
Planejamento Anual
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Disciplina: História Professor: Luis Fernando

No primeiro ano do ensino médio iremos percorrer alguns temas como: política,
posse da terra, formas de governo, trabalho, gênero... Com um olhar
contemporâneo vamos estudar sobre a formação política e social do ocidente. Em
suas mudanças e permanências, o processo histórico do desenvolvimento
euro-ocidental passou a expandir suas áreas de interesse, entrando em conflitos
com outros povos, expandindo suas culturas e domínio. Teremos como ponto de
investigação a constituição cultural do ocidente e a gênese do desenvolvimento
capitalista.

Objetivos:

- Realizar atividades autônomas de pesquisa e produção de conhecimento

- Organizar e relacionar os temas estudados em suas complexidades históricas.

- Leitura e análise de documentos

- Desenvolver uma leitura crítica da História buscando encontrar os diferentes
discursos e como o processo histórico tem em sua construção conflitos entre
interesses dos grupos sociais envolvidos.

- Ter autonomia no estudo, pesquisa e realização de trabalhos.

- Desenvolver uma linguagem histórica, identificando os diferentes discursos e
análise do processo de transformação e permanência ao longo do tempo.

- Identificar as relações entre os diferentes períodos históricos.

Durante o ensino médio serão apresentadas questões que aproximem os
educandos dos vestibulares e ENEM, considerando que esses exames atualmente
exigem o conhecimento interdisciplinar, análise de documentos, interpretação e
escrita.



Conteúdo do 1º trimestre

O conhecimento histórico

● entender a importância da história e o processo de construção da história
● compreender a distinção entre História e Memória
● analisar a relação entre tempo, história e memória
● reconhecer a diversidade na narrativa histórica

Antiguidade Clássica: Grécia e Roma

● entender as diferenças na organização social e política das Póleis gregas
● relacionar o conceito de democracia e cidadania
● compreender as diferenças entre democracia antiga e atual
● identificar os elementos culturais da antiguidade
● identificar as condições da expansão romana
● caracterizar o Império Romano
● identificar a organização social romana
● analisar as transformações sociais, econômicas e religiosas ocorridas em

Roma

Conteúdo do 2º trimestre

A Europa Feudal - Idade Média

● explicar o processo de ruralização que ocorreu na Europa
● compreender o processo de cristianização da Europa
● caracterizar a economia, a sociedade e o poder político
● entender o surgimento do Islamismo e sua atual organização
● refletir sobre o senso crítico e senso comum sobre o Islamismo
● analisar as relações de tolerância entre as religiões
● compreender os interesses envolvidos nas cruzadas
● conhecer aspectos da cultura e mentalidade medieval
● compreender as mudanças que caracterizam a crise do feudalismo
● analisar o surgimento da burguesia e o renascimento comercial
● explicar a organização social em diferentes regiões do mundo

Conteúdo do 3º trimestre

O Nascimento da Modernidade

● compreender as características do humanismo
● conhecer o processo de transformações a partir do Renascimento
● analisar a consolidação da burguesia na organização social da Europa
● analisar as transformações sociais das Reformas Religiosas



Idade Moderna

● compreender o contexto das explorações marítimas e suas consequências
● compreender as características dos movimentos da reforma protestante e

católica
● compreender as ideia de desencravamento do mundo
● compreender a formação e caracterizar o Estado Moderno
● relacionar a expansão comercial, mercantilismo e Estado Moderno

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 médio estarão relacionadas aos objetivos propostos pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais, buscando desenvolver nos estudantes as
habilidades e competências específicas deste ciclo escolar.

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.

Interação Acadêmica e Social
São avaliadas a postura adequada a cada proposta, a autonomia, o material
didático, a pontualidade, a prontidão para os estudos e as relações interpessoais
do estudante.


