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Professor,
nós, da Editora Moderna, temos como propósito uma 

educação de qualidade, que respeita as part icular idades 

de todo o país. Desta maneira, o apoio ao professor é 
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ENSINO MÉDIO
Sujeito histórico: identidade e diversidade

Perceber-se como sujeito social construtor da histó-
ria e do conhecimento, responsável por participar da 
construção da sociedade.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Posicionar-se diante de acontecimentos da atualidade e 
acontecimentos de outros tempos históricos e espaços 
sociais, a partir da interpretação das relações entre eles.

Aberturas de capítulo/Seção: 
“Controvérsias” (1º ao 3º ano)

Compreender as histórias individuais como partes in-
tegrantes de histórias coletivas.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Construir a identidade pessoal e social na dimensão 
histórica, a partir do reconhecimento do papel do in-
divíduo nos processos históricos, simultaneamente, 
como sujeito e como produtor.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Reconhecer as ações cotidianas dos múltiplos sujeitos 
históricos como constituintes da história de determi-
nada sociedade.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender o caráter histórico e social das ações dos 
sujeitos nas esferas públicas (Estado, instituições ofi ciais, 
guerras civis e entre nações) e privadas do cotidiano (fa-
mílias, casas, ruas, festas, alimentação, escolas, fábricas).

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Narrar o processo histórico de formação e transforma-
ção de uma organização social, através das ações dos 
múltiplos sujeitos nas esferas públicas e nas esferas 
privadas do cotidiano.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Reconhecer semelhanças e diferenças sociais, políticas, 
econômicas e culturais nos modos de viver dos indiví-
duos e grupos sociais, que pertencem ao seu próprio 
tempo (presente) e espaço de vivência (local) e entre es-
tes e aqueles que viveram em outros tempos e lugares, 
sem classifi cá-los como mais “evoluídos” ou “atrasados”.

Aberturas de capítulo/Seção: 
“Controvérsias” (1º ao 3º ano)

Reconhecer especifi cidades e semelhanças, e estabe-
lecer relações entre os modos de ser, viver e conviver 
dos grupos sociais e étnicos do campo e das cidades, 
no presente e, em outros contextos históricos.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender os elementos culturais que constituem 
as identidades de diferentes grupos em variados tem-
pos e espaços.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender, numa perspectiva crítica e histórica, os 
diferentes signifi cados de identidade, diversidade, so-
ciedade e cultura.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender a dinamicidade e historicidade das iden-
tidades, sociedades e culturas criadas e recriadas, ao 
longo do tempo pelos seres humanos.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)
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3

Sujeito histórico: identidade e diversidade

Perceber-se como sujeito social construtor da histó-
ria e do conhecimento, responsável por participar da 
construção da sociedade.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Posicionar-se diante de acontecimentos da atualidade e 
acontecimentos de outros tempos históricos e espaços 
sociais, a partir da interpretação das relações entre eles.

Aberturas de capítulo/Seção: 
“Controvérsias” (1º ao 3º ano)

Compreender as histórias individuais como partes in-
tegrantes de histórias coletivas.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Construir a identidade pessoal e social na dimensão 
histórica, a partir do reconhecimento do papel do in-
divíduo nos processos históricos, simultaneamente, 
como sujeito e como produtor.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Reconhecer as ações cotidianas dos múltiplos sujeitos 
históricos como constituintes da história de determi-
nada sociedade.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender o caráter histórico e social das ações dos 
sujeitos nas esferas públicas (Estado, instituições oficiais, 
guerras civis e entre nações) e privadas do cotidiano (fa-
mílias, casas, ruas, festas, alimentação, escolas, fábricas).

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Narrar o processo histórico de formação e transforma-
ção de uma organização social, através das ações dos 
múltiplos sujeitos nas esferas públicas e nas esferas 
privadas do cotidiano.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Reconhecer semelhanças e diferenças sociais, políticas, 
econômicas e culturais nos modos de viver dos indiví-
duos e grupos sociais, que pertencem ao seu próprio 
tempo (presente) e espaço de vivência (local) e entre es-
tes e aqueles que viveram em outros tempos e lugares, 
sem classificá-los como mais “evoluídos” ou “atrasados”.

Aberturas de capítulo/Seção: 
“Controvérsias” (1º ao 3º ano)

Reconhecer especificidades e semelhanças, e estabe-
lecer relações entre os modos de ser, viver e conviver 
dos grupos sociais e étnicos do campo e das cidades, 
no presente e, em outros contextos históricos.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender os elementos culturais que constituem 
as identidades de diferentes grupos em variados tem-
pos e espaços.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender, numa perspectiva crítica e histórica, os 
diferentes significados de identidade, diversidade, so-
ciedade e cultura.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender a dinamicidade e historicidade das iden-
tidades, sociedades e culturas criadas e recriadas, ao 
longo do tempo pelos seres humanos.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Respeitar e valorizar a diversidade etnicocultural entre 
indivíduos e grupos.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Diferenciar diversidade cultural e desigualdade social, 
perceber suas implicações e posicionar-se em relação a 
elas.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Refletir sobre a importância dada a determinados per-
sonagens históricos, que ocupam lugar mais destaca-
do nos registros oficiais.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Reconhecer as ações, interrelações e embates de ho-
mens e mulheres de diferentes grupos sociais, políti-
cos, regionais, etnicorraciais, etários, culturais como 
responsáveis pelas transformações da natureza, da so-
ciedade e da cultura, em diferentes espaços e tempos.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Reconhecer a diversidade de povos indígenas que vi-
viam no território hoje correspondente ao Brasil e à 
América e compreender seus diferentes modos de 
vida e suas culturas.

Capítulo 11: Todos os itens (1º ano)

Compreender a atual condição de vida dos povos in-
dígenas e identificar os territórios que eles ocupam 
atualmente, como também, no território de Pernam-
buco1.

Cultura 11: Item 4 (1º ano)

Reconhecer, analisar e valorizar a participação de dife-
rentes povos indígenas nos vários períodos da história 
local, regional, nacional e continental.

Capítulo 11: Todos os itens (1º ano) - 
Capítulo 1: Item 3 (2º ano)

Reconhecer, analisar e valorizar a participação dos po-
vos africanos e dos afro-brasileiros, em sua diversida-
de sociocultural, nos vários períodos da história local, 
regional, nacional e mundial.

Capítulo 3: Item 3 (2º ano) - Capítulo 12: 
Itens 3 e 4 (2º ano) - Capítulo 14: Item 4 
(3º ano)

Reconhecer, analisar e valorizar a participação de mu-
lheres de diferentes classes sociais, grupos etnicorra-
ciais, culturais, etários e territoriais, nos vários perío-
dos da história local, regional, nacional e mundial.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender as relações sociais, econômicas, políti-
cas e culturais entre os homens e mulheres, conside-
rando a diversidade e identidade de gênero, em dife-
rentes contextos históricos.

Capítulo 2: Item 2 (1º ano) - Capítulo 3: 
Itens 1 ao 3 (1º ano) - Capítulo 5: Itens 2 e 
3 (1º ano) - Capítulo 6: Itens 4 e 5 (1º ano) - 
Capítulo 7: Itens 1, 5 e 6 (1º ano) - Capítulo 
8: Item 1 (1º ano) - Capítulo 10: Item 1 (1º 
ano) - Capítulo 11: Itens 1 e 4 (1º ano) - 
Capítulo 3: Itens 1 e 3 (2º ano) - Capítulo 
4: Item 2 - Objeto educacional digital: a 
mulher negra na região das minas (2º ano) 
- Capítulo 6: Item 4 (2º ano) - Capítulo 7: 
Item 4 (2º ano) - Capítulo 9: Item 3 (2º ano) 
- Capítulo 11: Item 1 (2º ano) - Capítulo 12: 
Item 5 (2º ano) - Capítulo 7: Item 2 e Objeto 
Educacional Digital: Mulheres na Segunda 
Guerra Mundial (3º ano) - Capítulo 10: Itens 
2 e 3 (3º ano) - Capítulo 15: Item 2 (3º ano) 

PERNAMBUCO

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e a História da Editora Moderna
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ENSINO MÉDIO
Compreender as instituições sociais, políticas, econô-
micas, culturais e religiosas como criações das ações 
humanas, resultantes de práticas, confl itos e movimen-
tos sociais desencadeados em diferentes contextos 
históricos. 

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender processos históricos que desencadea-
ram mudanças e permanências em manifestações cul-
turais de diferentes grupos da atualidade e, também, 
de outros tempos e espaços sociais.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Reconhecer os deslocamentos populacionais em di-
ferentes tempos históricos como práticas sociais que 
desencadearam e desencadeiam transformações, en-
contros e desencontros entre diferentes culturas.

Está presente ao longo dos capítulos 

Tempo

Reconhecer e utilizar medidas de tempo, usadas pelos 
homens e mulheres, em seu cotidiano e, pelos historia-
dores em seus escritos (dia, mês, semana, ano, década, 
século, milênio, era).

Introdução: Item 2 (1º ano) 

Identifi car e comparar reguladores do tempo da so-
ciedade em que os estudantes vivem e os reguladores 
de comunidades diferentes — de espaços do campo e 
da cidade e de culturas de outros tempos e espaços, 
evitando anacronismos e rompendo com a visão de 
tempo linear.

Introdução: Item 2 (1º ano) 

Ler, interpretar e construir diferentes instrumentos de 
medida e representação do tempo (relógios, calendá-
rios e outros).

Introdução: Item 2 (1º ano) 

Realizar operações de datação, utilizando ano, década, 
século, milênio, era. Introdução: Item 2 (1º ano) 

Compreender o calendário cristão/gregoriano e sua 
organização (a.C, d. C) como uma manifestação cultu-
ral produzida historicamente, seus vínculos culturais e 
políticos.

Introdução: Item 2 (1º ano) 

Reconhecer e comparar calendários criados e utiliza-
dos em diferentes tempos históricos e espaços sociais, 
seus vínculos culturais e políticos.

Introdução: Item 2 (1º ano) 

Reconhecer especifi cidades e relações entre o tempo 
da natureza e o tempo histórico. Introdução: Item 2 (1º ano) 

Conexões com a História
ALEXANDRE ALVES | LETÍCIA FAGUNDES DE OLIVEIRA

Código da coleção:27643COL06
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5

Compreender as instituições sociais, políticas, econô-
micas, culturais e religiosas como criações das ações 
humanas, resultantes de práticas, conflitos e movimen-
tos sociais desencadeados em diferentes contextos 
históricos. 

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender processos históricos que desencadea-
ram mudanças e permanências em manifestações cul-
turais de diferentes grupos da atualidade e, também, 
de outros tempos e espaços sociais.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Reconhecer os deslocamentos populacionais em di-
ferentes tempos históricos como práticas sociais que 
desencadearam e desencadeiam transformações, en-
contros e desencontros entre diferentes culturas.

Está presente ao longo dos capítulos 

Tempo

Reconhecer e utilizar medidas de tempo, usadas pelos 
homens e mulheres, em seu cotidiano e, pelos historia-
dores em seus escritos (dia, mês, semana, ano, década, 
século, milênio, era).

Introdução: Item 2 (1º ano) 

Identificar e comparar reguladores do tempo da so-
ciedade em que os estudantes vivem e os reguladores 
de comunidades diferentes — de espaços do campo e 
da cidade e de culturas de outros tempos e espaços, 
evitando anacronismos e rompendo com a visão de 
tempo linear.

Introdução: Item 2 (1º ano) 

Ler, interpretar e construir diferentes instrumentos de 
medida e representação do tempo (relógios, calendá-
rios e outros).

Introdução: Item 2 (1º ano) 

Realizar operações de datação, utilizando ano, década, 
século, milênio, era. Introdução: Item 2 (1º ano) 

Compreender o calendário cristão/gregoriano e sua 
organização (a.C, d. C) como uma manifestação cultu-
ral produzida historicamente, seus vínculos culturais e 
políticos.

Introdução: Item 2 (1º ano) 

Reconhecer e comparar calendários criados e utiliza-
dos em diferentes tempos históricos e espaços sociais, 
seus vínculos culturais e políticos.

Introdução: Item 2 (1º ano) 

Reconhecer especificidades e relações entre o tempo 
da natureza e o tempo histórico. Introdução: Item 2 (1º ano) 

Reconhecer diferentes ritmos de vida e maneiras de 
vivenciar, apreender, organizar, regular, representar o 
tempo cotidiano: tempo da natureza, tempo do reló-
gio, cibertempo (tempo virtual).

Introdução: Item 2 (1º ano) 

Analisar a relação entre diferentes maneiras de viven-
ciar, apreender, organizar, regular, representar o tempo 
cotidiano e diferentes contextos socioeconômicos e 
culturais.

Introdução: Item 2 (1º ano) 

Identificar e localizar informações e acontecimentos 
históricos em linhas do tempo. Introdução: Item 2 (1º ano) 

Localizar e comparar acontecimentos no tempo (des-
de os relacionados à rotina diária e às histórias de vida 
até os acontecimentos históricos mais amplos), tendo 
como referência as relações de anterioridade, poste-
rioridade, simultaneidade, sucessão, ordenação.

Introdução: Item 2 (1º ano) 

Construir linhas do tempo e outras sínteses cronológi-
cas, incluindo e relacionando, desde acontecimentos 
da história pessoal, local até acontecimentos da histó-
ria regional, nacional e mundial.

Introdução: Item 2 (1º ano) 

Identificar e relacionar acontecimentos históricos de 
curta, média e longa duração, para compreender a di-
nâmica de mudanças e permanências de relações po-
líticas, econômicas, sociais e culturais, no transcorrer 
do tempo, em diferentes grupos de vivência e espaços 
sociais.

Introdução: Item 2 (1º ano) 

Reconhecer os marcos históricos da periodização clás-
sica da História Ocidental (Pré-História, Antiguidade, 
Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea) 
e da História do Brasil (Período Pré-Colonial, Brasil Co-
lônia, Brasil Império, Brasil República) construída pelos 
historiadores como marcos referenciais.

Introdução: Item 2 (1º ano) 

Analisar criticamente as concepções políticas, cultu-
rais e sociais que norteiam a seleção de marcos históri-
cos de periodizações, construídas pelos historiadores.

Introdução: Item 2 (1º ano) 

Estabelecer relação entre o passado e o presente, por 
meio da percepção de continuidades, transformações, 
diferenças e semelhanças.

Introdução: Item 2 (1º ano) 

Posicionar-se criticamente sobre os processos de 
transformações sociais, econômicas, políticas e cultu-
rais, no contexto societário presente, identificando e 
comparando referenciais alternativos, que visem a er-
radicar formas de exclusão social em nível local, regio-
nal, nacional e mundial.

Introdução: Item 2 (1º ano) 

Compreender permanências e mudanças ocorridas nos 
jeitos de viver, conviver e trabalhar de grupos sociais 
de diferentes contextos e tempos históricos, rompen-
do com anacronismos e com a noção de tempo linear.

Introdução: Item 2 (1º ano) 

PERNAMBUCO
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do Estado e a História da Editora Moderna
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ENSINO MÉDIO
Fontes históricas

Identifi car formas de registro da memória importantes 
para a escrita da história: fontes escritas, imagéticas, 
materiais, orais.

Introdução: Item 2 (1º ano) Seções: 
“Controvérsias”, “Analisar um 
documento histórico”, “Atividades” e 
“Diálogos com a arte” (1º ao 3º ano)

Coletar, selecionar e preservar diferentes fontes histó-
ricas acerca dos temas estudados. 

Introdução: Item 2 (1º ano) Seções: 
“Controvérsias”, “Analisar um 
documento histórico”, “Atividades” e 
“Diálogos com a arte” (1º ao 3º ano)

Localizar, interpretar e analisar informações históricas em 
fontes escritas, imagéticas, materiais, orais, abelas, gráfi -
cos, linhas do tempo e mapas históricos, entre outros.

Introdução: Item 2 (1º ano) Seções: 
“Controvérsias”, “Analisar um 
documento histórico”, “Atividades” e 
“Diálogos com a arte” (1º ao 3º ano)

Elaborar hipóteses e argumentos a respeito de temas 
e problematizações históricas através da leitura, inter-
pretação e cruzamento de duas ou mais fontes.

Introdução: Item 2 (1º ano) Seções: 
“Controvérsias”, “Analisar um 
documento histórico”, “Atividades” e 
“Diálogos com a arte” (1º ao 3º ano)

Registrar conhecimentos históricos sobre os temas em 
estudo, por meio de diferentes meios e linguagens: de-
senhos, imagens, textos, gravações audiovisuais, expo-
sições, canções, teatro e outros.

Introdução: Item 2 (1º ano) Seções: 
“Controvérsias”, “Analisar um 
documento histórico”, “Atividades” e 
“Diálogos com a arte” (1º ao 3º ano)

Produzir coletiva ou individualmente textos analíticos 
e interpretativos sobre os processos históricos, valen-
do-se de categorias e procedimentos próprios do dis-
curso historiográfi co.

Introdução: Item 2 (1º ano) Seções: 
“Controvérsias”, “Analisar um 
documento histórico”, “Atividades” e 
“Diálogos com a arte” (1º ao 3º ano)

Compreender as fontes como produções históricas, 
sociais e culturais.

Introdução: Item 2 (1º ano) Seções: 
“Controvérsias”, “Analisar um 
documento histórico”, “Atividades” e 
“Diálogos com a arte” (1º ao 3º ano)

Identifi car, compreender e analisar a autoria e os vín-
culos sociais, econômicos políticos e culturais de quem 
fala, por meio de uma determinada fonte histórica ou 
patrimônio histórico-cultural.

Introdução: Item 2 (1º ano) Seções: 
“Controvérsias”, “Analisar um 
documento histórico”, “Atividades” e 
“Diálogos com a arte” (1º ao 3º ano)

Identifi car, analisar e confrontar múltiplas abordagens his-
tóricas e pontos de vista sobre um mesmo evento, acon-
tecimento, fato histórico produzidas e veiculadas pelos ar-
tefatos da cultura contemporânea (músicas, fi lmes, jogos 
digitais, telenovelas, sites de Internet, monumentos públi-
cos, obras de arte, charges, cartuns, livros, entre outros).

Introdução: Item 2 (1º ano) Seções: 
“Controvérsias”, “Analisar um 
documento histórico”, “Atividades” e 
“Diálogos com a arte” (1º ao 3º ano)

Formar opinião sobre um acontecimento histórico ou 
representação histórica apresentados nas fontes his-
tóricas.

Introdução: Item 2 (1º ano) Seções: 
“Controvérsias”, “Analisar um 
documento histórico”, “Atividades” e 
“Diálogos com a arte” (1º ao 3º ano)

Conexões com a História
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Perceber as diferenças e as relações entre memórias 
(fontes históricas) e História (produção científica) e 
analisar sua produção pelas sociedades humanas.

Introdução: Item 2 (1º ano) Seções: 
“Controvérsias”, “Analisar um 
documento histórico”, “Atividades” e 
“Diálogos com a arte” (1º ao 3º ano)

Compreender a importância da memória no processo 
de construção das identidades, do sentimento de per-
tença pelos agrupamentos humanos.

Introdução: Item 2 (1º ano) Seções: 
“Controvérsias”, “Analisar um 
documento histórico”, “Atividades” e 
“Diálogos com a arte” (1º ao 3º ano)

Compreender a dinâmica e o significado social do tra-
balho do historiador.

Introdução: Item 2 (1º ano) Seções: 
“Controvérsias”, “Analisar um 
documento histórico”, “Atividades” e 
“Diálogos com a arte” (1º ao 3º ano)

Compreender o processo de escrita da História como 
um processo sociocultural, cientificamente produzido 
em diálogo com o presente e que desempenha fun-
ções identitária e de orientação na sociedade.

Introdução: Item 2 (1º ano) Seções: 
“Controvérsias”, “Analisar um 
documento histórico”, “Atividades” e 
“Diálogos com a arte” (1º ao 3º ano)

Diferenciar a história escrita da história vivida.

Introdução: Item 2 (1º ano) Seções: 
“Controvérsias”, “Analisar um 
documento histórico”, “Atividades” e 
“Diálogos com a arte” (1º ao 3º ano)

Compreender o trabalho dos arqueólogos e suas con-
tribuições para a descoberta e a reconstrução de fon-
tes históricas e para a preservação do patrimônio his-
tórico.

Introdução: Item 2 (1º ano) Seções: 
“Controvérsias”, “Analisar um 
documento histórico”, “Atividades” e 
“Diálogos com a arte” (1º ao 3º ano)

Conhecer pesquisas arqueológicas e sua contribuição 
para a preservação do patrimônio histórico e a escrita 
da história local, regional, nacional e mundial.

Introdução: Item 2 (1º ano) Seções: 
“Controvérsias”, “Analisar um 
documento histórico”, “Atividades” e 
“Diálogos com a arte” (1º ao 3º ano)

Conhecer a função dos espaços de preservação de fon-
tes históricas e sua contribuição para a compreensão 
e escrita da História local, regional, nacional e mundial 
(museus, arquivos, centros de documentação, sítios ar-
queológicos, entre outros).

Introdução: Item 2 (1º ano) Seções: 
“Controvérsias”, “Analisar um 
documento histórico”, “Atividades” e 
“Diálogos com a arte” (1º ao 3º ano)

Identificar a existência de espaços de preservação da 
memória, em nível local, regional e nacional, relaciona-
dos a diferentes temáticas históricas.

Introdução: Item 2 (1º ano) Seções: 
“Controvérsias”, “Analisar um 
documento histórico”, “Atividades” e 
“Diálogos com a arte” (1º ao 3º ano)

Respeitar e valorizar a diversidade do patrimônio artís-
tico, histórico e cultural da humanidade, identificando 
manifestações e representações construídas por dife-
rentes sociedades, em diferentes tempos históricos.

Introdução: Item 2 (1º ano) Seções: 
“Controvérsias”, “Analisar um 
documento histórico”, “Atividades” e 
“Diálogos com a arte” (1º ao 3º ano)

Reconhecer o significado histórico dos patrimônios 
culturais materiais e imateriais.

Introdução: Item 2 (1º ano) Seções: 
“Controvérsias”, “Analisar um 
documento histórico”, “Atividades” e 
“Diálogos com a arte” (1º ao 3º ano)
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ENSINO MÉDIO
Reconhecer o tombamento e o registro de um patri-
mônio históricocultural material e imaterial como um 
processo político e social 

Introdução: Item 2 (1º ano) Seções: 
“Controvérsias”, “Analisar um 
documento histórico”, “Atividades” e 
“Diálogos com a arte” (1º ao 3º ano)

Analisar e atuar sobre os processos de construção e 
preservação da memória social, partindo da crítica dos 
diversos lugares de memória, socialmente instituídos.

Introdução: Item 2 (1º ano) Seções: 
“Controvérsias”, “Analisar um 
documento histórico”, “Atividades” e 
“Diálogos com a arte” (1º ao 3º ano)

Relações de poder, cidadania e movimentos sociais

Colaborar para defi nição, valorização e respeito dos 
direitos e deveres sociais, humanos, civis e políticos e 
ambientais dos membros de grupos de convivência, 
em nível local, regional e nacional.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Investigar e posicionar-se criticamente sobre como, em 
diferentes espaços sociais, são signifi cadas atitudes 
de respeito a si próprio, ao outro, à diversidade social, 
cultural e religiosa, aos animais e ao meio ambiente, 
à liberdade de expressão; solidariedade, cooperação, 
diálogo e outras atitudes e valores fundamentais para 
a convivência social e ética.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender os direitos sociais, humanos, civis e políticos 
e sua implementação como conquistas históricas de dife-
rentes grupos, em diferentes tempos e espaços sociais.

Sociologia em Movimento: Seção 
Instrumento Jurídico (volume único)

Identifi car e analisar, de forma crítica, os direitos e de-
veres da criança e do adolescente previstos na Cons-
tituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA, Lei 8069 ,de 13 de julho de 1990.

Sociologia em Movimento: Capítulo 7 
- Seção Instrumento Jurídico (volume 
único)

Conhecer a Declaração Universal dos Direitos da Crian-
ça, aprovada pela ONU, em 1959 e UNICEF- Fundo das 
Nações Unidas para a Infância e identifi car sua relação 
com o ECA.

Sociologia em Movimento: Capítulo 7 
- Seção Instrumento Jurídico (volume 
único)

Reconhecer, valorizar e respeitar os Direitos das Pes-
soas Idosas previstos no Estatuto do Idoso, Lei n. 10 
741 de 1º de julho de 1993.

Sociologia em Movimento: Capítulo 7 
- Seção Instrumento Jurídico (volume 
único)

Reconhecer, valorizar e respeitar os Direitos dos Por-
tadores de Defi ciência, conforme Decreto 3.298, de 20 
de dezembro de 1999 que regulamenta a Lei 7.853, de 
24 de outubro de 1989.

Sociologia em Movimento: Capítulo 7 
- Seção Instrumento Jurídico (volume 
único)

Reconhecer, respeitar e valorizar os direitos dos povos 
indígenas previstos na Constituição Federal de 1988 e 
na Lei Nº 11.645, de 10/3/2008, que determina a obri-
gatoriedade do estudo da história da cultura indígena.

Sociologia em Movimento: Capítulo 5 
- Seção Instrumento Jurídico (volume 
único)

Conexões com a História
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Reconhecer, respeitar e valorizar os direitos dos 
afro-brasileiros previstos na Constituição Federal de 
1988, na Lei 10.639/203 e no Estatuto da Igualdade 
Racial, que determina obrigatoriedade do estudo da 
história e cultura africana e afrobrasileira. 

Sociologia em Movimento: Capítulo 5 
- Seção Instrumento Jurídico (volume 
único)

Analisar criticamente a implementação dos direitos 
das crianças, dos adolescentes, dos portadores de de-
ficiência, das pessoas idosas, dos afrobrasileiros e dos 
povos indígenas, em diferentes espaços de convivência 
da atualidade e pensar maneiras de melhor efetivá-los.

Sociologia em Movimento: Capítulo 7 
- Seção Instrumento Jurídico (volume 
único)

Analisar criticamente e posicionar-se contra qualquer 
forma de preconceito e discriminação social, cultural, 
etnicorracial, religiosa, territorial, de gênero, de orien-
tação sexual e de outras características individuais e 
coletivas, nos espaços de convivência.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender e exercer a cidadania como participação 
no campo de tensões e lutas pela conquista e exercício 
de direitos e deveres sociais e políticos.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender a historicidade do exercício da cidada-
nia e as tensões e lutas nela envolvidas, em cada con-
texto histórico, atentando para suas especificidades e 
evitando anacronismos.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Utilizar os conhecimentos históricos para compreen-
der e valorizar os fundamentos da cidadania e da de-
mocracia, favorecendo uma atuação consciente do in-
divíduo na sociedade.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender, analisar e posicionar-se sobre as rela-
ções de poder, de dominação e resistência, de conflito 
e negociação existentes entre diferentes grupos cultu-
rais, territoriais, religiosos, etnicorraciais, de gênero, de 
orientação sexual, de idade, que convivem em diferen-
tes contextos históricos, atentando para suas especifi-
cidades e evitando anacronismos.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Conhecer e analisar projetos e práticas de resistência 
de grupos oprimidos, ao longo da história local, regio-
nal, nacional e mundial, suas particularidades, conquis-
tas e derrotas (lutas operárias, lutas sociais do campo 
e da cidade, lutas pela terra e por moradia; lutas femi-
nistas, movimentos populares e estudantis, lutas dos 
povos indígenas, lutas dos negros, lutas dos homosse-
xuais etc.).

Conexões: Estudos de Geografia Geral 
e do Brasil - Capítulo 15 - Itens todos 
(2º ano) - Sociologia em movimento - 
Capítulo 8

Avaliar criticamente e posicionar-se frente a conflitos e 
movimentos culturais, sociais, políticos, econômicos e 
ambientais, em nível local, regional, nacional ou mundial.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)
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ENSINO MÉDIO
Organizações sociais e políticas e confl itos: povos, nações, lutas, guerras, revoluções

Identifi car os diversos grupos sociais, culturais, raciais, 
étnicos que constituem e que participaram da forma-
ção e transformação de diferentes espaços sociais, 
que constituem a localidade.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Observar e analisar as relações de poder, de confl ito e 
de aproximação estabelecidas entre os diversos gru-
pos sociais, culturais, etnicorraciais que participaram 
da formação e transformação de diferentes espaços 
sociais, que constituem a localidade.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender e analisar o papel de instituições sociais, 
políticas, econômicas, culturais e religiosas na organi-
zação das sociedades em diferentes tempos históricos 
e espaços sociais.

Habilidade trabalhada ao longo de 
todos os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender as lutas, guerras e revoluções que per-
mearam os processos históricos de construção, por 
homens e mulheres , ao longo da História, de diferen-
tes organizações políticas, econômicas e sociais, em 
várias temporalidades e espaços sociais e seus impac-
tos no mundo contemporâneo.

Capítulo 5: Todos os itens (1º ano) 
- Capítulo 6: Itens 2 ao 5 (1º ano) - 
Capítulo 7: Itens 1 e 4 (1º ano) - Capítulo 
9: Todos os itens (1º ano) - Capítulo 
10: Item 10 (1º ano) - Capítulo 2: Item 3 
(2º ano) - Capítulo 3: Item 3 (2º ano) - 
Capítulo 4: Item 1 (2º ano) - Capítulos 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13: Todos os itens 
(2º ano) - Capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10,12, 13: Todos os itens (3º ano) - 
Capítulo 14: Item 4 (2º ano) 

Identifi car e analisar o signifi cado histórico de diferen-
tes regimes políticos, formas e sistemas de governo 
existentes em diferentes contextos históricos do Brasil 
e de outras regiões do mundo.

Capítulos 2 e 4: Todos os itens (1º ano) 
- Capítulo 5: Item 2 (1º ano) - Capítulo 
6: Item 2 (1º ano) - Capítulo 7: Itens 2 e 
3 (1º ano) - Capítulo 10: Item 2 (1º ano) - 
Capítulo 12: Item 1 (1º ano) - Capítulo 1, 
2, 5: Todos os itens (2º ano) - Capítulo 7: 
Item 1 (1º ano) - Capítulo 8: Itens 2 ao 6 
(1º ano) - Capítulo 9: Itens 1 ao 3 (1º ano) 
- Capítulos 10, 11: Todos os itens (2º ano) 
- Capítulos 8, 9, 11, 12: Todos os itens (3º 
ano) 

Analisar a relação entre Estado e religião, em diferen-
tes contextos históricos do Brasil e do mundo.

Capítulos 2, 3 e 4: Todos os itens (1º ano) 
- Capítulo 5: Item 3 (1º ano) - Capítulo 6: 
Itens 3 e 5 (1º ano) - Capítulo 7: Itens 2 e 
6 (1º ano) - Capítulo 8 : Item 1 (1º ano) - 
Capítulo 10 : Item 3 (1º ano) - Capítulo 4: 
Item 3 (2º ano) - Capítulo 12: Item 4 (2º 
ano) - Capítulo 8: Item 2 (3º ano) 

Conexões com a História
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Compreender a formação e o desenvolvimento do 
pensamento liberal, sua relação com o processo de 
consolidação da sociedade capitalista e com a forma-
ção dos Estados Nacionais.

Capítulo 10: Item 1 (2º ano)

Compreender as lutas, guerras e revoluções que per-
mearam os processos de formação dos Estados Na-
cionais, em diferentes regiões do mundo e as ações 
políticas, econômicas e culturais, que favoreceram a 
expansão territorial e formação dos impérios coloniais 
de alguns desses Estados.

Capítulo 10: Item 2 (1º ano) - Capítulo 12: 
Item 1 (1º ano)

Observar e analisar as especificidades econômicas, 
políticas, religiosas e culturais dos diferentes proces-
sos de colonização de regiões do mundo, ao longo da 
história, com destaque para a História do Brasil.

Capítulos 1 ao 4: Todos os itens (2º ano)

Entender as diferenças e semelhanças entre os movi-
mentos de emancipação desencadeados em várias re-
giões colonizadas da América, da África, da Ásia e da 
Oceania, destacando os movimentos emancipatórios 
ocorridos em Pernambuco e outras regiões do Brasil1. 

Capítulo 7: Item 1 (2º ano) - Capítulo 
8: Todos os itens (2º ano) - Capítulo 9: 
Itens 1 ao 3 (2º ano) - Capítulo 9: Todos 
os itens (3º ano)

Compreender os confrontos e negociações sociais, po-
líticos, culturais, que ocorreram em níveis regional e na-
cional e que permearam o processo de constituição e 
organização política do território, da nação e do Esta-
do brasileiro, em diferentes períodos de nossa história.

Capítulo 9: Item 3 (2º ano) - Capítulo 12: 
Itens 1 e 2 (2º ano) - Capítulo 4: Item 1 
(3º ano) - Capítulo 6: Itens 2 e 3 (3º ano) 
- Capítulo 11: Todos os itens (3º ano) - 
Capítulo 12: Item 1 (3º ano) - Capítulo 14: 
Item 1 (3º ano)

Compreender as dimensões políticas, econômicas, cul-
turais, etnicorraciais, religiosas, que envolveram con-
frontos e guerras entre vários povos e regiões do mun-
do, ao longo da história.

Capítulo 5: Item 4 (1º ano) - Capítulo 
6: Item 3 (1º ano) - Capítulo 7: Itens 2 e 
5 (1º ano) - Capítulo 9: Item 1 (1º ano) - 
Capítulo 10: Item 3 (1º ano) - Capítulo 
1: Item 3 (2º ano) - Capítulo 2: Item 1 
(2º ano) - Capítulo 3: Item 3 (2º ano) - 
Capítulo 7: Itens 1 e 2 (2º ano) - Capítulo 
8: Todos os itens (2º ano) - Capítulo 
9: Itens 1 e 3 (2º ano) - Capítulos 10 e 
11: Todos os itens (2º ano) - Capítulo 
12: Item 5 (2º ano) - Capítulo 13: Item 
2 (2º ano) - Capítulo 1: Itens 1 ao 5 (3º 
ano) - Capítulos 2, 3: Todos os itens (3º 
ano) - Capítulo 4: Itens 3 e 4 (3º ano) - 
Capítulo 5: Item 5 (3º ano) - Capítulos 7, 
8 e 9: Todos os itens (3º ano) - Capítulo 
10: Item 3 (3º ano) - Capítulos 12 : Todos 
os itens (3º ano) - Capítulo 13: Item 3 (3º 
ano) - Capítulo 5: Item 4 (3º ano) 

Compreender e analisar as políticas imperialistas dos 
séculos XIX e XX, suas relações com a ocupação da Ásia 
e da África, com as Guerras Mundiais e a Guerra Fria.

Capítulo 1: Itens 3 ao 5 (3º ano) 

PERNAMBUCO

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e a História da Editora Moderna

PE_historia.indd   11 8/7/14   5:47 PM



12

ENSINO MÉDIO
Compreender as correntes de pensamento contrárias ao 
capitalismo e ao liberalismo, formuladas ao longo dos sé-
culos XIX e XX, os movimentos sociais e grandes proces-
sos revolucionários do século XX nelas inspirados (Revolu-
ção Bolchevique, Revolução Chinesa, Revolução Cubana).

Capítulo 11: Todos os itens (3º ano) 
- Capítulo 3: Itens 2 e 3 (3º ano) - 
Capítulo 8: Item 2 (3º ano)

Analisar o processo de construção e desconstrução 
dos sistemas totalitários na Europa.

Capítulo 5: Itens 1 e 3 (3º ano) - Capítulo 
7: Item 4 (3º ano)

Identifi car e analisar as diferenças e semelhanças entre 
os processos de organização das ditaduras políticas, 
na América Latina do século XX, com ênfase no Brasil 
e os movimentos sociais pela redemocratização dos 
Estados nacionais latino-americanos.

Capítulo 12: Todos os itens (3º ano)

Natureza, terra e trabalho

Discutir e posicionar-se em relação à questão do tra-
balho infantil na localidade, no tempo presente e, em 
outras épocas, observando permanências e mudanças 
e os processos históricos e movimentos sociais que as 
desencadearam.

Capítulo 6: Item 4/Seção “Ampliando os 
conhecimentos: Jovens operários” (2º 
ano)

Caracterizar e distinguir formas de produção e organi-
zação social do trabalho, em vários tempos históricos 
e espaços sociais em âmbito local, regional, nacional 
e mundial, destacando as relações sociais de trabalho, 
baseadas no parentesco ou solidariedade, na servidão 
coletiva, no escravismo antigo, na servidão feudal, na 
escravidão moderna e no trabalho assalariado.

Capítulo 2: Todos os itens (1º ano) - Capítulo 
3: Item 2 e seção “Controvérsias”: O sistema 
de castas (1º ano) - Capítulo 4: Item 3 (1º 
ano) - Capítulo 5: Item 2 (1º ano) - Capítulo 
6: Itens 4 e 5 (1º ano) - Capítulo 7: Itens 
1 e 4 (1º ano) - Capítulo 10: Itens 1 e 2 (1º 
ano) - Capítulo 11: Todos os itens (1º ano) - 
Capítulo 12: Item 3 (1º ano) - Capítulo 1: Item 
3 e seção Controvérsias: O regime de terras 
no Brasil: feudalismo ou capitalismo (2º 
ano) - Capítulo 2: Item 3 (2º ano) - Capítulo 
3, 11: Todos os itens (2º ano) - Capítulo 6: 
Item 4 (2º ano) - Capítulo 12: Item 3 (2º ano) 
- Capítulo 13: Item 2 (2º ano) - Capítulo 1: 
Itens 1 e 2 (3º ano) - Capítulo 6: Item 3 (3º 
ano) - Capítulo 7: Item 4 (3º ano) - Capítulo 
15: Item 2 (3º ano)

Compreender o processo de urbanização como parte 
das transformações nas formas de produção e organi-
zação social do trabalho, em diferentes tempos históri-
cos e espaços sociais.

Capítulo 1: Item 5 (1º ano) - Capítulo 5: 
Item 2 (1º ano) - Capítulo 6: Item 4 (1º 
ano) - Capítulo 7: Itens 1 e 5 (1º ano) - 
Capítulo 8: Item 2 (1º ano) - Capítulo 11: 
Todos os itens (1º ano) - Capítulo 1: Item 
2 (2º ano) - Capítulo 4: Item 2 (2º ano) - 
Capítulo 6: Itens 3 e 4 (2º ano) - Capítulo 
1: Item 1 (3º ano) - Capítulo 4: Itens 2 e 
4 (3º ano) - Capítulo 11: Item 2 (3º ano) - 
Capítulo 15: Item 1 (3º ano) 
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Identificar e comparar diferentes maneiras de distri-
buir os produtos obtidos pelo trabalho humano, em 
diversas formas de produção e organização social, 
construídos ao longo da história da humanidade, 
evitando anacronismos e rompendo com a visão de 
tempo linear. 

Capítulo 2: Todos os itens (1º 
ano) - Capítulo 3: Item 2 e seção 
“Controvérsias”: O sistema de castas 
(1º ano) - Capítulo 4: Item 3 (1º ano) - 
Capítulo 5: Item 2 (1º ano) - Capítulo 6: 
Itens 4 e 5 (1º ano) - Capítulo 7: Itens 1 
e 4 (1º ano) - Capítulo 10: Itens 1 e 2 (1º 
ano) - Capítulo 11: Todos os itens (1º ano) 
- Capítulo 12: Item 3 (1º ano) - Capítulo 1: 
Item 3 e seção Controvérsias: O regime 
de terras no Brasil: feudalismo ou 
capitalismo (2º ano) - Capítulo 2: Item 3 
(2º ano) - Capítulo 3, 11: Todos os itens 
(2º ano) - Capítulo 6: Item 4 (2º ano) - 
Capítulo 12: Item 3 (2º ano) - Capítulo 
13: Item 2 (2º ano) - Capítulo 1: Itens 1 e 
2 (3º ano) - Capítulo 6: Item 3 (3º ano) - 
Capítulo 7: Item 4 (3º ano) - Capítulo 15: 
Item 2 (3º ano)

Identificar e analisar diferentes formas de apropria-
ção ou de expropriação dos meios de produção pe-
los/dos trabalhadores, no campo e na cidade, nas 
diversas formas de produção e organização social 
existentes em diversos tempos históricos e espaços 
sociais, evitando anacronismos e rompendo com a 
visão de tempo linear. 

Analisar as relações de igualdade e desigualdade social 
específicas de cada forma de produção e organização 
social do trabalho, existentes, em diversos tempos his-
tóricos e espaços sociais, destacando as comunidades 
indígenas, a escravidão de negros africanos no Brasil e 
o trabalho assalariado.

Compreender as ações humanas e os conflitos so-
ciais constituintes do processo histórico de formação 
e transformação de diferentes formas de produção e 
organização social do trabalho, em nível local, nacional 
e mundial.

Identificar e analisar diferentes formas de extrair, 
produzir e trocar alimentos e outros produtos ao 
longo da História do Brasil, reconhecendo diferen-
ças e semelhanças entre diversas regiões, e trans-
formações e permanências nas relações natureza, 
terra e trabalho.

 Capítulo 1 - Itens 2 (2º ano)

Sociedade, cotidiano, cultura e tecnologias

Compreender a historicidade dos hábitos e experiên-
cias socioculturais do cotidiano. Está presente ao longo dos capítulos 

Associar os fatos e experiências do cotidiano e do pre-
sente imediato com contextos sociais, econômicos, 
culturais e políticos mais amplos.

Aberturas de capítulo/Seção: 
“Controvérsias” (1º ao 3º ano)

Compreender e analisar os processos históricos que 
desencadearam a formação e transformação de orga-
nizações sociais, projetos e/ou práticas sociais e cultu-
rais existentes no tempo presente.

Aberturas de capítulo/Seção: 
“Controvérsias” (1º ao 3º ano)

Reconhecer e analisar as transformações técnicas, tec-
nológicas ocorridas ao longo da história da humanida-
de, seus impactos sociais, culturais, econômicos, am-
bientais e sua relação com as necessidades, interesses 
e ações de diferentes grupos sociais e de gênero.

Está presente ao longo dos capítulos 
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Reconhecer o trabalho humano como responsável pe-
las transformações tecnológicas e pelas modifi cações 
que elas geram, no modo de vida das populações e nas 
relações de produção.

Capítulo 2: Todos os itens (1º ano) - 
Capítulo 3: Item 2 e seção “Controvérsias”: 
O sistema de castas (1º ano) - Capítulo 4: 
Item 3 (1º ano) - Capítulo 5: Item 2 (1º ano) 
- Capítulo 6: Itens 4 e 5 (1º ano) - Capítulo 
7: Itens 1 e 4 (1º ano) - Capítulo 10: Itens 
1 e 2 (1º ano) - Capítulo 11: Todos os itens 
(1º ano) - Capítulo 12: Item 3 (1º ano) - 
Capítulo 1: Item 3 e seção Controvérsias: 
O regime de terras no Brasil: feudalismo 
ou capitalismo (2º ano) - Capítulo 2: Item 
3 (2º ano) - Capítulo 3, 11: Todos os itens 
(2º ano) - Capítulo 6: Item 4 (2º ano) - 
Capítulo 12: Item 3 (2º ano) - Capítulo 13: 
Item 2 (2º ano) - Capítulo 1: Itens 1 e 2 (3º 
ano) - Capítulo 6: Item 3 (3º ano) - Capítulo 
7: Item 4 (3º ano) - Capítulo 15: Item 2 (3º 
ano)

Compreender as dimensões econômicas, sociais, po-
líticas, culturais, ambientais e tecnológicas da Revolu-
ção Industrial do século XVIII, os processos de indus-
trialização ocorridos em várias regiões do mundo e as 
transformações, nas estruturas produtivas do século 
XX e início do século XXI.

Capítulo 6: Itens 3 e 4 (2º ano) - 
Capítulo 10: Item 3 (2º ano) - Capítulo 1: 
Item 1 (3º ano) - Capítulo 15: Itens 1 e 3 
(3º ano)

Compreender os processos de industrialização e urba-
nização, ocorridos em diferentes regiões do Brasil, a 
partir do século XIX e as transformações sociais, traba-
lhistas, culturais, ambientais deles decorrentes.

Capítulo 9: Item 3 (2º ano) - Capítulo 12: 
Itens 3 e 4 (2º ano) - Capítulo 6: Item 3 
(3º ano) - Capítulo 12: Itens 1 e 2 (3º ano) 
- Capítulo 14: Todos os itens (3º ano)

Compreender criticamente diferentes explicações so-
bre a origem do mundo e da humanidade, com base 
nas mitologias, no evolucionismo e no criacionismo.

Capítulo 1: Item 1 (1º ano)

Situar e compreender diversos movimentos culturais 
e suas variadas dimensões e produções – linguagens, 
artes, fi losofi a, religiões, ciências, tecnologias e outras 
manifestações culturais – nos contextos históricos de 
sua constituição e signifi cação.

Capítulo 10: Item 1 (1º ano) - Capítulo 
4: Item 4 (3º ano) - Capítulo 6: Item 
4 (3º ano)/ Conectando com a arte” - 
Capítulo 10: Item 1 (3º ano) - Capítulo 12: 
Item 2 (3º ano)Analisar os impactos de diversos movimentos culturais 

e de suas produções no pensamento e na cultura con-
temporâneos.

Caracterizar a diversidade religiosa nas sociedades de 
diferentes tempos e espaços históricos.

Capítulo 2: Itens 1 e 2 (1º ano) - Capítulo 
3: Item 3 (1º ano) - Capítulo 4: Itens 2 e 
3 (1º ano) - Capítulo 6: Item 3 (1º ano) - 
Capítulo 7: Item 2 (1º ano) - Capítulo 8: 
Item 1 (1º ano) - Capítulo 10: Item 3 (1º 
ano) - Capítulo 8: Item 2 (3º ano) 

Conexões com a História
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ENSINO MÉDIO
Sujeito histórico: identidade e diversidade

Perceber-se como sujeito social construtor da histó-
ria e do conhecimento, responsável por participar da 
construção da sociedade.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Posicionar-se diante de acontecimentos da atualidade e 
acontecimentos de outros tempos históricos e espaços 
sociais, a partir da interpretação das relações entre eles.

Aberturas de capítulo/Seções: “Outras 
histórias” (1º ao 3º ano) e “Texto 
complementar”

Compreender as histórias individuais como partes in-
tegrantes de histórias coletivas.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Construir a identidade pessoal e social na dimensão 
histórica, a partir do reconhecimento do papel do in-
divíduo nos processos históricos, simultaneamente, 
como sujeito e como produtor.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Reconhecer as ações cotidianas dos múltiplos sujeitos 
históricos como constituintes da história de determi-
nada sociedade.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender o caráter histórico e social das ações dos 
sujeitos nas esferas públicas (Estado, instituições ofi ciais, 
guerras civis e entre nações) e privadas do cotidiano (fa-
mílias, casas, ruas, festas, alimentação, escolas, fábricas).

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Narrar o processo histórico de formação e transforma-
ção de uma organização social, através das ações dos 
múltiplos sujeitos nas esferas públicas e nas esferas 
privadas do cotidiano.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Reconhecer semelhanças e diferenças sociais, políticas, 
econômicas e culturais nos modos de viver dos indiví-
duos e grupos sociais, que pertencem ao seu próprio 
tempo (presente) e espaço de vivência (local) e entre es-
tes e aqueles que viveram em outros tempos e lugares, 
sem classifi cá-los como mais “evoluídos” ou “atrasados”.

Aberturas de capítulo/Seções: “Outras 
histórias” (1º ao 3º ano) e “Texto 
complementar”

Reconhecer especifi cidades e semelhanças, e estabe-
lecer relações entre os modos de ser, viver e conviver 
dos grupos sociais e étnicos do campo e das cidades, 
no presente e, em outros contextos históricos.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender os elementos culturais que constituem 
as identidades de diferentes grupos em variados tem-
pos e espaços.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender, numa perspectiva crítica e histórica, os 
diferentes signifi cados de identidade, diversidade, so-
ciedade e cultura.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender a dinamicidade e historicidade das iden-
tidades, sociedades e culturas criadas e recriadas, ao 
longo do tempo pelos seres humanos.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

História - das Cavernas
ao Terceiro Milênio
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Sujeito histórico: identidade e diversidade

Perceber-se como sujeito social construtor da histó-
ria e do conhecimento, responsável por participar da 
construção da sociedade.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Posicionar-se diante de acontecimentos da atualidade e 
acontecimentos de outros tempos históricos e espaços 
sociais, a partir da interpretação das relações entre eles.

Aberturas de capítulo/Seções: “Outras 
histórias” (1º ao 3º ano) e “Texto 
complementar”

Compreender as histórias individuais como partes in-
tegrantes de histórias coletivas.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Construir a identidade pessoal e social na dimensão 
histórica, a partir do reconhecimento do papel do in-
divíduo nos processos históricos, simultaneamente, 
como sujeito e como produtor.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Reconhecer as ações cotidianas dos múltiplos sujeitos 
históricos como constituintes da história de determi-
nada sociedade.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender o caráter histórico e social das ações dos 
sujeitos nas esferas públicas (Estado, instituições oficiais, 
guerras civis e entre nações) e privadas do cotidiano (fa-
mílias, casas, ruas, festas, alimentação, escolas, fábricas).

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Narrar o processo histórico de formação e transforma-
ção de uma organização social, através das ações dos 
múltiplos sujeitos nas esferas públicas e nas esferas 
privadas do cotidiano.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Reconhecer semelhanças e diferenças sociais, políticas, 
econômicas e culturais nos modos de viver dos indiví-
duos e grupos sociais, que pertencem ao seu próprio 
tempo (presente) e espaço de vivência (local) e entre es-
tes e aqueles que viveram em outros tempos e lugares, 
sem classificá-los como mais “evoluídos” ou “atrasados”.

Aberturas de capítulo/Seções: “Outras 
histórias” (1º ao 3º ano) e “Texto 
complementar”

Reconhecer especificidades e semelhanças, e estabe-
lecer relações entre os modos de ser, viver e conviver 
dos grupos sociais e étnicos do campo e das cidades, 
no presente e, em outros contextos históricos.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender os elementos culturais que constituem 
as identidades de diferentes grupos em variados tem-
pos e espaços.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender, numa perspectiva crítica e histórica, os 
diferentes significados de identidade, diversidade, so-
ciedade e cultura.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender a dinamicidade e historicidade das iden-
tidades, sociedades e culturas criadas e recriadas, ao 
longo do tempo pelos seres humanos.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Respeitar e valorizar a diversidade étnico-cultural en-
tre indivíduos e grupos.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Diferenciar diversidade cultural e desigualdade social, per-
ceber suas implicações e posicionar-se em relação a elas.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Refletir sobre a importância dada a determinados per-
sonagens históricos, que ocupam lugar mais destaca-
do nos registros oficiais.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Reconhecer as ações, interrelações e embates de ho-
mens e mulheres de diferentes grupos sociais, políti-
cos, regionais, étnico-raciais, etários, culturais como 
responsáveis pelas transformações da natureza, da so-
ciedade e da cultura, em diferentes espaços e tempos.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Reconhecer a diversidade de povos indígenas que vi-
viam no território hoje correspondente ao Brasil e à 
América e compreender seus diferentes modos de 
vida e suas culturas.

Capítulo 13: Todos os itens (1º ano)

Compreender a atual condição de vida dos povos in-
dígenas e identificar os territórios que eles ocupam 
atualmente, como também, no território de Pernam-
buco.

Cultura 13: Item 1 (1º ano)

Reconhecer, analisar e valorizar a participação de dife-
rentes povos indígenas nos vários períodos da história 
local, regional, nacional e continental.

Capítulo 13: Todos os itens (1º ano) - 
Capítulo 3: Item 1 (2º ano)

Reconhecer, analisar e valorizar a participação dos po-
vos africanos e dos afro-brasileiros, em sua diversida-
de sociocultural, nos vários períodos da história local, 
regional, nacional e mundial.

Capítulo 4: Item 2 (2º ano) - Capítulo 6: 
Item 2 (2º ano) - Capítulo 15: Item 4 (2º 
ano) - Capítulo 12: Item 11 (3º ano)

Reconhecer, analisar e valorizar a participação de mu-
lheres de diferentes classes sociais, grupos etnicorra-
ciais, culturais, etários e territoriais, nos vários perío-
dos da história local, regional, nacional e mundial.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender as relações sociais, econômicas, políti-
cas e culturais entre os homens e mulheres, conside-
rando a diversidade e identidade de gênero, em dife-
rentes contextos históricos.

Capítulo 4: Itens 3 e 7 e Texto Complementar: 
Uma mulher faraó do Egito Antigo (1º ano) 
- Capítulo 5: Itens 1 e 2 (1º ano) - Capítulo 
6: Itens 3 e 6 (1º ano) - Capítulo 7: Item 
7 (1º ano) - Capítulo 11: Item 6 (1º ano) - 
Capítulo 13: Item 2 (1º ano) - Capítulo 14: 
Itens 4 e 5 (1º ano) - Capítulo 12: Item 4 e 
OED - A mulher na política brasileira atual 
(1º ano) - Capítulo 2: Texto de abertura (2º 
ano) - Capítulo 7: Item 3 (2º ano) - Capítulo 
8: Item 6 (2º ano) - Capítulo 9: Itens 5 e 
6 (2º ano) - Capítulo 10: Item 5 (2º ano) - 
Capítulo 11: Item 9 (2º ano) - Capítulo 12: 
Itens 4 e 5 (2º ano) - Capítulo 13: Item 4 
(2º ano) - Capítulo 2: Itens 1, 2 e 3(3º ano) 
- Capítulo 5: Item 6 (3º ano) - Capítulo 6: 
Item 2 (3º ano) - Capítulo 8: Item 11 (3º ano) 
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Compreender as instituições sociais, políticas, econô-
micas, culturais e religiosas como criações das ações 
humanas, resultantes de práticas, confl itos e movimen-
tos sociais desencadeados em diferentes contextos 
históricos. 

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender processos históricos que desencadea-
ram mudanças e permanências em manifestações cul-
turais de diferentes grupos da atualidade e, também, 
de outros tempos e espaços sociais.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Reconhecer os deslocamentos populacionais em di-
ferentes tempos históricos como práticas sociais que 
desencadearam e desencadeiam transformações, en-
contros e desencontros entre diferentes culturas.

Está presente ao longo dos capítulos 

Tempo

Reconhecer e utilizar medidas de tempo, usadas pelos 
homens e mulheres, em seu cotidiano e, pelos historia-
dores em seus escritos (dia, mês, semana, ano, década, 
século, milênio, era).

Capítulo 1: Itens 6 ao 8/Seção 
“Atividades” (1º ano) 

Identifi car e comparar reguladores do tempo da so-
ciedade em que os estudantes vivem e os reguladores 
de comunidades diferentes — de espaços do campo e 
da cidade e de culturas de outros tempos e espaços, 
evitando anacronismos e rompendo com a visão de 
tempo linear.

Capítulo 1: Itens 6 ao 8/Seção 
“Atividades” (1º ano) 

Ler, interpretar e construir diferentes instrumentos de 
medida e representação do tempo (relógios, calendá-
rios e outros).

Capítulo 1: Itens 6 ao 8/Seção 
“Atividades” (1º ano) 

Realizar operações de datação, utilizando ano, década, 
século, milênio, era.

Capítulo 1: Itens 6 ao 8/Seção 
“Atividades” (1º ano) 

Compreender o calendário cristão/gregoriano e sua 
organização (a.C, d. C) como uma manifestação cultu-
ral produzida historicamente, seus vínculos culturais e 
políticos.

Capítulo 1: Itens 6 ao 8/Seção 
“Atividades” (1º ano) 

Reconhecer e comparar calendários criados e utiliza-
dos em diferentes tempos históricos e espaços sociais, 
seus vínculos culturais e políticos.

Capítulo 1: Itens 6 ao 8/Seção 
“Atividades” (1º ano) 

Reconhecer especifi cidades e relações entre o tempo 
da natureza e o tempo histórico. 

Capítulo 1: Itens 6 ao 8/Seção 
“Atividades” (1º ano) 

História - das Cavernas
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Compreender as instituições sociais, políticas, econô-
micas, culturais e religiosas como criações das ações 
humanas, resultantes de práticas, conflitos e movimen-
tos sociais desencadeados em diferentes contextos 
históricos. 

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender processos históricos que desencadea-
ram mudanças e permanências em manifestações cul-
turais de diferentes grupos da atualidade e, também, 
de outros tempos e espaços sociais.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Reconhecer os deslocamentos populacionais em di-
ferentes tempos históricos como práticas sociais que 
desencadearam e desencadeiam transformações, en-
contros e desencontros entre diferentes culturas.

Está presente ao longo dos capítulos 

Tempo

Reconhecer e utilizar medidas de tempo, usadas pelos 
homens e mulheres, em seu cotidiano e, pelos historia-
dores em seus escritos (dia, mês, semana, ano, década, 
século, milênio, era).

Capítulo 1: Itens 6 ao 8/Seção 
“Atividades” (1º ano) 

Identificar e comparar reguladores do tempo da so-
ciedade em que os estudantes vivem e os reguladores 
de comunidades diferentes — de espaços do campo e 
da cidade e de culturas de outros tempos e espaços, 
evitando anacronismos e rompendo com a visão de 
tempo linear.

Capítulo 1: Itens 6 ao 8/Seção 
“Atividades” (1º ano) 

Ler, interpretar e construir diferentes instrumentos de 
medida e representação do tempo (relógios, calendá-
rios e outros).

Capítulo 1: Itens 6 ao 8/Seção 
“Atividades” (1º ano) 

Realizar operações de datação, utilizando ano, década, 
século, milênio, era.

Capítulo 1: Itens 6 ao 8/Seção 
“Atividades” (1º ano) 

Compreender o calendário cristão/gregoriano e sua 
organização (a.C, d. C) como uma manifestação cultu-
ral produzida historicamente, seus vínculos culturais e 
políticos.

Capítulo 1: Itens 6 ao 8/Seção 
“Atividades” (1º ano) 

Reconhecer e comparar calendários criados e utiliza-
dos em diferentes tempos históricos e espaços sociais, 
seus vínculos culturais e políticos.

Capítulo 1: Itens 6 ao 8/Seção 
“Atividades” (1º ano) 

Reconhecer especificidades e relações entre o tempo 
da natureza e o tempo histórico. 

Capítulo 1: Itens 6 ao 8/Seção 
“Atividades” (1º ano) 

Reconhecer diferentes ritmos de vida e maneiras de 
vivenciar, apreender, organizar, regular, representar o 
tempo cotidiano: tempo da natureza, tempo do reló-
gio, cibertempo (tempo virtual).

Capítulo 1: Itens 6 ao 8/Seção 
“Atividades” (1º ano) 

Analisar a relação entre diferentes maneiras de viven-
ciar, apreender, organizar, regular, representar o tempo 
cotidiano e diferentes contextos socioeconômicos e 
culturais.

Capítulo 1: Itens 6 ao 8/Seção 
“Atividades” (1º ano) 

Identificar e localizar informações e acontecimentos 
históricos em linhas do tempo.

Capítulo 1: Itens 6 ao 8/Seção 
“Atividades” (1º ano) 

Localizar e comparar acontecimentos no tempo (des-
de os relacionados à rotina diária e às histórias de vida 
até os acontecimentos históricos mais amplos), tendo 
como referência as relações de anterioridade, poste-
rioridade, simultaneidade, sucessão, ordenação.

Capítulo 1: Itens 6 ao 8/Seção 
“Atividades” (1º ano) 

Construir linhas do tempo e outras sínteses cronológi-
cas, incluindo e relacionando, desde acontecimentos 
da história pessoal, local até acontecimentos da histó-
ria regional, nacional e mundial.

Capítulo 1: Itens 6 ao 8/Seção 
“Atividades” (1º ano) 

Identificar e relacionar acontecimentos históricos de 
curta, média e longa duração, para compreender a di-
nâmica de mudanças e permanências de relações po-
líticas, econômicas, sociais e culturais, no transcorrer 
do tempo, em diferentes grupos de vivência e espaços 
sociais.

Capítulo 1: Itens 6 ao 8/Seção 
“Atividades” (1º ano) 

Reconhecer os marcos históricos da periodização clás-
sica da História Ocidental (Pré-História, Antiguidade, 
Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea) 
e da História do Brasil (Período Pré-Colonial, Brasil Co-
lônia, Brasil Império, Brasil República) construída pelos 
historiadores como marcos referenciais.

Capítulo 1: Itens 6 ao 8/Seção 
“Atividades” (1º ano) 

Analisar criticamente as concepções políticas, cultu-
rais e sociais que norteiam a seleção de marcos históri-
cos de periodizações, construídas pelos historiadores.

Capítulo 1: Itens 6 ao 8/Seção 
“Atividades” (1º ano) 

Estabelecer relação entre o passado e o presente, por 
meio da percepção de continuidades, transformações, 
diferenças e semelhanças.

Capítulo 1: Itens 6 ao 8/Seção 
“Atividades” (1º ano) 

Posicionar-se criticamente sobre os processos de 
transformações sociais, econômicas, políticas e cultu-
rais, no contexto societário presente, identificando e 
comparando referenciais alternativos, que visem a er-
radicar formas de exclusão social em nível local, regio-
nal, nacional e mundial.

Capítulo 1: Itens 6 ao 8/Seção 
“Atividades” (1º ano) 

Compreender permanências e mudanças ocorridas nos 
jeitos de viver, conviver e trabalhar de grupos sociais 
de diferentes contextos e tempos históricos, rompen-
do com anacronismos e com a noção de tempo linear.

Capítulo 1: Itens 6 ao 8/Seção 
“Atividades” (1º ano) 

PERNAMBUCO

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e a História da Editora Moderna

PE_historia.indd   19 8/7/14   5:47 PM



20

ENSINO MÉDIO
Fontes históricas

Identifi car formas de registro da memória importantes 
para a escrita da história: fontes escritas, imagéticas, 
materiais, orais.

Capítulo 1: Itens 1 ao 5 (1º ano) Seções: 
“Trabalhando com fontes”, “Outras 
Histórias”, “Atividades” e “Técnicas de 
trabalho” (1º ao 3º ano)

Coletar, selecionar e preservar diferentes fontes histó-
ricas acerca dos temas estudados. 

Capítulo 1: Itens 1 ao 5 (1º ano) Seções: 
“Trabalhando com fontes”, “Outras 
Histórias”, “Atividades” e “Técnicas de 
trabalho” (1º ao 3º ano)

Localizar, interpretar e analisar informações históricas em 
fontes escritas, imagéticas, materiais, orais, abelas, gráfi -
cos, linhas do tempo e mapas históricos, entre outros.

Capítulo 1: Itens 1 ao 5 (1º ano) Seções: 
“Trabalhando com fontes”, “Outras 
Histórias”, “Atividades” e “Técnicas de 
trabalho” (1º ao 3º ano)

Elaborar hipóteses e argumentos a respeito de temas 
e problematizações históricas através da leitura, inter-
pretação e cruzamento de duas ou mais fontes.

Capítulo 1: Itens 1 ao 5 (1º ano) Seções: 
“Trabalhando com fontes”, “Outras 
Histórias”, “Atividades” e “Técnicas de 
trabalho” (1º ao 3º ano)

Registrar conhecimentos históricos sobre os temas em 
estudo, por meio de diferentes meios e linguagens: de-
senhos, imagens, textos, gravações audiovisuais, expo-
sições, canções, teatro e outros.

Capítulo 1: Itens 1 ao 5 (1º ano) Seções: 
“Trabalhando com fontes”, “Outras 
Histórias”, “Atividades” e “Técnicas de 
trabalho” (1º ao 3º ano)

Produzir coletiva ou individualmente textos analíticos 
e interpretativos sobre os processos históricos, valen-
do-se de categorias e procedimentos próprios do dis-
curso historiográfi co.

Capítulo 1: Itens 1 ao 5 (1º ano) Seções: 
“Trabalhando com fontes”, “Outras 
Histórias”, “Atividades” e “Técnicas de 
trabalho” (1º ao 3º ano)

Compreender as fontes como produções históricas, 
sociais e culturais.

Capítulo 1: Itens 1 ao 5 (1º ano) Seções: 
“Trabalhando com fontes”, “Outras 
Histórias”, “Atividades” e “Técnicas de 
trabalho” (1º ao 3º ano)

Identifi car, compreender e analisar a autoria e os vín-
culos sociais, econômicos políticos e culturais de quem 
fala, por meio de uma determinada fonte histórica ou 
patrimônio histórico-cultural.

Capítulo 1: Itens 1 ao 5 (1º ano) Seções: 
“Trabalhando com fontes”, “Outras 
Histórias”, “Atividades” e “Técnicas de 
trabalho” (1º ao 3º ano)

Identifi car, analisar e confrontar múltiplas abordagens his-
tóricas e pontos de vista sobre um mesmo evento, acon-
tecimento, fato histórico produzidas e veiculadas pelos ar-
tefatos da cultura contemporânea (músicas, fi lmes, jogos 
digitais, telenovelas, sites de Internet, monumentos públi-
cos, obras de arte, charges, cartuns, livros, entre outros).

Capítulo 1: Itens 1 ao 5 (1º ano) Seções: 
“Trabalhando com fontes”, “Outras 
Histórias”, “Atividades” e “Técnicas de 
trabalho” (1º ao 3º ano)

Formar opinião sobre um acontecimento histórico ou 
representação histórica apresentados nas fontes his-
tóricas.

Capítulo 1: Itens 1 ao 5 (1º ano) Seções: 
“Trabalhando com fontes”, “Outras 
Histórias”, “Atividades” e “Técnicas de 
trabalho” (1º ao 3º ano)
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Perceber as diferenças e as relações entre memórias 
(fontes históricas) e História (produção científica) e 
analisar sua produção pelas sociedades humanas.

Capítulo 1: Itens 1 ao 5 (1º ano) Seções: 
“Trabalhando com fontes”, “Outras 
Histórias”, “Atividades” e “Técnicas de 
trabalho” (1º ao 3º ano)

Compreender a importância da memória no processo 
de construção das identidades, do sentimento de per-
tença pelos agrupamentos humanos.

Capítulo 1: Itens 1 ao 5 (1º ano) Seções: 
“Trabalhando com fontes”, “Outras 
Histórias”, “Atividades” e “Técnicas de 
trabalho” (1º ao 3º ano)

Compreender a dinâmica e o significado social do tra-
balho do historiador.

Capítulo 1: Itens 1 ao 5 (1º ano) Seções: 
“Trabalhando com fontes”, “Outras 
Histórias”, “Atividades” e “Técnicas de 
trabalho” (1º ao 3º ano)

Compreender o processo de escrita da História como 
um processo sociocultural, cientificamente produzido 
em diálogo com o presente e que desempenha fun-
ções identitária e de orientação na sociedade.

Capítulo 1: Itens 1 ao 5 (1º ano) Seções: 
“Trabalhando com fontes”, “Outras 
Histórias”, “Atividades” e “Técnicas de 
trabalho” (1º ao 3º ano)

Diferenciar a história escrita da história vivida.

Capítulo 1: Itens 1 ao 5 (1º ano) Seções: 
“Trabalhando com fontes”, “Outras 
Histórias”, “Atividades” e “Técnicas de 
trabalho” (1º ao 3º ano)

Compreender o trabalho dos arqueólogos e suas con-
tribuições para a descoberta e a reconstrução de fon-
tes históricas e para a preservação do patrimônio his-
tórico.

Capítulo 1: Itens 1 ao 5 (1º ano) Seções: 
“Trabalhando com fontes”, “Outras 
Histórias”, “Atividades” e “Técnicas de 
trabalho” (1º ao 3º ano)

Conhecer pesquisas arqueológicas e sua contribuição 
para a preservação do patrimônio histórico e a escrita 
da história local, regional, nacional e mundial.

Capítulo 1: Itens 1 ao 5 (1º ano) Seções: 
“Trabalhando com fontes”, “Outras 
Histórias”, “Atividades” e “Técnicas de 
trabalho” (1º ao 3º ano)

Conhecer a função dos espaços de preservação de fon-
tes históricas e sua contribuição para a compreensão 
e escrita da História local, regional, nacional e mundial 
(museus, arquivos, centros de documentação, sítios ar-
queológicos, entre outros).

Capítulo 1: Itens 1 ao 5 (1º ano) Seções: 
“Trabalhando com fontes”, “Outras 
Histórias”, “Atividades” e “Técnicas de 
trabalho” (1º ao 3º ano)

Identificar a existência de espaços de preservação da 
memória, em nível local, regional e nacional, relaciona-
dos a diferentes temáticas históricas.

Capítulo 1: Itens 1 ao 5 (1º ano) Seções: 
“Trabalhando com fontes”, “Outras 
Histórias”, “Atividades” e “Técnicas de 
trabalho” (1º ao 3º ano)

Respeitar e valorizar a diversidade do patrimônio artís-
tico, histórico e cultural da humanidade, identificando 
manifestações e representações construídas por dife-
rentes sociedades, em diferentes tempos históricos.

Capítulo 1: Itens 1 ao 5 (1º ano) Seções: 
“Trabalhando com fontes”, “Outras 
Histórias”, “Atividades” e “Técnicas de 
trabalho” (1º ao 3º ano)

Reconhecer o significado histórico dos patrimônios 
culturais materiais e imateriais.

Capítulo 1: Itens 1 ao 5 (1º ano) Seções: 
“Trabalhando com fontes”, “Outras 
Histórias”, “Atividades” e “Técnicas de 
trabalho” (1º ao 3º ano)
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Reconhecer o tombamento e o registro de um patri-
mônio históricocultural material e imaterial como um 
processo político e social 

Capítulo 1: Itens 1 ao 5 (1º ano) Seções: 
“Trabalhando com fontes”, “Outras 
Histórias”, “Atividades” e “Técnicas de 
trabalho” (1º ao 3º ano)

Analisar e atuar sobre os processos de construção e 
preservação da memória social, partindo da crítica dos 
diversos lugares de memória, socialmente instituídos.

Capítulo 1: Itens 1 ao 5 (1º ano) Seções: 
“Trabalhando com fontes”, “Outras 
Histórias”, “Atividades” e “Técnicas de 
trabalho” (1º ao 3º ano)

Relações de poder, cidadania e movimentos sociais

Colaborar para defi nição, valorização e respeito dos 
direitos e deveres sociais, humanos, civis e políticos e 
ambientais dos membros de grupos de convivência, 
em nível local, regional e nacional.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Investigar e posicionar-se criticamente sobre como, em 
diferentes espaços sociais, são signifi cadas atitudes 
de respeito a si próprio, ao outro, à diversidade social, 
cultural e religiosa, aos animais e ao meio ambiente, 
à liberdade de expressão; solidariedade, cooperação, 
diálogo e outras atitudes e valores fundamentais para 
a convivência social e ética.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender os direitos sociais, humanos, civis e políticos 
e sua implementação como conquistas históricas de dife-
rentes grupos, em diferentes tempos e espaços sociais.

Sociologia em Movimento: Seção 
“Instrumento Jurídico” (volume único)

Identifi car e analisar, de forma crítica, os direitos e de-
veres da criança e do adolescente previstos na Cons-
tituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA, Lei 8069 ,de 13 de julho de 1990.

Sociologia em Movimento: Capítulo 7 - 
Seção “Instrumento Jurídico” (volume 
único)

Conhecer a Declaração Universal dos Direitos da Crian-
ça, aprovada pela ONU, em 1959 e UNICEF- Fundo das 
Nações Unidas para a Infância e identifi car sua relação 
com o ECA.

Sociologia em Movimento: Capítulo 7 - 
Seção “Instrumento Jurídico” (volume 
único)

Reconhecer, valorizar e respeitar os Direitos das Pes-
soas Idosas previstos no Estatuto do Idoso, Lei n. 10 
741 de 1º de julho de 1993.

Sociologia em Movimento: Capítulo 7 - 
Seção “Instrumento Jurídico” (volume 
único)

Reconhecer, valorizar e respeitar os Direitos dos Por-
tadores de Defi ciência, conforme Decreto 3.298, de 20 
de dezembro de 1999 que regulamenta a Lei 7.853, de 
24 de outubro de 1989.

Sociologia em Movimento: Capítulo 7 - 
Seção “Instrumento Jurídico” (volume 
único)

Reconhecer, respeitar e valorizar os direitos dos povos 
indígenas previstos na Constituição Federal de 1988 e 
na Lei Nº 11.645, de 10/3/2008, que determina a obri-
gatoriedade do estudo da História da cultura indígena.

Sociologia em Movimento: Capítulo 5 - 
Seção “Instrumento Jurídico” (volume 
único)
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Reconhecer, respeitar e valorizar os direitos dos 
afro-brasileiros previstos na Constituição Federal de 
1988, na Lei 10.639/203 e no Estatuto da Igualdade 
Racial, que determina obrigatoriedade do estudo da 
história e cultura africana e afro–brasileira. 

Sociologia em Movimento: Capítulo 5 - 
Seção “Instrumento Jurídico” (volume 
único)

Analisar criticamente a implementação dos direitos 
das crianças, dos adolescentes, dos portadores de de-
ficiência, das pessoas idosas, dos afrobrasileiros e dos 
povos indígenas, em diferentes espaços de convivência 
da atualidade e pensar maneiras de melhor efetivá-los.

Sociologia em Movimento: Capítulo 7 - 
Seção “Instrumento Jurídico” (volume 
único)

Analisar criticamente e posicionar-se contra qualquer 
forma de preconceito e discriminação social, cultural, 
etnicorracial, religiosa, territorial, de gênero, de orien-
tação sexual e de outras características individuais e 
coletivas, nos espaços de convivência.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender e exercer a cidadania como participação 
no campo de tensões e lutas pela conquista e exercício 
de direitos e deveres sociais e políticos.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender a historicidade do exercício da cidada-
nia e as tensões e lutas nela envolvidas, em cada con-
texto histórico, atentando para suas especificidades e 
evitando anacronismos.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Utilizar os conhecimentos históricos para compreen-
der e valorizar os fundamentos da cidadania e da de-
mocracia, favorecendo uma atuação consciente do in-
divíduo na sociedade.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender, analisar e posicionar-se sobre as rela-
ções de poder, de dominação e resistência, de conflito 
e negociação existentes entre diferentes grupos cultu-
rais, territoriais, religiosos, etnicorraciais, de gênero, de 
orientação sexual, de idade, que convivem em diferen-
tes contextos históricos, atentando para suas especifi-
cidades e evitando anacronismos.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Conhecer e analisar projetos e práticas de resistência 
de grupos oprimidos, ao longo da história local, regio-
nal, nacional e mundial, suas particularidades, conquis-
tas e derrotas (lutas operárias, lutas sociais do campo 
e da cidade, lutas pela terra e por moradia; lutas femi-
nistas, movimentos populares e estudantis, lutas dos 
povos indígenas, lutas dos negros, lutas dos homosse-
xuais etc.).

Conexões: Estudos de Geografia Geral 
e do Brasil - Capítulo 15 - Todos os itens 
(2º ano) - Sociologia em movimento - 
Capítulo 8

Avaliar criticamente e posicionar-se frente a conflitos e 
movimentos culturais, sociais, políticos, econômicos e 
ambientais, em nível local, regional, nacional ou mundial.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)
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Organizações sociais e políticas e confl itos: povos, nações, lutas, guerras, revoluções

Identifi car os diversos grupos sociais, culturais, raciais, 
étnicos que constituem e que participaram da forma-
ção e transformação de diferentes espaços sociais, 
que constituem a localidade.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Observar e analisar as relações de poder, de confl ito e 
de aproximação estabelecidas entre os diversos gru-
pos sociais, culturais, etnicorraciais que participaram 
da formação e transformação de diferentes espaços 
sociais, que constituem a localidade.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender e analisar o papel de instituições sociais, 
políticas, econômicas, culturais e religiosas na organi-
zação das sociedades em diferentes tempos históricos 
e espaços sociais.

Habilidade trabalhada ao longo de todos 
os capítulos (1º ao 3º ano)

Compreender as lutas, guerras e revoluções que per-
mearam os processos históricos de construção, por 
homens e mulheres , ao longo da História, de diferen-
tes organizações políticas, econômicas e sociais, em 
várias temporalidades e espaços sociais e seus impac-
tos no mundo contemporâneo.

Capítulo 5: Itens 1 ao 5 (1º ano) - Capítulo 
6: Itens 1 ao 5 (1º ano) - Capítulo 7: Item 7 
(1º ano) - Capítulo 9: Itens 5 e 7 (1º ano) 
- Capítulos 1, 2: Todos os itens (2º ano) - 
Capítulo 4: Itens 2 e 4 (2º ano) - Capítulo 
5: Itens 2 e 5 (2º ano) - Capítulos 8, 9, 10, 
11, 12, 13: Todos os itens (2º ano) - Capítulo 
14: Itens 1 e 4 (2º ano) - Capítulo 15 e 16: 
Todos os itens (2º ano) - Capítulos 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: Todos os itens (3º 
ano) - Capítulo 2: Itens 3 ao 5 (2º ano) - 
Capítulo 13: Item 8 (2º ano) 

Identifi car e analisar o signifi cado histórico de diferen-
tes regimes políticos, formas e sistemas de governo 
existentes em diferentes contextos históricos do Brasil 
e de outras regiões do mundo.

Capítulo 4: Itens Todos os itens (1º ano) - 
Capítulo 5: Itens 2 e 3 (1º ano) - Capítulo 
6: Item 3 (1º ano) - Capítulo 7: Itens 4 e 7 
(1º ano) - Capítulo 10: Itens 2 e 3 (1º ano) 
- Capítulos 1, 2 , 3, 7, 10, 11, 12, 13: Todos 
os itens (2º ano) - Capítulo 7, 8, 9 e 10: 
Todos os itens (3º ano) 

Analisar a relação entre Estado e religião, em diferen-
tes contextos históricos do Brasil e do mundo.

Capítulo 4: Todos os itens (1º ano) - 
Capítulo 5: Item 7 (1º ano) - Capítulo 6: 
Item 6 (1º ano) - Capítulo 7: Item 7 (1º ano) 
- Capítulo 11: Item 5 ao 7 (1º ano) - Capítulo 
13: Todos os itens (1º ano) - Capítulo 14: 
Item 3 (1º ano) - Capítulo 6: Item 2 (2º ano) 
- Capítulo 7: Item 7 (3º ano) 
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Compreender a formação e o desenvolvimento do 
pensamento liberal, sua relação com o processo de 
consolidação da sociedade capitalista e com a forma-
ção dos Estados Nacionais.

Capítulo 13: Item 2 (2º ano)

Compreender as lutas, guerras e revoluções que per-
mearam os processos de formação dos Estados Na-
cionais, em diferentes regiões do mundo e as ações 
políticas, econômicas e culturais, que favoreceram a 
expansão territorial e formação dos impérios coloniais 
de alguns desses Estados.

Capítulo 10: Itens 1 ao 3 (1º ano) - 
Capítulo 12: Itens 1 e 2 (1º ano)

Observar e analisar as especificidades econômicas, 
políticas, religiosas e culturais dos diferentes proces-
sos de colonização de regiões do mundo, ao longo da 
história, com destaque para a História do Brasil.

Capítulos 1 ao 6: Todos os itens (2º ano)

Entender as diferenças e semelhanças entre os movi-
mentos de emancipação desencadeados em várias re-
giões colonizadas da América, da África, da Ásia e da 
Oceania, destacando os movimentos emancipatórios 
ocorridos em Pernambuco e outras regiões do Brasil1. 

Capítulos 10 e 11: Todos os itens (2º ano) - 
Capítulo 8: Todos os itens (3º ano)

Compreender os confrontos e negociações sociais, 
políticos, culturais, que ocorreram em níveis regional 
e nacional e que permearam o processo de constitui-
ção e organização política do território, da nação e do 
Estado brasileiro, em diferentes períodos de nossa his-
tória.

Capítulo 11: Item 8 (2º ano) - Capítulo 
14: Todos os itens (2º ano) - Capítulo 15: 
Item 1 (2º ano) - Capítulo 2: Itens 1 e 2 
(3º ano) - Capítulo 6: Itens 2 e 4 (3º ano) 
- Capítulo 9: Todos os itens (3º ano) - 
Capítulo 10: Item 3 (3º ano) - Capítulo 12: 
Item 3 (3º ano) 

Compreender as dimensões políticas, econômicas, cul-
turais, etnicorraciais, religiosas, que envolveram con-
frontos e guerras entre vários povos e regiões do mun-
do, ao longo da história.

Capítulo 5: Item 5 (1º ano) - Capítulo 6: 
Item 3 (1º ano) - Capítulo 9: Itens 3 e 5 
(1º ano) - Capítulo 11: Itens 5 e 6 (1º ano) 
- Capítulo 1: Item 1 (2º ano) - Capítulo 2: 
Itens 6 e 9 (2º ano) - Capítulo 4: Item 2 
(2º ano) - Capítulo 5: Itens 2 e 5 (2º ano) 
- Capítulo 9: Todos os itens (2º ano) - 
Capítulos 9, 10, 11, 12 e 13: Todos os itens 
(2º ano) - Capítulo 14: Item 4 (2º ano) - 
Capítulo 15: Item 7 (2º ano) - Capítulo 16: 
Itens 2, 6 e 8 (2º ano) - Capítulo 1: Itens 1 
ao 3 (3º ano) - Capítulo 2: Item 3 (3º ano) 
- Capítulos 3, 5, 7, 8, 10 e 11: Todos os 
itens (3º ano) - Capítulo 11: Itens 3 e 4 (3º 
ano) - Capítulo 13: Item 8 (3º ano) 

Compreender e analisar as políticas imperialistas dos 
séculos XIX e XX, suas relações com a ocupação da Ásia 
e da África, com as Guerras Mundiais e a Guerra Fria.

Capítulo 1: Todos os itens (3º ano) 
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Compreender as correntes de pensamento contrárias ao 
capitalismo e ao liberalismo, formuladas ao longo dos sé-
culos XIX e XX, os movimentos sociais e grandes proces-
sos revolucionários do século XX nelas inspirados (Revolu-
ção Bolchevique, Revolução Chinesa, Revolução Cubana).

Capítulo 12: Todos os itens (3º ano) 
- Capítulo 3: Itens 4 ao 7 (3º ano) - 
Capítulo 4: Itens 2 e 3 (3º ano)

Analisar o processo de construção e desconstrução 
dos sistemas totalitários na Europa.

Capítulo 4: Item 3 (3º ano) - Capítulo 5: 
Item 5 (3º ano)

Identifi car e analisar as diferenças e semelhanças entre 
os processos de organização das ditaduras políticas, 
na América Latina do século XX, com ênfase no Brasil 
e os movimentos sociais pela redemocratização dos 
estados nacionais latino-americanos.

Capítulo 10: Todos os itens (3º ano)

Natureza, terra e trabalho

Discutir e posicionar-se em relação à questão do tra-
balho infantil na localidade, no tempo presente e, em 
outras épocas, observando permanências e mudanças 
e os processos históricos e movimentos sociais que as 
desencadearam.

Capítulo 8: Item 6 (2º ano)

Caracterizar e distinguir formas de produção e organi-
zação social do trabalho, em vários tempos históricos 
e espaços sociais em âmbito local, regional, nacional 
e mundial, destacando as relações sociais de trabalho, 
baseadas no parentesco ou solidariedade, na servidão 
coletiva, no escravismo antigo, na servidão feudal, na 
escravidão moderna e no trabalho assalariado.

Capítulo 4: Todos os itens (1º ano) - 
Capítulo 5: Itens 2 e 3 (1º ano) - Capítulo 
6: Item 3 (1º ano) - Capítulo 7: Item 7 
(1º ano) - Capítulo 11: Item 1 (1º ano) - 
Capítulo 12: Item 4 (1º ano) - Capítulo 13: 
Itens 2 e 4 (1º ano) - Capítulo 14: Itens 4 
e 5 (1º ano) - Capítulo 1: Item 4 (2º ano) 
- Capítulo 2: Item 3 (2º ano) - Capítulo 4: 
Item 2 e Texto complementar: O trabalho 
nos engenhos (2º ano) - Capítulo 6: 
Item 6 (2º ano) - Capítulo 8: Itens 6 ao 8 
(2º ano) - Capítulo 12: Item 6 (2º ano) - 
Capítulo 15: Itens 5 e 8 (2º ano) - Capítulo 
16: Item 6 (2º ano) - Capítulo 1: Item 1 
(3º ano) - Capítulo 5: Item 6 (3º ano) - 
Capítulo 6: Seção Trabalhando com as 
fontes: O trabalhador e o Estado Novo (3º 
ano) - Capítulo 13: Itens 4 ao 6 (3º ano)

Compreender o processo de urbanização como parte 
das transformações nas formas de produção e organi-
zação social do trabalho, em diferentes tempos históri-
cos e espaços sociais.

Capítulo 2: Item 3 (1º ano) - Capítulo 5: 
Item 1 (1º ano) - Capítulo 6: Item 1 (1º ano) 
- Capítulo 8: Item 1 (1º ano) - Capítulo 
9 : Item 1 (1º ano) - Capítulo 13: Todos 
os itens (1º ano) - Capítulo 14 : Item 3 
(1º ano) - Capítulo 3: Item 1 (2º ano) - 
Capítulo 6: Item 4 (2º ano) - Capítulo 8: 
Itens 5 ao 8 (2º ano) - Capítulo 2: Item 
2 (3º ano) - Capítulo 9: Item 4 (3º ano) - 
Capítulo 13: Item 4 (3º ano)
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Identificar e comparar diferentes maneiras de distri-
buir os produtos obtidos pelo trabalho humano, em 
diversas formas de produção e organização social, 
construídos ao longo da história da humanidade, 
evitando anacronismos e rompendo com a visão de 
tempo linear. 

Capítulo 4: Todos os itens (1º ano) - 
Capítulo 5: Itens 2 e 3 (1º ano) - Capítulo 
6: Item 3 (1º ano) - Capítulo 7: Item 7 
(1º ano) - Capítulo 11: Item 1 (1º ano) - 
Capítulo 12: Item 4 (1º ano) - Capítulo 13: 
Itens 2 e 4 (1º ano) - Capítulo 14: Itens 4 
e 5 (1º ano) - Capítulo 1: Item 4 (2º ano) 
- Capítulo 2: Item 3 (2º ano) - Capítulo 4: 
Item 2 e Texto complementar: O trabalho 
nos engenhos (2º ano) - Capítulo 6: 
Item 6 (2º ano) - Capítulo 8: Itens 6 ao 8 
(2º ano) - Capítulo 12: Item 6 (2º ano) - 
Capítulo 15: Itens 5 e 8 (2º ano) - Capítulo 
16: Item 6 (2º ano) - Capítulo 1: Item 1 
(3º ano) - Capítulo 5: Item 6 (3º ano) - 
Capítulo 6: Seção Trabalhando com as 
fontes: O trabalhador e o Estado Novo 
(3º ano) - Capítulo 13: Itens 4 ao 6 (3º 
ano)

Identificar e analisar diferentes formas de apropria-
ção ou de expropriação dos meios de produção pe-
los/dos trabalhadores, no campo e na cidade, nas 
diversas formas de produção e organização social 
existentes em diversos tempos históricos e espaços 
sociais, evitando anacronismos e rompendo com a 
visão de tempo linear. 

Analisar as relações de igualdade e desigualdade social 
específicas de cada forma de produção e organização 
social do trabalho, existentes, em diversos tempos his-
tóricos e espaços sociais, destacando as comunidades 
indígenas, a escravidão de negros africanos no Brasil e 
o trabalho assalariado.

Compreender as ações humanas e os conflitos so-
ciais constituintes do processo histórico de formação 
e transformação de diferentes formas de produção e 
organização social do trabalho, em nível local, nacional 
e mundial.

Identificar e analisar diferentes formas de extrair, 
produzir e trocar alimentos e outros produtos ao 
longo da História do Brasil, reconhecendo diferen-
ças e semelhanças entre diversas regiões, e trans-
formações e permanências nas relações natureza, 
terra e trabalho.

 Capítulo 3 - Itens 1 (2º ano)

Sociedade, cotidiano, cultura e tecnologias

Compreender a historicidade dos hábitos e experiên-
cias socioculturais do cotidiano. Está presente ao longo dos capítulos 

Associar os fatos e experiências do cotidiano e do pre-
sente imediato com contextos sociais, econômicos, 
culturais e políticos mais amplos.

Aberturas de capítulo/Seções: “Outras 
histórias” (1º ao 3º ano), “Texto 
complementar”

Compreender e analisar os processos históricos que 
desencadearam a formação e transformação de orga-
nizações sociais, projetos e/ou práticas sociais e cultu-
rais existentes no tempo presente.

Aberturas de capítulo/Seções: “Outras 
histórias” (1º ao 3º ano), “Texto 
complementar”

Reconhecer e analisar as transformações técnicas, tec-
nológicas ocorridas ao longo da história da humanida-
de, seus impactos sociais, culturais, econômicos, am-
bientais e sua relação com as necessidades, interesses 
e ações de diferentes grupos sociais e de gênero.

Está presente ao longo dos capítulos 
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Reconhecer o trabalho humano como responsável pe-
las transformações tecnológicas e pelas modifi cações 
que elas geram, no modo de vida das populações e nas 
relações de produção.

Capítulo 4: Todos os itens (1º ano) - Capítulo 
5: Itens 2 e 3 (1º ano) - Capítulo 6: Item 3 (1º 
ano) - Capítulo 7: Item 7 (1º ano) - Capítulo 
11: Item 1 (1º ano) - Capítulo 12: Item 4 (1º ano) 
- Capítulo 13: Itens 2 e 4 (1º ano) - Capítulo 
14: Itens 4 e 5 (1º ano) - Capítulo 1: Item 4 (2º 
ano) - Capítulo 2: Item 3 (2º ano) - Capítulo 
4: Item 2 e Texto complementar: O trabalho 
nos engenhos (2º ano) - Capítulo 6: Item 6 
(2º ano) - Capítulo 8: Itens 6 ao 8 (2º ano) - 
Capítulo 12: Item 6 (2º ano) - Capítulo 15: Itens 
5 e 8 (2º ano) - Capítulo 16: Item 6 (2º ano) - 
Capítulo 1: Item 1 (3º ano) - Capítulo 5: Item 6 
(3º ano) - Capítulo 6: Seção Trabalhando com 
as fontes: O trabalhador e o Estado Novo 
(3º ano) - Capítulo 13: Itens 4 ao 6 (3º ano)

Compreender as dimensões econômicas, sociais, po-
líticas, culturais, ambientais e tecnológicas da Revolu-
ção Industrial do século XVIII, os processos de indus-
trialização ocorridos em várias regiões do mundo e as 
transformações, nas estruturas produtivas do século 
XX e início do século XXI.

Capítulo 8: Itens 5 ao 8 (2º ano) - 
Capítulo 1: Item 1 (3º ano) - Capítulo 13: 
Itens 1 ao 4 (3º ano)

Compreender os processos de industrialização e urba-
nização, ocorridos em diferentes regiões do Brasil, a 
partir do século XIX e as transformações sociais, traba-
lhistas, culturais, ambientais deles decorrentes.

Capítulo 9: Item 4 (2º ano) - Capítulo 15: 
Itens 2 ao 4 (2º ano) - Capítulo 6: Item 
2 (2º ano) - Capítulo 10: Itens 1 ao 5 (3º 
ano) - Capítulo 12: Todos os itens (3º ano)

Compreender criticamente diferentes explicações so-
bre a origem do mundo e da humanidade, com base 
nas mitologias, no evolucionismo e no criacionismo.

Capítulo 2: Item 1 (1º ano)

Situar e compreender diversos movimentos culturais 
e suas variadas dimensões e produções – linguagens, 
artes, fi losofi a, religiões, ciências, tecnologias e outras 
manifestações culturais – nos contextos históricos de 
sua constituição e signifi cação.

Capítulo 11: Itens 1 ao 3 (1º ano) - Capítulo 
2: Item 6 (3º ano) - Capítulo 6: Item 5 (3º 
ano)/ “Conectando com a arte” - Capítulo 
7: Item 8 (3º ano) - Capítulo 9: Item 5 
(3º ano) - Capítulo 10: Item 5 (3º ano)Analisar os impactos de diversos movimentos culturais 

e de suas produções no pensamento e na cultura con-
temporâneos.

Caracterizar a diversidade religiosa nas sociedades de 
diferentes tempos e espaços históricos.

Capítulo 4: Itens 3 e 7 (1º ano) - Capítulo 5: 
Item 7 (1º ano) - Capítulo 6: Item 6 (1º ano) 
- Capítulo 7: Item 7 (1º ano) - Capítulo 8: 
Itens 1 e 2 (1º ano) - Capítulo 11: Itens 1, 5, 
6 e 7 (1º ano) - Capítulo 13: Itens 2 e 4 (1º 
ano) - Capítulo 15: Itens 3 e 4 (1º ano) - 
Capítulo 6: Itens 1, 2 e 7 (2º ano) - Capítulo 
7: Item 7 (3º ano) 
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Q ueremos unir as suas experiências com as nossas
  para desenhar uma nova dinâmica no Ensino Médio.

CONEXÕES
COM A HISTÓRIA

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27643COL06

CONEXÕES
COM A BIOLOGIA

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27518COL20

CONEXÕES
COM A MATEMÁTICA

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27519COL02

HISTÓRIA 
DAS CAVERNAS AO TERCEIRO MILÊNIO

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
25642COL06

FILOSOFANDO 
INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 

CÓDIGO DO LIVRO: 
42383L2928

HIGH UP
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27560COL44

BIOLOGIA
EM CONTEXTO

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27644COL20

MATEMÁTICA
PAIVA

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27583COL02

CONEXÕES
ESTUDOS DE GEOGRAFIA GERAL E DO BRASIL

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27645COL05

SOCIOLOGIA 
EM MOVIMENTO

CÓDIGO DO LIVRO: 
42404L2828

CONEXÕES
COM A FÍSICA

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27646COL22

GEOGRAFIA 
CONTEXTOS E REDES

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27546COL05

FÍSICA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27647COL22

PORTUGUÊS
CONTEXTO, INTERLOCUÇÃO E SENTIDO

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27611COL01

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27527COL43

ENLACES
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL
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