
 

 

 

Planejamento Anual  

Ano: 3º ano  2022 

Disciplina: História Professora: Cyndel Augusto 
 

 

Objetivos específicos da disciplina- 1º trimestre 

• Reconhecimento do processo de colonização do Brasil, entendendo como as invasões ocorreram e 
como os grupos envolvidos foram afetados; 

• Compreender a pluralidade dos povos indígenas que estavam no Brasil, construindo uma leitura 
que permita reconhecer algumas diferenças culturais entre eles e seus processos de resistência; 

•  Compreender a pluralidade dos povos africanos que foram trazidos de maneira forçada e violenta 
para o Brasil durante o processo de escravização, construindo uma leitura que permita reconhecer 
algumas diferenças culturais entre eles e seus processos de resistência; 

• Aprofundar e ampliar as leituras das culturas indígenas, reconhecendo signos de seu patrimônio 
cultural; 

• 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;  

• 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; 

• Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de 
transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como 
problematizar os significados das lógicas de organização cronológica; 

• Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, 
interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias; 

• Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de 
transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do 
tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo; 

• Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus 
significados históricos.  

Conteúdos do 1º trimestre  
 
Primeiros encontros entre indígenas e portugueses;  
Processo de colonização do Brasil- choque entre portugueses e os povos indígenas 
Situação dos povos indígenas atualmente: demarcação das Terras Indígenas e luta pela seguridade 
dos direitos; 
Culturas indígena- pluralidade e diferenças; 
O comércio de africanos escravizados; 
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Cultura e religiosidade africana; 
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: análise dos patrimônios culturais; 
Festas e ritmos brasileiros. 

 

Objetivos específicos da disciplina- 2º trimestre 
 
•  Reconhecimento das vilas do Brasil como espaços de memória e que contam diferentes histórias 
sobre o processo organizacional e de transformações da cidade; 

• Entender a relação entre campo e cidade, observando os processos de resistência e luta dos 
movimentos campesinos; 

• Entender, de maneira contextualizada, os impactos da mineração em casa período histórico; 

• 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; 

• Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de 
transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como 
problematizar os significados das lógicas de organização cronológica; 

• Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, 
interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias; 

• Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de 
transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do 
tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo; 
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• Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus 
significados históricos; 

Conteúdos do 2º trimestre 

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 
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 

 
Objetivos específicos da disciplina- 3º trimestre 
 
•  Entender os povos africanos como plurais, aprofundando o contato com as culturas dos diferentes 
povos e reconhecendo as semelhanças e diferenças para as culturas afro-brasileiras; 

•  A partir dos estudos sobre as culturas africanas e afro-brasileiras, entender os direitos e deveres 
de toda/o cidadã/o a partir da negação ao acesso à cidade por conta da estrutura da colonialidade, 
que persiste até os dias atuais como consequência do colonialismo; 

•  Desenvolver diferentes leituras dos signos que compõem o patrimônio cultural das culturas afro-
brasileiras e africanas; 

• 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 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. 

• 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. 

• 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. 

• Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de 
transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como 
problematizar os significados das lógicas de organização cronológica. 

• Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, 
interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias. 
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• Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de 
transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do 
tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. 

• Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus 
significados históricos. 

Conteúdos do 3º trimestre  

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 

Diversidade de povos africanos  

Culturas afro-brasileiras e africanas: pluralidade e processos de resistência 

Impactos da colonialidade no direito à cidade 

Religiosidades africanas 

  
Metodologia 
  

● Aula expositiva dialogada; 
● Estudo em diferentes materiais (material didático, textos informativos, internet, etc.); 
● Realização de entrevistas; 
● Participação de pessoas convidadas especialistas nos temas; 
● Utilização de textos literários; 
● Leitura, análise e comparação de documentos históricos; 
● Elaboração de registros coletivos e individuais; 
● Sistematização dos estudos em diversos formatos (textos, listas, gravações fílmicas ou em 

áudio, etc); 
● Realização de pesquisas; 
● Jogos; 
● Saídas pedagógicas. 

 
Avaliação  
  

A avaliação será realizada através da observação sistemática e contínua da construção de 
novos saberes pelas/os estudantes, de maneira a perceber os principais focos de interesse e 
conhecimento e os desafios apresentados. Além da observação e registros cotidianos, serão 
elaboradas propostas avaliativas sistematizadas, avaliações mais amplas e trabalhos individuais 
e/ou em grupos para que as/os estudantes tenham outras formas de elaborar o que têm construído 
em termos de saberes sobre os temas estudados. Haverá, ainda, a observação e avaliação de 
outras formas de registro, como desenhos, o caderno e possíveis materiais complementares. 


