
Periodização da Pré-História, do surgimento do ser humano na Terra até a invenção da escrita nas civilizações do Antigo Oriente 

Próximo.
Capítulo 2: Item 2 

Identificação das diferentes técnicas utilizadas em sociedades pré-históricas para prover sua subsistência. Capítulo 2: Item 2 

Crítica a concepções unilineares e evolucionistas do desenvolvimento humano na Pré-História. Capítulo 2: Item 1

Socialização de informações sobre produção, trabalho e consumo na Pré-História. Capítulo 1: Todos os itens

Compreensão do conceito de teocracia no contexto das sociedades do Antigo Oriente Próximo. Capítulo 4: Itens 2 e 3

Identificação dos aspectos da cultura hebraica na antiguidade. Capítulo 4: Itens 2 e 3

Leitura de livros do Antigo Testamento como fonte de pesquisa historiográfica. Capítulo 4: Itens 2 e 3

Identificação das raízes culturais e religiosas da atual rivalidade envolvendo israelenses e palestinos. Capítulo 4: Itens 2 e 3

Respeito e tolerância em relação a crenças e tradições religiosas. Habilidade trabalhada em sala de aula

Convivência harmoniosa com pessoas de diferentes confissões religiosas. Habilidade trabalhada em sala de aula

Identificação das principais características da organização das famílias na antiguidade clássica.
Capítulo 5: Itens 2 e 3                           

Capítulo 6: Item 4

Compreensão de temas como condição feminina, a moral do casal, o cuidado com os filhos etc., em contextos específicos da 

antiguidade clássica, tais como Esparta e Atenas nos séculos V e IV a.C ou Roma na época da Pax Romana.

Capítulo 5: Itens 2 e 3                           

Capítulo 6: Item 4

Aceitação da alteridade na forma de estruturas familiares ou padrões de conduta diferentes daqueles das sociedades atuais.
Capítulo 5: Itens 2 e 3                           

Capítulo 6: Item 4
Estabelecimento de relações entre a estrutura familiar na antiguidade grecoromana e a de outras épocas e locais,

inclusive na atualidade, identificando mudanças e permanência.

Capítulo 5: Itens 2 e 3                           

Capítulo 6: Item 4

Identificação de aspectos da cultura greco-romana, com ênfase nas artes, literatura, filosofia e direito.
Capítulo 5: Item 3                               

Capítulo 6: Itens 3 e 4
Estabelecimento de relações entre instituições e práticas culturais grecoromanas com suas correspondentes no presente, 

identificando semelhanças e diferenças.

Capítulo 5: Item 3                               

Capítulo 6: Itens 3 e 4

Valorização do legado cultural dos povos da Grécia e Roma antigas.
Capítulo 5: Item 3                               

Capítulo 6: Itens 3 e 4

Socialização de informações sobre a cultura clássica.
Capítulo 5: Item 3                               

Capítulo 6: Itens 3 e 4

Compreensão do conceito de polis. Capítulo 5: Item 1

Identificação de contextos de guerra e expansionismo na antiguidade clássica.
Capítulo 5: Itens 2 e 4                                

Capítulo 6: Itens 2, 3 e 5

Distinção entre as formas de organização política da antiguidade clássica e as atuais.
Capítulo 5: Item 2                             

Capítulo 6: Itens 2 e 3     
Avaliação crítica sobre as contribuições das instituições políticas gregas e romanas para a formação de valores políticos no 

Ocidente.

Capítulo 5: Item 2                             

Capítulo 6: Itens 2 e 3     

                                                          1º ano

Operacionalização de conceitos políticos de origem etimológica antiga, como “democracia”, “oligarquia” etc.
Capítulo 5: Item 2                             

Capítulo 6: Itens 2 e 3     

Identificação dos princípios, preceitos e rituais relativos à fé cristã numa perspectiva histórica. Capítulo 7: Item 2

Influência da religião cristã no meio intelectual e no imaginário popular durante o período medieval. Capítulo 7: Itens 2 e 6

Apreciação crítica sobre os aspectos positivos e negativos da ingerência eclesiástica na sociedade, cultura, política e economia 

europeias durante a Idade Média.
Capítulo 7: Todos os itens 

Partilha de opiniões acerca do papel da Igreja no cenário cultural e político mundial, relacionando aspectos do passado e do 

presente.
Conteúdo trabalhado em sala de aula

1º ano

Compreender a relação entre produção, trabalho e consumo nas sociedades pré-históricas.

Compreender a relação entre identidade religiosa e organização política no Antigo Oriente Próximo com ênfase sobre a História do povo hebreu.

Conhecer e compreender aspectos sociais e culturais da estrutura familiar na antiguidade greco-romana.

Reconhecer a importância do legado cultural grecoromano para o mundo contemporâneo.

Conhecer e compreender as principais formas de organização política na Grécia e Roma antigas.

Identificar, compreender e discutir a influência da religião cristã no Ocidente medieval.



Compreensão e construção do conceito de Islamismo como determinante na formação de identidades religiosas e étnico-

culturais.
Capítulo 8: Itens 1 e 2

Compreensão das origens do Islamismo e de alguns de seus desdobramentos ao longo da História. Capítulo 8: Item 1

Reconhecimento da diversidade cultural e política no interior do mundo islâmico. Capítulo 8: Item 2 e 3

Identificação das principais características do pensamento e da arte renascentistas. Capítulo 10: Item 1

Estabelecimento de relações entre os valores culturais renascentistas e os do presente. Capítulo 10: Item 1

Percepção da permanência de conceitos e valores renascentistas na sociedade atual. Capítulo 10: Item 1

Utilização de diferentes formas de comunicação oral e escrita na discussão sobre as ideias e práticas Renascentistas. Conteúdo trabalhado em sala de aula

Cronologia e características gerais das

civilizações Maia, Asteca e Inca.
Capítulo 11: Itens 1 ao 3

Identificação das principais atividades econômicas das civilizações pré-colombianas. Capítulo 11: Todos os itens

Comparação entre as atividades de produção, trabalho e consumo nas civilizações pré-colombianas e em sociedades atuais na 

América.
Capítulo 11: Todos os itens

Reconhecimento da importância das sociedades pré-colombianas para a construção de identidades sociais no presente. Capítulo 11: Todos os itens

Compreensão do conceito de Estado Nacional Moderno. Capítulo 12: Item 1

Utilização do conceito de Estado Nacional Moderno na análise de contextos históricos específicos da Europa na Idade Moderna. Capítulo 12: Item 1

Reconhecimento e valorização da noção de cidadania. Habilidade trabalhada em sala de aula

Utilização de textos de teoria política do passado para a compreensão de contextos sociopolíticos no presente. Capítulo 12: Item 2

Identificação das classes sociais na Idade Moderna (nobres, burgueses, camponeses, artesãos, reis e clero), compreendendo os 

diferentes interesses característicos de cada uma delas.
Capítulo 12: Item 2

Compreensão da política mercantilista europeia e a formação de colônias na América. Capítulo 12: Item 3 (1° ano)

Identificação das semelhanças e diferenças entre os padrões de colonização do território americano pelas

diferentes metrópoles europeias.

Capítulo 1: Todos os itens             

Capítulo 2: Todos os itens
Reconhecimento dos sistemas de valores que embasavam o sistema mercantilista. Capítulo 12: Item 3 (1° ano)

Conceito de metrópole e colônia e análise dos fatores envolvidos no processo de colonização portuguesa da América. Capítulo 1: Item 1 

Periodização da História política e administrativa do Brasil colonial, com destaque a contextos de conflitos e revoltas. Capítulo 4: Item 5 

Avaliação dos aspectos positivos e negativos do projeto português de colonização da América para a posterior formação da nação 

brasileira.
Capítulo 1: Item 2

                                                   2º ano
Conceito de patriarcalismo aplicado ao estudo da sociedade brasileira no  Período colônia. Capítulo 4: Item 3 (2° ano)

Distinção entre o modelo patriarcal de família predominante na região açucareira no período colonial e outros modelos de família 

que se configuraram em outras épocas ou outras regiões do Brasil.
Capítulo 4: Item 3 (2° ano)

Identificação das motivações políticas, econômicas e ideológicas que levaram à adoção do trabalho escravo na América 

Portuguesa e no Período Imperial no Brasil.
Capítulo 3: Todos os itens

Compreensão do processo de emancipação do escravo negro ao longo do século XIX, levando em consideração o movimento 

abolicionista, o cenário econômico externo e as formas de resistência criadas pela população negra contra a dominação das elites 

brancas no Brasil.

Capítulo 12: Item 3 

Avaliação das atuais condições de vida e de trabalho do negro no Brasil, das políticas de ação afirmativa e das situações de 

preconceito encontradas pela população negra na sociedade atual.
Capítulo 14: Item 4 (3° ano)

Conhecer e compreender aspectos sociais e culturais da estrutura familiar na sociedade açucareira no Brasil no período colonial.

Conhecer e compreender a formação histórica da sociedade brasileira no período colonial.

Conhecer e compreender características da História da escravidão negra e do racismo no Brasil.

Refletir sobre a diversidade cultural e religiosa no Brasil, com ênfase sobre aspectos da religiosidade afro-brasileira.

Compreender a importância da religião para a formação histórica da civilização islâmica.

Reconhecer a importância do legado cultural Renascentista para o mundo contemporâneo.

Compreender a relação entre produção, trabalho e consumo nas civilizações pré-colombianas.

Analisar e refletir sobre a

formação dos Estados nacionais europeus na Idade Moderna.

2º ano

Compreender a relação entre a América colonial e os Estados europeus modernos.



Leitura coletiva e estudo sobre a História e cultura afro-brasileiras.
Capítulo 3 : Texto de abertura do 

Capítulo/ Item 1 e 3

Identificação de traços de crenças e valores culturais africanos em práticas religiosas e culturais brasileiras na atualidade.
Capítulo 3 : Texto de abertura do 

Capítulo/ Item 1 e 3

Representação do processo histórico de constituição de crenças e ritos afro-brasileiros em contextos determinados.
Capítulo 3 : Texto de abertura do 

Capítulo/ Item 1 e 3

Reconhecimento e valorização da contribuição africana no panorama cultural brasileiro.
Capítulo 3 : Texto de abertura do 

Capítulo/ Item 1 e 3

Convivência harmônica com a diversidade cultural e religiosa na sociedade brasileira.
Capítulo 3 : Texto de abertura do 

Capítulo/ Item 1 e 3

Periodização da História econômica brasileira por meio da identificação de ciclos econômicos: açúcar, ouro, café, borracha etc.

Capítulo 1: Item 3                                      

Capítulo 4: Item 1                                    

Capítulo 12: Item 3                                    

Capítulo 4: Item 2 (3° ano)                 

Capítulo 6: Item 3 (3° ano)                

Capítulo 11: Item 2 (3° ano)

Identificação das principais características e fatos marcantes de cada ciclo  econômico.

Capítulo 1: Item 3                                      

Capítulo 4: Item 1                                    

Capítulo 12: Item 3                                    

Capítulo 4: Item 2 (3° ano)                 

Capítulo 6: Item 3 (3° ano)                

Capítulo 11: Item 2 (3° ano)

Reconhecimento da importância do estudo dos fatores econômicos na História do Brasil.

Capítulo 1: Item 3                                      

Capítulo 4: Item 1                                    

Capítulo 12: Item 3                                    

Capítulo 4: Item 2 (3° ano)                 

Capítulo 6: Item 3 (3° ano)                

Capítulo 11: Item 2 (3° ano)

Articulação dos conceitos de escravidão, latifúndio e monocultura aos ciclos do açúcar e do café.
Capítulo 1: Item 3                                  

Capítulo 12: Item 2

Identificação das principais ideias e autores do Iluminismo na Europa no século XVIII, com ênfase nas questões de

ordem política.
Capítulo 5: Item 1

Estabelecimento de relações entre o ideário iluminista e o contexto sócio econômico da Europa no século XVIII. Capítulo 5: Item 1

Percepção da permanência de conceitos e valores iluministas na sociedade atual. Capítulo 5: Item 1

Identificação de aspectos do contexto social, político e econômico das colônias inglesas da América do Norte. Capítulo 2: Item 4

Identificação de alguns dos principais episódios do processo revolucionário na América do Norte no século XVIII. Capítulo 7: Item 1

Estabelecimento de relações entre o conflito envolvendo colonos americanos e a Coroa inglesa e a conjuntura política e 

econômica internacional da época.
Capítulo 7: Item 1

Avaliação crítica em relação às motivações e resultados da Revolução Americana. Capítulo 7: Item 1

Estabelecimento de relações entre os ideais políticos norte americanos no passado e no presente. Capítulo 7: Item 1

Identificação dos principais motivos para as tensões entre colonos e administração colonial no Brasil setecentista. Capítulo 9: Item 1

Identificação das principais revoltas contra o domínio português no Brasil no século XVIII. Capítulo 9: Item 1

Estabelecimento de relações entre a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e o ideário iluminista. Capítulo 9: Item 1

Conhecer e compreender os ciclos econômicos na História do Brasil.

Refletir sobre o processo de emancipação das colônias inglesas na América.

Compreender as conjurações e revoltas contra o domínio colonial no Brasil no século XVIII, com ênfase no estudo da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana.

Conhecer e compreender as principais características do pensamento iluminista europeu.



                                                   2º ano
Explicitação de valores e atitudes a partir do referencial histórico das revoltas contra a exploração colonial no Brasil do século 

XVIII.
Capítulo 9: Item 1

Identificação do contexto social, político e econômico francês na segunda metade do século XIX. Capítulo 7: Itens 2 ao 4

Identificação dos principais episódios da Revolução Francesa. Capítulo 7: Itens 2 ao 4

Identificação das principais transformações sociais, políticas e econômicas decorrentes do processo revolucionário na França no 

século XVIII.
Capítulo 7: Itens 2 ao 4

Avaliação crítica dos resultados da Revolução Francesa enquanto realização de ideais iluministas. Capítulo 7: Itens 2 ao 4

Socialização de informações acerca da Revolução Francesa. Capítulo 7: Itens 2 ao 4

Identificação de aspectos do contexto europeu por ocasião da vinda da Família Real ao Brasil. Capítulo 9: Item 2

Identificação das transformações econômicas ocorridas a partir da abertura dos portos às nações amigas. Capítulo 9: Item 2

Identificação das transformações sociais e culturais ocorridas no Período Joanino. Capítulo 9: Item 2

Avaliação crítica da relação entre liberalismo e conservadorismo na economia e na política no Brasil nas primeiras décadas do 

século XIX.
Capítulo 9: Item 2

Identificação das razões políticas e econômicas que levaram à proclamação da Independência do Brasil. Capítulo 9: Item 3

Identificação das tensões criadas no processo de transição de instituições portuguesas para a consolidação de um Estado nacional 

brasileiro no século XIX.
Capítulo 9: Item 3

Avaliação do significado da Independência do Brasil para a percepção de uma identidade nacional brasileira nos dias atuais. Capítulo 9: Item 3

Contextualização da formação de Estados nacionais na América Latina ao longo do século XIX. Capítulo 8: Itens 2 ao 6                             

Reconhecimento dos fatores comuns aos diversos processos de independência e consolidação de Estados nacionais na América 

Latina.
Capítulo 8: Itens 2 ao 6                             

Construção de uma identidade política latino-americana. Capítulo 8: Itens 2 ao 6                             

Crítica aos aspectos anti-humanistas nos projetos de emancipação política das colônias da Espanha e Portugal na América. Capítulo 8: Itens 2 ao 6                             

Periodização da História política brasileira no século XIX. Capítulo 9: Item 3

Identificação das principais características e acontecimentos marcantes de cada período da História política do Brasil no século 

XIX.
Capítulo 9: Item 3

Articulação dos conceitos de liberalismo e conservadorismo ao panorama político brasileiro no século XIX. Capítulo 9: Item 3

Reconhecimento e valorização das raízes históricas da identidade nacional brasileira. Capítulo 9: Item 3

Identificação de alguns dos principais conflitos e revoltas no Brasil nos séculos XIX e XX. Capítulo 4: Itens 2 ao 4

Construção de explicações sobre as motivações de conflitos e/ou revoltas como a Cabanagem, Balaiada, Canudos, Contestado, 

Revolta da Chibata, Revolta da Vacina, confrontos entre ruralistas e seringueiros etc.
Capítulo 4: Itens 2 ao 4

Avaliação dos aspectos positivos e negativos dos contextos de conflitos e revoltas na História do Brasil. Capítulo 4: Itens 2 ao 4

Conceito de Modo de Produção em função do desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção. Capítulo 11: Todos os itens 

Crítica às idiossincrasias e aspectos anti-humanistas do sistema capitalista. Capítulo 11: Todos os itens 

Periodização da História, a partir da caracterização dos modos de produção asiático, antigo, feudal e burguês moderno. Capítulo 11: Todos os itens 

Identificação de fatores para o surto de industrialização verificado em fins do século XVIII e ao longo do XIX, tanto de ordem 

material (invenção do aço, máquina a vapor, tear mecânico etc.) como humano (taylorismo, disponibilidade de mão-de-obra 

assalariada etc.).

Capítulo 6: Item 3 (2° ano)

Compreensão das transformações sociais econômicas decorrentes da Revolução Industrial e seus reflexos no presente. Capítulo 6: Itens 3 e 4 (2° ano)

Crítica aos aspectos anti-humanistas nas relações de trabalho na época da Revolução Industrial. Capítulo 6: Item 4 (2° ano)

Conhecer e compreender o processo histórico de formação e consolidação da sociedade capitalista a partir da Revolução Industrial.

Compreender o processo revolucionário que levou ao fim do Antigo Regime na França no final do século XVIII.

Refletir sobre a importância da vinda da Família Real ao Brasil para as transformações socioeconômicas da época.

Conhecer e compreender o processo de Independência do Brasil.

Analisar e refletir sobre a formação de Estados nacionais na América Latina.

Conhecer e compreender a Formação do Estado Nacional brasileiro no século XIX.

3º ano

Conhecer e compreender a emergência de conflitos sociais na sociedade brasileira nos séculos XIX e XX.

Compreender o conceito de modo de produção como categoria de análise historiográfica.



Conceito de imperialismo como uma política de expansão e domínio territorial. Capítulo 1: Item 3

Identificação de aspectos da política externa de potências mundiais do século XIX e início do XX, como Inglaterra, França, 

Alemanha, Estados Unidos, Japão, entre outras.
Capítulo 1: Item 4

Identificação e compreensão de determinados contextos de domínio imperialista, bem como de conflito, como a

Guerra do Bôeres ou a Guerra dos Cipaios.
Capítulo 1: Item 4 e 5

Avaliação dos aspectos positivos e política imperialista das potências mundiais do século XIX e início de XX. Capítulo 1: Todos os itens

Identificação das razões políticas e econômicas que levaram ao colapso financeiro em 1929 e à crise econômica

subsequente.
Capítulo 5: Item 2

Compreensão e identificação de aspectos sociais e econômicos da sociedade americana nas décadas de 1920 e 1930,

reconhecendo mudanças e permanências.
Capítulo 5: Item 2

Avaliação do projeto de recuperação da economia americana na administração de Franklin D. Roosevelt. Capítulo 5: Item 2

Identificação e compreensão das tensões internacionais que levaram aos conflitos mundiais na primeira metade do século XX.
Capítulo 2: Item 1                               

Capítulo 7: Item 1
Identificação e compreensão de aspectos da Primeira Guerra Mundial. Capítulo 2: Itens 2 e 3

Identificação e compreensão de aspectos do Primeiro Pós-Guerra. Capítulo 7: Item 1

Identificação e compreensão de aspectos da Segunda Guerra Mundial. Capítulo 7: Itens 2 ao 5

Avaliação crítica dos resultados dos dois conflitos mundiais.
Capítulo 2: Item 4                                

Capítulo 7: Itens 4 e 5
Socialização de informações sobre os conflitos mundiais na primeira metade do século XX. Capítulos 3, 5 e 7: Todos os itens

Cronologia do processo revolucionário que instaurou um regime socialista na Rússia em 1917. Capítulo 3: Item 2

Identificação do papel dos conceitos marxistas no projeto revolucionário bolchevique. Capítulo 3: Item 2

Comparação do contexto social e econômico russo antes e depois da Revolução de 1917. Capítulo 3: Itens 2 e 3

Reconhecimento da importância da Revolução Russa para a conformação geopolítica mundial no presente. Capítulo 3: Item 3

Contextualização do antagonismo entre EUA e URSS. Capítulo 8: Item 1

Contextualização do processo de descolonização da África e da Ásia. Capítulo 9: Todos os itens

Contextualização dos conflitos entre árabes e judeus no Oriente Médio. Capítulo 8: Item 2

Reconhecimento da importância das ideologias políticas e religiosas nas relações internacionais na segunda metade do século XX. Capítulo 8: Item 2

Avaliação crítica dos discursos de legitimação de interesses políticos. Capítulo 8: Item 1

Distinção do conceito de capitalismo e socialismo. Capítulo 11: Todos os itens 

Identificação de contextos históricos de economias capitalistas e socialistas. Capítulo 11: Todos os itens 

Posicionamento crítico a partir de uma compreensão histórica dos prós e contras de cada sistema econômico. Capítulo 11: Todos os itens 

Interação consciente com o meio social e natural em termos de trabalho e consumo. Capítulo 11: Todos os itens 

Compreensão dos conceitos de industrialização e urbanização. Capítulo 11: Todos os itens 

Identificação e compreensão de acontecimentos marcantes na História da industrialização no Brasil, como a criação da Companhia 

Siderúrgica Nacional, a criação da zona franca de Manaus etc.

Capítulo 6: Item 4                      Capítulo 

9: Item 4                                Capítulo 10: 

Item 4

Identificação e compreensão das transformações sociais advindas do processo de industrialização e urbanização no Brasil no 

século XX.

Capítulo 6: Item 4                      Capítulo 

9: Item 4                                Capítulo 10: 

Item 4
Reconhecimento dos aspectos positivos e negativos da política desenvolvimentista no Brasil. Capítulo 9: Item 4   

Contextualização da política desenvolvimentista para a Amazônia
implementada pelo regime militar nos anos
1970. Capítulo 12: Item 2

Discussão coletiva sobre conceito de Globalização. Capítulo 15: Item 1

Compreender o processo de globalização da economia em uma perspectiva histórica.

Conhecer e compreender a política imperialista das potências mundiais no século XIX e início do XX.

Compreender o contexto histórico das duas Guerras Mundiais.

Conhecer e compreender o contexto da Revolução Russa e da formação da União Soviética.

Refletir criticamente sobre dicotomias existentes entre capitalismo e socialismo no mundo contemporâneo.

Refletir sobre o processo de industrialização e urbanização no Brasil no século XX.

Analisar e refletir sobre a política desenvolvimentista para a Amazônia e suas implicações para a História recente do Acre.

3º ano

Conhecer e compreender a conjuntura política, social e econômica relativa à Crise de 1929.

Compreender o contexto político mundial do Pós-Guerra.



                                                    3º ano
Compreensão do processo de mundialização da economia no contexto da nova ordem mundial e fortalecimento de uma  ideologia 

neoliberal.
Capítulo 15: Item 1

Reconhecimento de aspectos positivos e negativos da globalização. Capítulo 15: Itens 2 ao 5

Participação consciente em atividades de trabalho e consumo.

Capítulo 15: Item 2                                     

Seção Analisar um documento histórico: 

A sociedade de consumo e o império 

das marcas

Identificação de fases na história econômica do Brasil contemporâneo. Capítulo 14: Todos os itens

Identificação e compreensão de aspectos da economia brasileira contemporânea. Capítulo 14: Todos os itens

Reconhecimento e valorização dos papéis sociais envolvidos nas relações de produção e consumo de bens e serviços na sociedade 

brasileira contemporânea.
Capítulo 14: Item 3

Inserção em atividades de produção e consumo, tendo em vista questões como responsabilidade social e sustentabilidade. Capítulo 14: Itens 3 e 4

Discussão sobre a influência da informática e da mídia para o mundo contemporâneo. Capítulo 13: Item 3

Identificação de contextos no mundo contemporâneo nos quais o desenvolvimento tecnológico se articula com manifestações 

culturais.
Capítulo 13: Itens 2 e 3

Posicionamento crítico a partir de uma compreensão histórica do desenvolvimento tecnológico. Capítulo 13: Item 3

Interação consciente com a tecnologia de comunicações. Capítulo 13: Item 3

Refletir sobre os efeitos da globalização na economia brasileira.

Refletir sobre a relação entre cultura e tecnologia no mundo contemporâneo a partir de uma perspectiva histórica.
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Periodização da Pré-História, do surgimento do ser humano na Terra até a invenção da escrita nas civilizações do Antigo Oriente 

Próximo.
Capítulo 2: Todos os itens 

Identificação das diferentes técnicas utilizadas em sociedades pré-históricas para prover sua subsistência. Capítulo 2: Item 2

Crítica a concepções unilineares e evolucionistas do desenvolvimento humano na Pré-História. Capítulo 2: Item 1 e 2

Socialização de informações sobre produção, trabalho e consumo na Pré-História. Capítulos 2 e 3: Todos os itens

Compreensão do conceito de teocracia no contexto das sociedades do Antigo Oriente Próximo. Capítulo 4: Item 7

Identificação dos aspectos da cultura hebraica na antiguidade. Capítulo 4: Item 7

Leitura de livros do Antigo Testamento como fonte de pesquisa historiográfica. Capítulo 4: Item 7

Identificação das raízes culturais e religiosas da atual rivalidade envolvendo israelenses e palestinos. Capítulo 4: Item 7

Respeito e tolerância em relação a crenças e tradições religiosas. Habilidade trabalhada em sala de aula

Convivência harmoniosa com pessoas de diferentes confissões religiosas. Habilidade trabalhada em sala de aula

Identificação das principais características da organização das famílias na antiguidade clássica.
Capítulo 5: Itens 1 ao 3                           

Capítulo 6: Item 6

Compreensão de temas como condição feminina, a moral do casal, o cuidado com os filhos etc., em contextos específicos da 

antiguidade clássica, tais como Esparta e Atenas nos séculos V e IV a.C ou Roma na época da Pax Romana.

Capítulo 5: Itens 1 ao 3                           

Capítulo 6: Item 6

Aceitação da alteridade na forma de estruturas familiares ou padrões de conduta diferentes daqueles das sociedades atuais.
Capítulo 5: Itens 1 ao 3                           

Capítulo 6: Item 6
Estabelecimento de relações entre a estrutura familiar na antiguidade grecoromana e a de outras épocas e locais,

inclusive na atualidade, identificando mudanças e permanência.

Capítulo 5: Itens 1 ao 3                           

Capítulo 6: Item 6

Identificação de aspectos da cultura greco-romana, com ênfase nas artes, literatura, filosofia e direito.
Capítulo 5: Item 7                               

Capítulo 6: Item 6
Estabelecimento de relações entre instituições e práticas culturais grecoromanas com suas correspondentes no presente, 

identificando semelhanças e diferenças.

Capítulo 5: Item 7                               

Capítulo 6: Item 6

Valorização do legado cultural dos povos da Grécia e Roma antigas.
Capítulo 5: Item 7                               

Capítulo 6: Item 6

Socialização de informações sobre a cultura clássica.
Capítulo 5: Item 7                               

Capítulo 6: Item 6

Compreensão do conceito de polis. Capítulo 5: Item 1

Identificação de contextos de guerra e expansionismo na antiguidade clássica.
Capítulo 5: Item 5                                

Capítulo 6: Item 3

Distinção entre as formas de organização política da antiguidade clássica e as atuais.
Capítulo 5: Itens 2 e 3                            

Capítulo 6: Itens 2 e 3  
Avaliação crítica sobre as contribuições das instituições políticas gregas e romanas para a formação de valores políticos no 

Ocidente.

Capítulo 5: Itens 2 e 3                            

Capítulo 6: Itens 2 e 3  

Operacionalização de conceitos políticos de origem etimológica antiga, como “democracia”, “oligarquia” etc.
Capítulo 5: Itens 2 e 3                            

Capítulo 6: Itens 2 e 3  

Identificação dos princípios, preceitos e rituais relativos à fé cristã numa perspectiva histórica. Capítulo 7: Itens 2 e 7

Influência da religião cristã no meio intelectual e no imaginário popular durante o período medieval. Capítulo 9: Item 2

Apreciação crítica sobre os aspectos positivos e negativos da ingerência eclesiástica na sociedade, cultura, política e economia 

europeias durante a Idade Média.
Capítulo 9: Todos os itens 

Partilha de opiniões acerca do papel da Igreja no cenário cultural e político mundial, relacionando aspectos do passado e do 

presente.
Conteúdo trabalhado em sala de aula

Reconhecer a importância do legado cultural grecoromano para o mundo contemporâneo.

1º ano

Compreender a relação entre produção, trabalho e consumo nas sociedades pré-históricas.

Compreender a relação entre identidade religiosa e organização política no Antigo Oriente Próximo com ênfase sobre a História do povo hebreu.

Conhecer e compreender aspectos sociais e culturais da estrutura familiar na antiguidade greco-romana.

Conhecer e compreender as principais formas de organização política na Grécia e Roma antigas.

Identificar, compreender e discutir a influência da religião cristã no Ocidente medieval.

Compreender a importância da religião para a formação histórica da civilização islâmica.



                                                   1º ano
Compreensão e construção do conceito de Islamismo como determinante na formação de identidades religiosas e étnico-

culturais.
Capítulo 8: Item 2

Compreensão das origens do Islamismo e de alguns de seus desdobramentos ao longo da História. Capítulo 8: Item 2

Reconhecimento da diversidade cultural e política no interior do mundo islâmico. Capítulo 8: Item 2

Identificação das principais características do pensamento e da arte renascentistas. Capítulo 11: Item 1

Estabelecimento de relações entre os valores culturais renascentistas e os do presente. Capítulo 11: Item 1

Percepção da permanência de conceitos e valores renascentistas na sociedade atual. Capítulo 11: Item 1

Utilização de diferentes formas de comunicação oral e escrita na discussão sobre as ideias e práticas Renascentistas. Conteúdo trabalhado em sala de aula

Cronologia e características gerais das civilizações Maia, Asteca e Inca. Capítulo 13: Item 4

Identificação das principais atividades econômicas das civilizações pré-colombianas. Capítulo 13: Item 2

Comparação entre as atividades de produção, trabalho e consumo nas civilizações pré-colombianas e em sociedades atuais na 

América.
Capítulo 13: Item 7

Reconhecimento da importância das sociedades pré-colombianas para a construção de identidades sociais no presente. Capítulo 13: Item 7

Compreensão do conceito de Estado Nacional Moderno. Capítulo 10: Item 7

Utilização do conceito de Estado Nacional Moderno na análise de contextos históricos específicos da Europa na Idade Moderna. Capítulo 10: Item 3

Reconhecimento e valorização da noção de cidadania. Habilidade trabalhada em sala de aula

Utilização de textos de teoria política do passado para a compreensão de contextos sociopolíticos no presente. Capítulo 10: Item 4

Identificação das classes sociais na Idade Moderna (nobres, burgueses, camponeses, artesãos, reis e clero), compreendendo os 

diferentes interesses característicos de cada uma delas.
Capítulo 10: Item 2

Compreensão da política mercantilista europeia e a formação de colônias na América. Capítulo 12: Item 4 (1° ano)

Identificação das semelhanças e diferenças entre os padrões de colonização do território americano pelas diferentes metrópoles 

europeias.

Capítulo 1: Todos os itens             

Capítulo 2: Todos os itens
Reconhecimento dos sistemas de valores que embasavam o sistema mercantilista. Capítulo 12: Item 4 (1° ano)

Conceito de metrópole e colônia e análise dos fatores envolvidos no processo de colonização portuguesa da

América.
Capítulo 3: Item 1 

Periodização da História política e administrativa do Brasil colonial, com destaque a contextos de conflitos e revoltas. Capítulo 5: Item 5 

Avaliação dos aspectos positivos e negativos do projeto português de colonização da América para a posterior formação da nação 

brasileira.
Capítulo 3: Item 1

Conceito de patriarcalismo aplicado ao estudo da sociedade brasileira no  Período colônia. Capítulo 6: Item 3 (2° ano)

Distinção entre o modelo patriarcal de família predominante na região açucareira no período colonial e outros modelos de família 

que se configuraram em outras épocas ou outras regiões do Brasil.
Capítulo 6: Item 3 (2° ano)

Identificação das motivações políticas, econômicas e ideológicas que levaram à adoção do trabalho escravo na América 

Portuguesa e no Período Imperial no Brasil.
Capítulo 4: Item 2

Compreensão do processo de emancipação do escravo negro ao longo do século XIX, levando em consideração o  movimento 

abolicionista, o cenário econômico externo e as formas de resistência criadas pela população negra contra a dominação das elites 

brancas no Brasil.

Capítulo 15: Itens 5 e 8

Avaliação das atuais condições de vida e de trabalho do negro no Brasil, das políticas de ação afirmativa e das situações de 

preconceito encontradas pela população negra na sociedade atual.
Capítulo 12: Item 11 (3° ano)

Identificação de traços de crenças e valores culturais africanos em práticas religiosas e culturais brasileiras na atualidade.

Capítulo 14: Item 1 (1° ano)                   

Capítulo 6: Item 2 e Texto 

complementar: Reis do Congo: faces do 

catolicismo no Brasil e no Congo

Refletir sobre a diversidade cultural e religiosa no Brasil, com ênfase sobre aspectos da religiosidade afro-brasileira.

Reconhecer a importância do legado cultural Renascentista para o mundo contemporâneo.

Compreender a relação entre produção, trabalho e consumo nas civilizações pré-colombianas.

Analisar e refletir sobre a

formação dos Estados nacionais europeus na Idade Moderna.

2º ano

Compreender a relação entre a América colonial e os Estados europeus modernos.

Conhecer e compreender a formação histórica da sociedade brasileira no período colonial.

Conhecer e compreender aspectos sociais e culturais da estrutura familiar na sociedade açucareira no Brasil no período colonial.

Conhecer e compreender características da História da escravidão negra e do racismo no Brasil.



                                                  2º ano

Representação do processo histórico de constituição de crenças e ritos afro-brasileiros em contextos determinados.

Capítulo 14: Item 1 (1° ano)                   

Capítulo 6: Item 2 e Texto 

complementar: Reis do Congo: faces do 

catolicismo no Brasil e no Congo

Reconhecimento e valorização da contribuição africana no panorama cultural brasileiro.

Capítulo 14: Item 1 (1° ano)                   

Capítulo 6: Item 2 e Texto 

complementar: Reis do Congo: faces do 

catolicismo no Brasil e no Congo

Convivência harmônica com a diversidade cultural e religiosa na sociedade brasileira.

Capítulo 14: Item 1 (1° ano)                   

Capítulo 6: Item 2 e Texto 

complementar: Reis do Congo: faces do 

catolicismo no Brasil e no Congo

Periodização da História econômica brasileira por meio da identificação de ciclos econômicos: açúcar, ouro, café, borracha etc.

Capítulo 3: Item 1                                      

Capítulo 4: Item 1                                    

Capítulo 5: Itens 1 e 2                               

Capítulo 15: Itens 2 e 3                             

Capítulo 2: Item 2 (3° ano)                 

Capítulo 9: Item 4 (3° ano)                

Identificação das principais características e fatos marcantes de cada ciclo  econômico.

Capítulo 3: Item 1                                      

Capítulo 4: Item 1                                    

Capítulo 5: Itens 1 e 2                               

Capítulo 15: Itens 2 e 3                             

Capítulo 2: Item 2 (3° ano)                 

Capítulo 9: Item 4 (3° ano)                

Reconhecimento da importância do estudo dos fatores econômicos na História do Brasil.

Capítulo 3: Item 1                                      

Capítulo 4: Item 1                                    

Capítulo 5: Itens 1 e 2                               

Capítulo 15: Itens 2 e 3                             

Capítulo 2: Item 2 (3° ano)                 

Capítulo 9: Item 4 (3° ano)                

Articulação dos conceitos de escravidão, latifúndio e monocultura aos ciclos do açúcar e do café.
Capítulo 4: Item 1                                      

Capítulo 15: Item 2 

Identificação das principais ideias e autores do Iluminismo na Europa no século XVIII, com ênfase nas questões de ordem política. Capítulo 7: Item 3

Estabelecimento de relações entre o ideário iluminista e o contexto sócio econômico da Europa no século XVIII. Capítulo 7: Todos os itens

Percepção da permanência de conceitos e valores iluministas na sociedade atual. Capítulo 7: Todos os itens

Identificação de aspectos do contexto social, político e econômico das colônias inglesas da América do Norte. Capítulo 2: Itens 1 ao 7

Identificação de alguns dos principais episódios do processo revolucionário na América do Norte no século XVIII. Capítulo 10: Item 1

Estabelecimento de relações entre o conflito envolvendo colonos americanos e a Coroa inglesa e a conjuntura política e 

econômica internacional da época.
Capítulo 10: Item 1

Avaliação crítica em relação às motivações e resultados da Revolução Americana. Capítulo 10: Item 1

Estabelecimento de relações entre os ideais políticos norte americanos no passado e no presente. Capítulo 10: Item 1

Identificação dos principais motivos para as tensões entre colonos e administração colonial no Brasil setecentista. Capítulo 11: Item 4

Identificação das principais revoltas contra o domínio português no Brasil no século XVIII. Capítulo 11: Itens 2 e 3

Estabelecimento de relações entre a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e o ideário iluminista. Capítulo 11: Itens 2 e 3

Explicitação de valores e atitudes a partir do referencial histórico das revoltas contra a exploração colonial no Brasil do século 

XVIII.
Capítulo 11: Itens 2 e 3

Identificação do contexto social, político e econômico francês na segunda metade do século XIX. Capítulo 9: Itens 1 ao 6

Identificação dos principais episódios da Revolução Francesa. Capítulo 9: Itens 1 ao 6

Identificação das principais transformações sociais, políticas e econômicas decorrentes do processo revolucionário na França no 

século XVIII.
Capítulo 9: Itens 1 ao 6

Avaliação crítica dos resultados da Revolução Francesa enquanto realização de ideais iluministas. Capítulo 9: Itens 1 ao 6

Socialização de informações acerca da Revolução Francesa. Capítulo 9: Itens 1 ao 6

Identificação de aspectos do contexto europeu por ocasião da vinda da Família Real ao Brasil. Capítulo 11: Item 4

Conhecer e compreender os ciclos econômicos na História do Brasil.

Conhecer e compreender as principais características do pensamento iluminista europeu.

Refletir sobre o processo de emancipação das colônias inglesas na América.

Compreender as conjurações e revoltas contra o domínio colonial no Brasil no século XVIII, com ênfase no estudo da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana.

Compreender o processo revolucionário que levou ao fim do Antigo Regime na França no final do século XVIII.

Refletir sobre a importância da vinda da Família Real ao Brasil para as transformações socioeconômicas da época.



                                                  2º ano
Identificação das transformações econômicas ocorridas a partir da abertura dos portos às nações amigas. Capítulo 11: Item 4

Identificação das transformações sociais e culturais ocorridas no Período Joanino. Capítulo 11: Item 4

Avaliação crítica da relação entre liberalismo e conservadorismo na economia e na política no Brasil nas primeiras décadas do 

século XIX.
Capítulo 11: Item 4

Identificação das razões políticas e econômicas que levaram à proclamação da Independência do Brasil. Capítulo 11: Itens 7 e 8

Identificação das tensões criadas no processo de transição de instituições portuguesas para a consolidação de um Estado nacional 

brasileiro no século XIX.
Capítulo 11: Itens 7 e 8

Avaliação do significado da Independência do Brasil para a percepção de uma identidade nacional brasileira nos dias atuais. Capítulo 11: Itens 7 e 8

Contextualização da formação de Estados nacionais na América Latina ao longo do século XIX. Capítulo 10: Itens 2 ao 4                          

Reconhecimento dos fatores comuns aos diversos processos de independência e consolidação de Estados nacionais na

América Latina.
Capítulo 10: Itens 2 ao 4                          

Construção de uma identidade política latino-americana. Capítulo 10: Itens 2 ao 4                          

Crítica aos aspectos anti-humanistas nos projetos de emancipação política das colônias da Espanha e Portugal na

América.
Capítulo 10: Itens 2 ao 4                          

Periodização da História política brasileira no século XIX. Capítulo 11: Itens 4 ao 8

Identificação das principais características e acontecimentos marcantes de cada período da História política do Brasil no século 

XIX.
Capítulo 11: Itens 4 ao 8

Articulação dos conceitos de liberalismo e conservadorismo ao panorama político brasileiro no século XIX. Capítulo 11: Itens 4 ao 8

Reconhecimento e valorização das raízes históricas da identidade nacional brasileira. Capítulo 11: Itens 4 ao 8

Identificação de alguns dos principais conflitos e revoltas no Brasil nos séculos XIX e XX. Capítulo 14: Item 4 (2° ano)

Construção de explicações sobre as motivações de conflitos e/ou revoltas como a Cabanagem, Balaiada, Canudos, Contestado, 

Revolta da Chibata, Revolta da Vacina, confrontos entre ruralistas e seringueiros etc.
Capítulo 14: Item 4 (2° ano)

Avaliação dos aspectos positivos e negativos dos contextos de conflitos e revoltas na História do Brasil. Capítulo 14: Item 4 (2° ano)

Conceito de Modo de Produção em função do desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção. Capítulo 12: Todos os itens (2° ano)

Crítica às idiossincrasias e aspectos anti-humanistas do sistema capitalista. Capítulo 12: Todos os itens (2° ano)

Periodização da História, a partir da caracterização dos modos de produção asiático, antigo, feudal e burguês moderno. Capítulo 12: Todos os itens (2° ano)

Identificação de fatores para o surto de industrialização verificado em fins do século XVIII e ao longo do XIX, tanto de ordem 

material (invenção do aço, máquina a vapor, tear mecânico etc.) como humano (taylorismo, disponibilidade de mão-de-obra 

assalariada etc.).

Capítulo 8: Item 5 (2° ano)

Compreensão das transformações sociais econômicas decorrentes da Revolução Industrial e seus reflexos no presente. Capítulo 8: Itens 5 ao 7 (2° ano)

Crítica aos aspectos anti-humanistas nas relações de trabalho na época da Revolução Industrial. Capítulo 8: Itens 6 e 7 (2° ano)

Conceito de imperialismo como uma política de expansão e domínio territorial. Capítulo 1: Item 1

Identificação de aspectos da política externa de potências mundiais do século XIX e início do XX, como Inglaterra, França, 

Alemanha, Estados Unidos, Japão, entre outras.
Capítulo 1: Itens 2 e 3

Identificação e compreensão de determinados contextos de domínio imperialista, bem como de conflito, como a

Guerra do Bôeres ou a Guerra dos Cipaios.
Capítulo 1: Itens 2 e 3

Avaliação dos aspectos positivos e política imperialista das potências mundiais do século XIX e início de XX. Capítulo 1: Todos os itens

Identificação das razões políticas e econômicas que levaram ao colapso financeiro em 1929 e à crise econômica

subsequente.
Capítulo 4: Item 1

Compreensão e identificação de aspectos sociais e econômicos da sociedade americana nas décadas de 1920 e 1930, 

reconhecendo mudanças e permanências.
Capítulo 4: Item 1

Avaliação do projeto de recuperação da economia americana na administração de Franklin D. Roosevelt. Capítulo 4: Item 2

Compreender o conceito de modo de produção como categoria de análise historiográfica.

Conhecer e compreender o processo de Independência do Brasil.

Analisar e refletir sobre a formação de Estados nacionais na América Latina.

Conhecer e compreender a Formação do Estado Nacional brasileiro no século XIX.

3º ano

Conhecer e compreender a emergência de conflitos sociais na sociedade brasileira nos séculos XIX e XX.

Conhecer e compreender o processo histórico de formação e consolidação da sociedade capitalista a partir da Revolução Industrial.

Conhecer e compreender a política imperialista das potências mundiais no século XIX e início do XX.

Conhecer e compreender a conjuntura política, social e econômica relativa à Crise de 1929.



Identificação e compreensão das tensões internacionais que levaram aos conflitos mundiais na primeira metade do século XX.
Capítulo 3: Item 1                           

Capítulo 5: Item 1
Identificação e compreensão de aspectos da Primeira Guerra Mundial. Capítulo 3: Item 2

Identificação e compreensão de aspectos do Primeiro Pós-Guerra. Capítulo 3: Item 3

Identificação e compreensão de aspectos da Segunda Guerra Mundial. Capítulo 5: Itens 1 ao 4 

Avaliação crítica dos resultados dos dois conflitos mundiais.
Capítulo 3: Item 3                          Capítulo 

5: Item 5
Socialização de informações sobre os conflitos mundiais na primeira metade do século XX. Capítulos 3, 7 e 8: Todos os itens

Cronologia do processo revolucionário que instaurou um regime socialista na Rússia em 1917. Capítulo 3: Itens 4 e 5 

Identificação do papel dos conceitos marxistas no projeto revolucionário bolchevique. Capítulo 3: Item 6

Comparação do contexto social e econômico russo antes e depois da Revolução de 1917. Capítulo 3: Todos os itens 

Reconhecimento da importância da Revolução Russa para a conformação geopolítica mundial no presente. Capítulo 3: Item 7

Contextualização do antagonismo entre EUA e URSS. Capítulo 7: Item 1

Contextualização do processo de descolonização da África e da Ásia. Capítulo 8: Todos os itens

Contextualização dos conflitos entre árabes e judeus no Oriente Médio. Capítulo 7: Item 7

Reconhecimento da importância das ideologias políticas e religiosas nas relações internacionais na segunda metade do século XX. Capítulo 7: Itens 2 ao 7

Avaliação crítica dos discursos de legitimação de interesses políticos. Capítulo 7: Item 1

Distinção do conceito de capitalismo e socialismo. Capítulo 12: Todos os itens (2° ano)

Identificação de contextos históricos de economias capitalistas e socialistas. Capítulo 12: Todos os itens (2° ano)

Posicionamento crítico a partir de uma compreensão histórica dos prós e contras de cada sistema econômico. Capítulo 12: Todos os itens (2° ano)

Interação consciente com o meio social e natural em termos de trabalho e consumo. Capítulo 12: Todos os itens (2° ano)

Compreensão dos conceitos de industrialização e urbanização. Capítulo 12: Todos os itens (2° ano)

Identificação e compreensão de acontecimentos marcantes na História da industrialização no Brasil, como a criação

da Companhia Siderúrgica Nacional, a criação da zona franca de Manaus etc.

Capítulo 6: Item 3                    Capítulo 

11: Item 2                                Capítulo 12: 

Item 1

Identificação e compreensão das transformações sociais advindas do processo de industrialização e urbanização no Brasil no 

século XX.

Capítulo 6: Item 3                    Capítulo 

11: Item 2                                Capítulo 12: 

Item 1
Reconhecimento dos aspectos positivos e negativos da política desenvolvimentista no Brasil. Capítulo 11: Item 2  

Contextualização da política desenvolvimentista para a Amazônia implementada pelo regime militar nos anos 1970. Capítulo 10: Item 3

Discussão coletiva sobre conceito de Globalização. Capítulo 13: Item 1

Compreensão do processo de mundialização da economia no contexto da nova ordem mundial e fortalecimento de uma ideologia 

neoliberal.
Capítulo 13: Item 4

Reconhecimento de aspectos positivos e negativos da globalização. Capítulo 13: Todos os itens

Participação consciente em atividades de trabalho e consumo. Capítulo 13: Item 5

Identificação de fases na história econômica do Brasil contemporâneo. Capítulo 12: Todos os itens

Identificação e compreensão de aspectos da economia brasileira contemporânea. Capítulo 12: Todos os itens

Reconhecimento e valorização dos papéis sociais envolvidos nas relações de produção e consumo de bens e serviços na sociedade 

brasileira contemporânea.
Capítulo 12: Item 8

Inserção em atividades de produção e consumo, tendo em vista questões como responsabilidade social e sustentabilidade. Capítulo 12: Item 9

Discussão sobre a influência da informática e da mídia para o mundo contemporâneo. Capítulo 13: Itens 1 e 2

Identificação de contextos no mundo contemporâneo nos quais o desenvolvimento tecnológico se articula com manifestações 

culturais.
Capítulo 13: Itens 1 e 2

3º ano

Refletir sobre a relação entre cultura e tecnologia no mundo contemporâneo a partir de uma perspectiva histórica.

Compreender o contexto histórico das duas Guerras Mundiais.

Conhecer e compreender o contexto da Revolução Russa e da formação da União Soviética.

Compreender o contexto político mundial do Pós-Guerra.

Refletir criticamente sobre dicotomias existentes entre capitalismo e socialismo no mundo contemporâneo.

Refletir sobre o processo de industrialização e urbanização no Brasil no século XX.

Analisar e refletir sobre a política desenvolvimentista para a Amazônia e suas implicações para a História recente do Acre.

Compreender o processo de globalização da economia em uma perspectiva histórica.

Refletir sobre os efeitos da globalização na economia brasileira.



                                                    3º ano
Posicionamento crítico a partir de uma compreensão histórica do desenvolvimento tecnológico. Capítulo 13: Itens 1 e 2

Interação consciente com a tecnologia de comunicações. Capítulo 13: Itens 1 e 2

Fale Conosco: 0800 13 0033


