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Objetivos

Representação e Comunicação

● Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização
dos processos históricos (continuidade e rupturas);

● Identificar a origem da produção da História como saber e analisar o significado das
fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades distintas;

● Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre
populações em diferentes tempos e espaços.;

● Caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de organização
do trabalho e da vida social em diferentes sociedades e períodos.

● Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas no
Mediterrâneo e seu significado.

● Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo e nas
sociedades medievais.

Investigação e Compreensão

● Investigar marcos referenciais que desenvolvam as habilidades relativas ao trabalho
com calendários de diferentes sociedades (cristã, ortodoxa, muçulmana, judaica,
chinesa etc.), tomando-se por referência a contagem dos anos, o marco de início da
contagem do tempo e a comemoração do Ano Novo. Elaborar uma linha do tempo
com a periodização tradicional (Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea);

● Coletar textos e imagens de determinado tema e/ou conteúdo (por exemplo,
informações sobre povos indígenas e escravizados africanos) para confrontar
narrativas históricas e abordagens e, com isso, compreender que o saber histórico não
é estanque, mas sofre alterações e reavaliações.

● Confrontar informações de documentos (escrito ou imagem) que expressem opinião
ou versões diferentes sobre um mesmo fato (por exemplo, relatos de colonizadores e
povos colonizados).;

● Discutir a questão da “verdade” da história, de maneira a que o aluno possa
compreender que não existe verdade absoluta, mas diferentes interpretações do
passado, e que cada narrativa tem a sua própria verdade, que resulta da coerência e
da integridade da atividade do historiador.;

● Compreender que a cidadania implica sentimento comunitário, de pertencimento e
inclusão no conjunto de direitos civis, políticos e econômicos – são esses fatores que
possibilitam aproximar as distâncias sociais e reduzir as tensões.

● Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo.
● Estabelecer conexões com o presente, destacando a longa luta pela extensão da

cidadania às mulheres, aos sem-renda, aos ex-escravos e aos povos indígenas;
● Integrar historicamente os espaços econômicos e socioculturais de diferentes regiões

da África, descontruindo o artifício de duas Áfricas.



Conteúdo do 1° trimestre

● História: tempo, espaço e formas de registros.
● A questão do tempo, sincronias e diacronias: reflexões sobre o sentido das cronologias.
● As origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização
● Os povos indígenas originários do atual território brasileiro e seus hábitos culturais e

sociais.
● Povos da Antiguidade na África (egípcios), no Oriente Médio (mesopotâmicos) e nas

Américas (pré-colombianos).

Conteúdos do 2º trimestre
● A invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades.
● O Ocidente Clássico: aspectos da cultura na Grécia e em Roma.
● O Mediterrâneo como espaço de interação entre as sociedades da Europa, da África e

do Oriente Médio.
● A África de muitos povos:

Conteúdos do 3º trimestre
● A passagem do mundo antigo para o mundo medieval
● A fragmentação do poder político na Idade Média.
● Senhores e servos no mundo antigo e no medieval.
● Escravidão e trabalho livre em diferentes temporalidades e espaços (Roma Antiga,

Europa medieval e África).

Avaliação

A avaliação é um processo contínuo que considera todos os aspectos envolvidos na relação
ensino-aprendizagem (dentro e fora da escola) como a vida em si não separa os
conhecimentos entre si.
Participar efetivamente da aula, com respeito às opiniões divergentes, acolhimento à
diversidade e à pluralidade são considerados pontos de partida para nosso percurso em
História e serão muto bem apreciados.
Avaliativas escritas serão solicitadas periodicamente para que nosso caminho seja sempre
orientado pelas nossas próprias pesquisas em História.
Os registros do caderno são parte importante deste processo avaliativo. São por meio de
suas anotações de aula e exercícios propostos, pesquisas, das referências bibliográficas,
filmes, web sites, músicas, games, memórias, desenhos... entre outras possibilidades. Tudo
aquilo que você considerar importante de ser registrado, destacado, resumido, recortado,
colado...use sua criatividade e crie um verdadeiro diário de bordo para as suas aventuras na
História. Cada palavra vale muito neste processo.


