
 
 

 

 

PLANEJAMENTO ANUAL 2022 

Ano: 4º ano   

Componente: História Professor: Mário Melo 
 
 

 

Habilidades gerais do componente ‒ 4º ano 

● Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, com 

base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo; 

● Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo, discutindo os sentidos dos 

grandes marcos da história da humanidade (nomadismo, desenvolvimento da agricultura e 

do pastoreio, criação da indústria etc.); 

● Identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo e discutir suas 

interferências nos modos de vida de seus habitantes, tomando como ponto de partida o 

presente; 

● Identificar as relações entre os indivíduos e a natureza e discutir o significado do 

nomadismo e da fixação das primeiras comunidades humanas; 

● Relacionar os processos de ocupação do campo a intervenções na natureza, avaliando os 

resultados dessas intervenções; 

● Identificar as transformações ocorridas nos processos de deslocamento das pessoas e 

mercadorias, analisando as formas de adaptação ou marginalização; 

● Identificar e descrever a importância dos caminhos terrestres, fluviais e marítimos para a 

dinâmica da vida comercial; 

● Identificar as transformações ocorridas nos meios de comunicação (cultura oral, imprensa, 

rádio, televisão, cinema, internet e demais tecnologias digitais de informação e 

comunicação) e discutir seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais; 

● Identificar as motivações dos processos migratórios em diferentes tempos e espaços e 

avaliar o papel desempenhado pela migração nas regiões de destino; 

● Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da 

sociedade brasileira; 

● Analisar, na sociedade em que vive, a existência ou não de mudanças associadas à 

migração (interna e internacional). 

 

 

 

Habilidades específicas ‒ 1º trimestre 

● Identificar e reconhecer diferentes documentos e fontes históricas, bem como sua 

importância para o estudo da História de um povo; 



 

● Compreender a existência dos povos indígenas como os primeiros habitantes do Brasil; 

● Identificar os grupos que formam a identidade do povo brasileiro; 

● Entender o processo colonizador empreendido para a extração de riquezas e ocupação do 

território; 

● Relacionar os fatos do passado com o presente, estabelecendo causas e consequências; 

● Desenvolver postura crítica acerca do passado e do presente. 

  

 Conteúdos ‒ 1º trimestre  

➢ Os documentos históricos; 

➢ O Brasil colônia: o processo de colonização, suas características e implicações. 

         

Habilidades específicas ‒ 2º trimestre 

● Reconhecer o legado das culturas indígenas e africanas na formação da cultura brasileira; 

● Compreender o processo de escravização de indígenas e africanos e a resistência desses 

povos diante da dominação; 

● Conhecer as formas de produção e organização do trabalho durante o Brasil colônia, 

baseada na mão-de-obra escrava e suas implicações; 

● Identificar as atividades econômicas do Brasil colônia e os espaços onde se 

desenvolveram; 

● Relacionar os fatos do passado com o presente, estabelecendo causas e consequências; 

● Desenvolver postura crítica acerca do passado e do presente. 

● Conhecer e compreender o processo de independência do Brasil; 

● Identificar os principais fatores que levaram à Independência; 

 

 Conteúdos ‒ 2º trimestre 

➢ O povo africano e afrodescendentes; 

➢ O trabalho no Brasil Colônia. 

➢ A Independência do Brasil; 

  

Habilidades específicas ‒ 3º trimestre 

 

● Conhecer a organização política e social no Brasil Império; 

● Conhecer e compreender os conflitos ocorridos no período imperial; 

● Relacionar os fatos do passado com o presente, estabelecendo causas e consequências; 

● Desenvolver postura crítica acerca do passado e do presente. 

● Conhecer e compreender a luta pela abolição da escravatura e a situação enfrentada pelos 



 

ex-escravos após a libertação; 

● Identificar e compreender os fatores que levaram ao fim do Império; 

● Compreender os ideais da campanha republicana e o cenário político da época da 

instalação da República; 

● Relacionar os fatos do passado com o presente, estabelecendo causas e consequências; 

 

  

Conteúdos ‒ 3º trimestre 

➢ O Brasil Império. 

➢ A luta pela abolição; 

➢ O fim do Império: a campanha pela República. 

  

  

 

Metodologia e avaliação 

➢ Metodologia ativa 

A metodologia ativa propicia aos estudantes uma aprendizagem autônoma e participativa. 

Apresenta como característica colocar o estudante no centro do processo e responsável pela 

construção de seu conhecimento. 

As aulas são colaborativas trazendo discussões para os encontros com o professor, que 

atua como mediador do processo.  

 

➢ Avaliação formativa 

A avaliação das aprendizagens ocorre como um elemento do processo de aprendizagem 

e, para que seja coerente, é necessária uma diversidade de instrumentos avaliativos, para que se 

consolide a aprendizagem. Sua função é de regular e melhorar as aprendizagens dos estudantes.  

Os instrumentos avaliativos, assim como as competências, devem ser esclarecidos aos 

estudantes, antes de serem aplicados. 


