso.   

- Expansão Marítima  europeia 

- Conexões entre  e interações entre as sociedades do Novo Mundo, Europa, da 

África e  da  Ásia no contexto das navegações. 

-  

Leituras:  

- Livro didático: História: escola e democracia – 7º Ano Flavio de Campos,  Regina 

Claro e Mriam Dolhninkoff. São Paulo, Ed. Moderna,  2019.  

- Textos complementares selecionados ao longo do curso  



  

Conteúdo do 2º bimestre  

  

  

- Estados Monárquicos.  

- Povos africanos I.  

- Religião e Poder político:  a Reforma Protestante e a Reforma Católica. 

- a sociedade do Antigo Regime. 

- O Estado Absolutista.   

- Mobilidade social / estratificação social.  

   

Leituras:  

-Livro didático: História: escola e democracia – 7º Ano Flavio de Campos,  Regina 

Claro e Mriam Dolhninkoff. São Paulo, Ed. Moderna,  2019.   

- Textos complementares selecionados ao longo do curso  

 

 

 

  

Conteúdo do 3º bimestre  

  

-  Povos Indígenas. 

- Maias, astecas e incas. 

- O Brasil antes de Cabral.  

- Cultura popular / mestiçagem cultural.  

- Conquista  colonial e dominação; 

- Escambo, escravidão, mita e encomienda.  

  

Leituras:  

-Livro didático: História: escola e democracia – 7º Ano Flavio de Campos,  Regina 

Claro e Mriam Dolhninkoff. São Paulo, Ed. Moderna,  2019. 

- Textos complementares selecionados ao longo do curso  

  

  



Conteúdo do 4º bimestre  

  

O Antigo Sistema Colonial.  

Mercantilismo. 

Povos africanos II 

Organização política dos domínios coloniais. 

Escravidão e escravismos 

Resistências à escravidão 

  

Leituras:  

-Livro didático: História: escola e democracia – 7º Ano Flavio de Campos,  Regina 

Claro e Mriam Dolhninkoff. São Paulo, Ed. Moderna,  2019. 

- 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 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.  

  

  

 


