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Objetivos

Representação e Comunicação

● Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da

África e da Ásia no contexto das navegações;

● 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 a complexidade das interações que ocorreram nos Oceanos

Atlântico, Índico e Pacífico entre os séculos XIV-XVI.

● Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas

antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas de organização social e

o desenvolvimento de saberes e técnicas.

● Identificar as principais características dos Humanismos e dos Renascimentos e

analisar seus significados.

Investigação e Compreensão

● Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os processos

culturais e sociais do período moderno na Europa e na América;

● Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias e suas principais

características com vistas à compreensão das razões da centralização política.

● 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).;

● Descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo da

conquista com vistas à compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos e

resistências;

● Analisar, com base em documentos históricos, diferentes interpretações sobre as

dinâmicas das sociedades americanas no período colonial.

● Analisar a formação histórico-geográfica do território da América portuguesa por

meio de mapas históricos.

● Identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes épocas,

considerando a diversidade étnico-racial e étnico-cultural (indígena, africana, europeia

e asiática).



● Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando ao domínio no

mundo atlântico.

● Discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao

escravismo antigo e à servidão medieval.

● Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e africanas e analisar

suas interações com outras sociedades do Ocidente e do Oriente.

● Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados em suas

diferentes fases, identificando os agentes responsáveis pelo tráfico e as regiões e

zonas africanas de procedência dos escravizados.

Conteúdo do 1° trimestre

● O mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias

● A construção da ideia de modernidade e seus impactos na concepção de História.

● Saberes dos povos africanos e pré-colombianos expressos na cultura material e

imaterial.

● Humanismos: uma nova visão de ser humano e de mundo

● Renascimentos artísticos e culturais.

● Reformas religiosas: a cristandade fragmentada.

● As descobertas científicas e a expansão marítima.

Conteúdos do 2º trimestre

● A organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano.

● As formas de organização das sociedades ameríndias

● A conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e europeus:

conflitos, dominação e conciliação.

● A estruturação dos vice-reinos nas Américas.

● Resistências indígenas, invasões e expansão na América portuguesa.

● As lógicas internas das sociedades africanas.

Conteúdos do 3º trimestre

● A emergência do capitalismo.

● Lógicas comerciais e mercantis da modernidade

● A escravidão moderna e o tráfico de escravizados.

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 uns dos outros.

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.

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.


