
Estudo da História

Estudo da História Introdução: Todos os itens (1° ano) 

O Brasil antes dos portugueses

América antes de Colombo Capítulo 11: Itens 1 ao 3 (1° ano) 

Povos indígenas do Brasil Capítulo 11: Item 4 (1° ano) 

A colonização portuguesa

A colonização europeia na América Latina Capítulo 1: Item 2 (2° ano) 

O Trabalho Indígena

Tipo de trabalho sustentado desenvolvido pelos povos indígenas do Brasil e da América Latina antes da chegada dos colonos 

europeus.
Capítulo 11: Todos os itens (1° ano) 

O trabalho forçado dos indígenas brasileiros, na extração do pau-brasil; Capítulo 1: Item 2 (2° ano) 

O trabalho forçado dos indígenas da América Latina, na extração de minérios e outros, para os colonos europeus de Portugal e 

Espanha.
Capítulo 2: Item 3 (2° ano) 

Produção e consumo indígena

Forma de produção e consumo para a manutenção da família e do grupo comunitário e social praticada pelos indígenas 

brasileiros, latinos americanos antes do contato com os brancos.
Capítulo 11: Todos os itens (1° ano) 

Situação Social Indígena

Situação social ajustada dos índios do Brasil e da América antes da fricção com os europeus. Capítulo 11: Todos os itens (1° ano) 

A situação social desajustada dos índios brasileiros e americanos com o contato e a fricção dos colonos europeus. Capítulo 1: Item 2 (2° ano) 

A formação política do Brasil, da colônia a república

Governo Geral Colonial Português (Tomé de Souza, Duarte Costa, Mem de Sá, entre outros). Capítulo 1: Item 2 (2° ano) 

Vice e Reino Português (Governo de Dom João VI, Governo de Dom Pedro I). Capítulo 9: Item 2 e 3 (2° ano)

Emancipação Política do Brasil de Portugal em 1822 e a Implantação do Regime Imperial Brasileiro (Primeiro Reinado de Dom 

Pedro I, Período Regencial, Segundo Reinado de Dom Pedro II).

Capítulo 9: Itens 3 e 4 (2° ano)

Capítulo 12: Todos os itens (3° ano) 

Proclamação da República em 1889 (República da Espada, Deodoro e Floriano Peixoto, República Velha do café com leite, 

cafeicultores de São Paulo e os criadores de gado de Minas Gerais no poder).

Capítulo 12: Item 5 (2° ano)

Capítulo 4: Todos os itens (3° ano) 

O contato indígena, branco e africano no Brasil do século VI

Lugares indígenas ocupados por feitoria, forte, capitanias gerais. A reação dos caciques indígenas à colonização portuguesa no 

Brasil. A reação dos africanos que vão substituir os índios como mão de obra escrava da colonização portuguesa no Brasil.

Capítulo 1: Item 2 (2° ano)               

Capítulo 3: Item 3 (2° ano)

Ferramentas, artefatos e habitações tradicionais

Dos indígenas brasileiros e latinos americanos destinados a caça, coleta, locomoção e produção alimentícia. Capítulo 11: Todos os itens (1° ano) 

Dos não indígenas europeus e africanos, introduzidas no Brasil e na América Latina, desde o contato colonial aos tempos atuais. Capítulo 3: Todos os itens (2° ano) 

Construção de diferentes tipos de habitação (de vivência, rituais e festividades) tradicional dos indígenas brasileiros e latinos 

americanos e a sincretização de modelos de construções, europeia e africana, no Brasil e na América Latina.
Capítulo 11: Todos os itens (1° ano) 

1º ano

CULTURA, DIVERSIDADE E SER HUMANO

TRABALHO, CONSUMO E LUTAS POR DIREITOS

POLÍTICA, ÉTICA E CIDADANIA

CULTURA, DIVERSIDADE E SER HUMANO

2º ano

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE



Tráfico e trabalho escravo colonial

O tráfico negreiro de africanos para trabalhar como mão de obra escrava na América. Capítulo 3: Item 2 (2° ano) 

A escravidão africana no Brasil, na América Latina e no Sul das Treze Colônias Inglesas (EUA).
Capítulo 2: Itens 2 e 4 (2° ano)

Capítulo 3: Item 3 (2° ano) 

O ciclo econômico do açúcar no Nordeste Brasileiro custeado pela Holanda e o trabalho escravo africano. Capítulo 1: Itens 3 e 5 (2° ano)

A expansão da colonização do Brasil. Capítulo 4: Item 1 (2° ano) 

A criação de gado e o avanço da colonização rumo ao sertão do Brasil pelos trabalhadores das fazendas que alargaram o Brasil 

rumo ao Norte.
Capítulo 4: Item 2 (2° ano) 

Os bandeirantes apresadores de índios para vender como escravos e pesquisadores de minérios alargam o tamanho do Brasil 

rumo ao Sul e descobrem as Minas Gerais, novo ciclo econômico do Brasil: o ciclo do ouro que durante cem anos vai garantir 

muita riqueza para a metrópole portuguesa e trabalho compulsório para os escravos africanos das minas.

Capítulo 4: Todos os itens  (2° ano) 

O Brasil do Estado Novo ao Regime Militar

Era Vargas e a integração nacional. Capítulo 6: Todos os itens (3° ano) 

Era JK, a interiorização e o desenvolvimento nacional. Capítulo 11: Item 2 (3° ano) 

Era Jânio, Jango e as reformas de base. Capítulo 11: Item 3 (3° ano) 

A ditadura militar de 1964-1985: de Castelo a Figueiredo, a era da repressão. Capítulo 12: Itens 1 e 2 (3° ano) 

Era Sarney, governo de transição anglo-saxônica.
Capítulo 14: Item 1 (3° ano) 

Capítulo 13: Todos os itens (2° ano)

Independência do Haiti, na América Latina. Capítulo 8: Item 4 (2° ano) 

Independência da América Espanhola, na América Latina. Capítulo 8: Item 5 (2° ano) 

Conflitos e revoltas no Brasil, América Latina e América anglo-saxônica. Era Collor, de reabertura. Capítulo 14: Item 2 (3° ano) 

Era Fernando Henrique, de estabilização. Capítulo 14: Item 3 (3° ano) 

Era Lula, de continuidade da estabilização. Capítulo 14: Item 3 (3° ano) 

Reeleição, ruptura ou continuidade presidencial. Capítulo 14: Item 3 (3° ano) 

A Formação dos EUA, na América anglo-saxônica. Capítulo 13: Todos os itens (2° ano) 

Formação de estados nacionais europeus. Capítulo 1 Item 1 (1° ano) 

Revolução Francesa. Capítulo 4: Itens 2 ao 4 (2° ano) 

Colonialismo e neocolonialismo europeu.
Capítulos 1 e 2: Todos os itens (2° ano)                                  

Capítulos 1: Todos os itens (3° ano)         

Governos totalitários nazistas fascistas na Europa e seus ramos mundo afora. Capítulo 5: Itens 1, 3 e 4 (3° ano) 

A história transparente de como se formou o Brasil e a América Latina.
Conexões: Estudos de Geografia Geral e 

do Brasil: Capítulo 8: Item 8.1 (3° ano)

A forma como a sociedade brasileira e latino-americana concebe e deseja sua própria história.
Sociologia em movimento: Capítulo 8: 

Todos os itens (volume único)

Como se comportam os grupos sociais que compõem o povo brasileiro e da América Latina.

Capítulo 14: Seção ampliando 

conhecimentos                       

Sociologia em movimento: Capítulo 8: 

Todos os itens (volume único)

Como são as relações dos grupos sociais brasileiros e latinos americanos em momentos de crises antagônicas entre ambos.

Conexões: Estudos de Geografia Geral e 

do Brasil: Capítulo 10.            

Seção "Estudo de Caso" apresenta 

algumas situações de conflitos entre os 

países latino americanos (3° ano)

Superadas as crises como se comportam e que meios usam os grupos sociais brasileiros e latinos americanos para demonstrar as 

satisfações ou não sobre o assunto.

Capítulo 14: Seção ampliando 

conhecimentos (3° ano)

Sociologia em movimento:  Todos os 

itens (volume único)

TRABALHO, CONSUMO E LUTAS POR DIREITOS

POLÍTICA, ÉTICA E CIDADANIA

2º ano

O Brasil da reabertura política a democracia plena atual; Sucessão política no Brasil; Política na América; Política no mundo; A luz da ética e da cidadania



O movimento indígena e não indígena no Brasil atual

O movimento das 305 etnias com 274 línguas. Os movimentos sociais no Brasil (de mulheres, de gêneros, entre outros).

Capítulo 14: Item 4 e seção Ampliando 

conhecimentos do respectivo item. (3° 

ano)

Os meios de comunicações e de transportes indígenas e não indígenas

As comunicações tradicionais dos indígenas brasileiros e latinos americanos, por meios das inscrições rupestres. Capítulo 1: Item 4 (1° ano) 

Da canoa ao avião, da escrita rupestre a internet: uma síntese do contato entre índios, europeus e africanos no Brasil e na América 

Latina.

Assuntos abordados ao longo dos 

capítulos

Histórias de transversais da comunicação pré-histórica para histórica, ocorridas no velho mundo antigo, por meio da escrita

Cuneiforme suméria. Capítulo 2: Item 1 (1° ano) 

Hieroglífica egípcia. Capítulo 2: Item 2 (1° ano) 

Ideograma chinês. Capítulo 3: Item 4 (1° ano) 

Alfabeto fenício. Capítulo 4: Item 4 (1° ano) 

Algarismos hindus, arábicos e romanos. Capítulo 3: Item 1 (1° ano) 

A bíblia hebraica. Capítulo 4: Item 2 e 3 (1° ano) 

O alcorão islâmico e outros.

Capítulo 8: Item 1 e a seção Analisar um 

documento histórico: O Alcorão e o 

papel das mulheres no mundo islâmico  

(1° ano) 

Iluminismo europeu e sua influência

Na ciência de descobertas, feitas nas viagens filosóficas de naturalistas, pelo novo mundo americano, para os europeus. Capítulo 5: Item 1 (2° ano)

No enriquecimento dos estudos feitos pelos iluministas europeus, sobre os povos, os minerais, a fauna e flora americana, latina 

americana e brasileira.

Capítulo 10: Item 2 (1° ano) - Seção 

Controvérsias: O olhar europeu dos 

europeus sobre os indígenas: Da 

selvageria à idealização. 

Mundo do trabalho americano

Trabalho, consumo e desenvolvimento no Brasil em desenvolvimento; na América Latina com países em desenvolvimento outros 

não, e os EUA, líder global.

Capítulo 15: Itens 1 e 2/ Seção no Item 

3: Analisar um documento histórico: A 

sociedade do consumo e o império das 

marcas (3° ano) 

Mundo do trabalho no velho mundo

A Revolução Industrial Inglesa no século XVIII: mudança nos atos de produção e a emergência de uma tecnologia científica, 

filosófica, social científica e mecanicista.
Capítulo 6: Itens 3 e 4 (2° ano) 

Trabalho, consumo e desenvolvimento na história humana africana, mesopotâmica, asiática e europeia, antigas.
Capítulos 2 ao 6 e 8: Ao longo dos itens 

(1° ano) 

Grécia – o berço da ética mãe da democracia

Como os gregos analisaram fundamentaram e construíram os conceitos e aplicabilidade da ética que rege o mundo Ocidental. Capítulo 5: Item 2 (1° ano) 

Roma – o berço da cidadania mãe da república

Como os romanos analisaram, fundamentaram e construíram os conceitos e aplicabilidade de cidadania que rege o mundo 

Ocidental.
Capítulo 6: Item 2 (1° ano) 

Histórias da aurora humana aos dias atuais

Da origem humana a sistemática da escrita e o nascimento da cidade. Capítulo 1: Todos os itens (1° ano) 

O mundo grego. Capítulo 5: Todos os itens (1° ano) 

Roma: das origens a república. Capítulo 6: Itens 1 e 2 (1° ano) 

A Europa medieval e o império de Carlos Magno. Capítulo 7: Item 3 (1° ano) 

O mundo feudal europeu ocidental. Capítulo 7: Item 3 (1° ano) 

Igreja e poder. Capítulo 7: Itens 2 e 5 (1° ano) 

O renascimento comercial e urbano. Capítulo 10: Item 1 (1° ano) 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE

CULTURA, DIVERSIDADE E SER HUMANO

3º ano

TRABALHO, CONSUMO E LUTAS POR DIREITOS

POLÍTICA, ÉTICA E CIDADANIA



Monarquias nacionais europeias. Capítulo 12: Item 1 (1° ano) 

O humanismo e o renascimento. Capítulo 10: Item 1 (1° ano) 

A reforma protestante. Capítulo 10: Item 3 (1° ano) 

O iluminismo. Capítulo 5: Todos os itens (2° ano) 

A revolução francesa. Capítulo 7: Itens 2 ao 4 (2° ano) 

A revolução industrial inglesa. Capítulo 6: Itens 1 e 2 (2° ano) 

Os vaqueiros e os bandeirantes e a conquista do sertão adentro do Brasil. Capítulo 4: Itens 1 e 2 (2° ano)

Minas gerais: eldorado brasileiro. Capítulo 4: Item 2 (2° ano) 

Conflitos na colônia portuguesa. Capítulo 4: Item 2 (2° ano) 

Revoltas emancipacionistas. Capítulo 9: Item 1 (2° ano) 

A chegada da família real portuguesa no Brasil. Capítulo 9: Item 2 (2° ano) 

A independência da América espanhola. Capítulo 8: Item 5 (2° ano) 

A independência do Brasil. Capítulo 9: Item 3 (2° ano) 

A proclamação da República e os presidentes da espada, do café com leite, da nova era dos anos trinta do século vinte ao final.
Capítulo 12: Item 10 (2° ano)                                

Capítulo 2: Itens 1 (3° ano) 

 A carta testamento do presidente Getúlio Vargas. Capítulo 11: Item 1 (3° ano) 

O século vinte no Brasil e no mundo. Capítulo 2 ao 15: Todos os itens (3° ano) 

O fim do bloco comunista. Capítulo 13: Todos os itens (3° ano) 

Questões históricas contemporâneas e suas alternativas. Capítulo 15: Todos os itens (3° ano) 

Do governo geral a livre democracia no Brasil. Capítulo 14: Item 1 (3° ano) 

As duas décadas de crise 1970-80 do século XX. Capítulo 12 e 13: Todos os itens (3° ano) 

O conflito árabe israelense. Capítulo 8: Item 2 (3° ano) 

O mundo globalizado e a guerra contra o terror. Capítulo 15: Item 4 (3° ano) 

O Brasil neoliberal. Capítulo 14: Item 2 (3° ano) 

3º ano

Fale Conosco: 0800 13 0033



Estudo da História

Estudo da História Capítulo 1: Todos os itens (1° ano) 

O Brasil antes dos portugueses

América antes de Colombo Capítulo 13: Itens 2 e 4 (1° ano) 

Povos indígenas do Brasil Capítulo 13: Item 2 (1° ano) 

A colonização portuguesa

A colonização europeia na América Latina Capítulo 3: Item 1 (2° ano) 

O Trabalho Indígena

Tipo de trabalho sustentado desenvolvido pelos povos indígenas do Brasil e da América Latina antes da chegada dos colonos 

europeus.
Capítulo 13: Itens 2 e 4 (1° ano) 

O trabalho forçado dos indígenas brasileiros, na extração do pau-brasil; Capítulo 3: Item 1 (2° ano) 

O trabalho forçado dos indígenas da América Latina, na extração de minérios e outros, para os colonos europeus de Portugal e 

Espanha.

Capítulo 1: Item 4 e seção Trabalhando 

com fontes? (2° ano) 

Produção e consumo indígena

Forma de produção e consumo para a manutenção da família e do grupo comunitário e social praticada pelos indígenas 

brasileiros, latinos americanos antes do contato com os brancos.
Capítulo 13: Itens 2 e 4 (1° ano) 

Situação Social Indígena

Situação social ajustada dos índios do Brasil e da América antes da fricção com os europeus. Capítulo 13: Itens 2 e 4 (1° ano) 

A situação social desajustada dos índios brasileiros e americanos com o contato e a fricção dos colonos europeus. Capítulo 3: Item 1 (2° ano) 

A formação política do Brasil, da colônia a república

Governo Geral Colonial Português (Tomé de Souza, Duarte Costa, Mem de Sá, entre outros). Capítulo 3: Item 1 (2° ano) 

Vice e Reino Português (Governo de Dom João VI, Governo de Dom Pedro I).
Capítulo 11: Item 4 (2° ano)

Capítulo 14: Item 1 (2° ano)  

Emancipação Política do Brasil de Portugal em 1822 e a Implantação do Regime Imperial Brasileiro (Primeiro Reinado de Dom 

Pedro I, Período Regencial, Segundo Reinado de Dom Pedro II).

Capítulo 11: Item 8 (2° ano)  Capítulos 

14 e 15: Todos os itens (2° ano)  

Proclamação da República em 1889 (República da Espada, Deodoro e Floriano Peixoto, República Velha do café com leite, 

cafeicultores de São Paulo e os criadores de gado de Minas Gerais no poder).

Capítulo 15: Item 10 (2° ano)   

Capítulo 2: Todos os itens (3° ano)  

O contato indígena, branco e africano no Brasil do século VI

Lugares indígenas ocupados por feitoria, forte, capitanias gerais. A reação dos caciques indígenas à colonização portuguesa no 

Brasil. A reação dos africanos que vão substituir os índios como mão de obra escrava da colonização portuguesa no Brasil.

Capítulo 3: Item 1 (2° ano)               

Capítulo 4: Item 2 (2° ano)

Ferramentas, artefatos e habitações tradicionais

Dos indígenas brasileiros e latinos americanos destinados a caça, coleta, locomoção e produção alimentícia. Capítulo 13: Itens 2 ao 4  (1° ano) 

Dos não indígenas europeus e africanos, introduzidas no Brasil e na América Latina, desde o contato colonial aos tempos atuais. Capítulo 14: Todos os itens  (1° ano) 

Construção de diferentes tipos de habitação (de vivência, rituais e festividades) tradicional dos indígenas brasileiros e latinos 

americanos e a sincretização de modelos de construções, europeia e africana, no Brasil e na América Latina.
Capítulo 13: Itens 2 ao 4  (1° ano) 

1º ano

CULTURA, DIVERSIDADE E SER HUMANO

TRABALHO, CONSUMO E LUTAS POR DIREITOS

POLÍTICA, ÉTICA E CIDADANIA

2º ano

CULTURA, DIVERSIDADE E SER HUMANO

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE



Tráfico e trabalho escravo colonial

O tráfico negreiro de africanos para trabalhar como mão de obra escrava na América. Capítulo 4: Item 2 (2° ano) 

A escravidão africana no Brasil, na América Latina e no Sul das Treze Colônias Inglesas (EUA).
Capítulo 2: Item 3 (2° ano)               

Capítulo 4: Item 1 (2° ano) 

O ciclo econômico do açúcar no Nordeste Brasileiro custeado pela Holanda e o trabalho escravo africano. Capítulo 4: Todos os itens (2° ano) 

A expansão da colonização do Brasil. Capítulo 5: Item 1 (2° ano) 

A criação de gado e o avanço da colonização rumo ao sertão do Brasil pelos trabalhadores das fazendas que alargaram o Brasil 

rumo ao Norte.
Capítulo 4: Item 1 (2° ano) 

Os bandeirantes apresadores de índios para vender como escravos e pesquisadores de minérios alargam o tamanho do Brasil 

rumo ao Sul e descobrem as Minas Gerais, novo ciclo econômico do Brasil: o ciclo do ouro que durante cem anos vai garantir 

muita riqueza para a metrópole portuguesa e trabalho compulsório para os escravos africanos das minas.

Capítulo 5: Todos os itens (2° ano) 

O Brasil do Estado Novo ao Regime Militar

Era Vargas e a integração nacional. Capítulo 6: Todos os itens (3° ano) 

Era JK, a interiorização e o desenvolvimento nacional. Capítulo 9: Item 4 (3° ano) 

Era Jânio, Jango e as reformas de base. Capítulo 9: Itens 6 e 7 (3° ano) 

A ditadura militar de 1964-1985: de Castelo a Figueiredo, a era da repressão. Capítulo 10: Itens 3 e 4 (3° ano) 

Era Sarney, governo de transição anglo-saxônica.
Capítulo 12: Item 3 (3° ano) 

Capítulo 16: Itens 1 ao 5 (3° ano) 

Independência do Haiti, na América Latina. Capítulo 10: Item 2 (2° ano) 

Independência da América Espanhola, na América Latina. Capítulo 10: Item 3 (2° ano) 

Conflitos e revoltas no Brasil, América Latina e América anglo-saxônica. Era Collor, de reabertura. Capítulo 12: Item 4 (3° ano) 

Era Fernando Henrique, de estabilização. Capítulo 12: Item 6 (3° ano) 

Era Lula, de continuidade da estabilização. Capítulo 12: Item 8 (3° ano) 

Reeleição, ruptura ou continuidade presidencial. Capítulo 12: Item 8 (3° ano) 

A Formação dos EUA, na América anglo-saxônica. Capítulo 16: Itens 1 ao 5 (3° ano) 

Formação de estados nacionais europeus. Capítulo 10: Itens 1 ao 3 (1° ano) 

Revolução Francesa. Capítulo 9: Itens 1 ao 6 (2° ano) 

Colonialismo e neocolonialismo europeu.

Capítulos 1, 2 e 3: Todos os itens  (2° 

ano)                                                 

Capítulos 1: Todos os itens  (3° ano)         

Governos totalitários nazistas fascistas na Europa e seus ramos mundo afora. Capítulo 4: Itens 3 e 4 (3° ano) 

A história transparente de como se formou o Brasil e a América Latina.
Conexões: Estudos de Geografia Geral e 

do Brasil: Capítulo 8: Item 8.1 (3° ano)

A forma como a sociedade brasileira e latino-americana concebe e deseja sua própria história.
Sociologia em movimento: Capítulo 8: 

Todos os itens (volume único)

Como se comportam os grupos sociais que compõem o povo brasileiro e da América Latina.

Capítulo 12: Itens 9 ao 11 (3° ano)

Sociologia em movimento:  Capítulo 8: 

Todos os itens (volume único)

Como são as relações dos grupos sociais brasileiros e latinos americanos em momentos de crises antagônicas entre ambos.

Conexões: Estudos de Geografia Geral e 

do Brasil: Capítulo 10.

Seção "Estudo de Caso" apresenta 

algumas situações de conflitos entre os 

países latino americanos (3° ano)

Superadas as crises como se comportam e que meios usam os grupos sociais brasileiros e latinos americanos para demonstrar as 

satisfações ou não sobre o assunto.

Capítulo 12: Itens 9 ao 11 (3° ano) 

Sociologia em movimento: Todos os 

itens (volume único)

TRABALHO, CONSUMO E LUTAS POR DIREITOS

2º ano

POLÍTICA, ÉTICA E CIDADANIA

O Brasil da reabertura política a democracia plena atual; Sucessão política no Brasil; Política na América; Política no mundo; A luz da ética e da cidadania



O movimento indígena e não indígena no Brasil atual

O movimento das 305 etnias com 274 línguas. Os movimentos sociais no Brasil (de mulheres, de gêneros, entre outros). Capítulo 12: Itens 9 e 11 (3° ano)

Os meios de comunicações e de transportes indígenas e não indígenas

As comunicações tradicionais dos indígenas brasileiros e latinos americanos, por meios das inscrições rupestres. Capítulo 3: Item 3 (1° ano) 

Da canoa ao avião, da escrita rupestre a internet: uma síntese do contato entre índios, europeus e africanos no Brasil e na América 

Latina.

Assuntos abordados ao longo dos 

capítulos

Histórias de transversais da comunicação pré-histórica para histórica, ocorridas no velho mundo antigo, por meio da escrita

Cuneiforme suméria. Capítulo 4: Item 1 (1° ano) 

Hieroglífica egípcia. Capítulo 4: Item 3 (1° ano) 

Alfabeto fenício. Capítulo 4: Item 5 (1° ano) 

A bíblia hebraica. Capítulo 4: Item 7 (1° ano) 

O alcorão islâmico e outros. Capítulo 8: Item 1 (1° ano) 

Iluminismo europeu e sua influência

Na ciência de descobertas, feitas nas viagens filosóficas de naturalistas, pelo novo mundo americano, para os europeus.

Capítulo 7: Item 3 (2° ano) e Seção 

Aprenda Mais: O iluminismo e as 

descobertas científicas

No enriquecimento dos estudos feitos pelos iluministas europeus, sobre os povos, os minerais, a fauna e flora americana, latina 

americana e brasileira.
Capítulo 12: Item 3 (1° ano) 

Mundo do trabalho americano

Trabalho, consumo e desenvolvimento no Brasil em desenvolvimento; na América Latina com países em desenvolvimento outros 

não, e os EUA, líder global.
Capítulo 13: Item 4 (3° ano) 

Mundo do trabalho no velho mundo

A Revolução Industrial Inglesa no século XVIII: mudança nos atos de produção e a emergência de uma tecnologia científica, 

filosófica, social científica e mecanicista.
Capítulo 8: Itens 5 ao 8 (2° ano) 

Trabalho, consumo e desenvolvimento na história humana africana, mesopotâmica, asiática e europeia, antigas.
Capítulos 4 ao 6 e 8: Ao longo dos itens 

(1° ano) 

Grécia – o berço da ética mãe da democracia

Como os gregos analisaram fundamentaram e construíram os conceitos e aplicabilidade da ética que rege o mundo Ocidental.

Capítulo 5: Item 3 e seção Trabalhando 

com fontes: a democracia ateniense (1° 

ano) 

Roma – o berço da cidadania mãe da república

Como os romanos analisaram, fundamentaram e construíram os conceitos e aplicabilidade de cidadania que rege o mundo 

Ocidental.
Capítulo 6: Item 3 (1° ano) 

Histórias da aurora humana aos dias atuais

Da origem humana a sistemática da escrita e o nascimento da cidade. Capítulo 2: Todos os itens (1° ano) 

O mundo grego. Capítulo 5: Todos os itens (1° ano) 

Roma: das origens a república. Capítulo 6: Itens 1 ao 3 (1° ano) 

A Europa medieval e o império de Carlos Magno. Capítulo 7: Item 3 (1° ano) 

O mundo feudal europeu ocidental. Capítulo 7: Itens 1 ao 5 (1° ano) 

Igreja e poder. Capítulo 9: Item 3 (1° ano) 

O renascimento comercial e urbano. Capítulo 11: Item 1 (1° ano) 

Monarquias nacionais europeias. Capítulo 10: Item 3 (1° ano) 

O humanismo e o renascimento. Capítulo 11: Item 1 (1° ano) 

A reforma protestante. Capítulo 11: Item 5 (1° ano) 

O iluminismo. Capítulo 7: Todos os itens (2° ano) 

A revolução francesa. Capítulo 9: Itens 1 ao 6 (2° ano) 

POLÍTICA, ÉTICA E CIDADANIA

3º ano

CULTURA, DIVERSIDADE E SER HUMANO

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE

TRABALHO, CONSUMO E LUTAS POR DIREITOS



A revolução industrial inglesa. Capítulo 8: Itens 6 ao 8 (2° ano) 

Os vaqueiros e os bandeirantes e a conquista do sertão adentro do Brasil.

Capítulo 4: Item 1 (2° ano) 

Capítulo 5: Item 1 (2° ano) e seção 

Trabalhando com fontes: As riquezas do 

Brasil colonial 

Minas gerais: eldorado brasileiro. Capítulo 5: Item 2 (2° ano) 

Conflitos na colônia portuguesa. Capítulo 5: Item 5 (2° ano) 

Revoltas emancipacionistas. Capítulo 11: Itens 2, 3 e 6 (2° ano) 

A chegada da família real portuguesa no Brasil. Capítulo 11: Item 4 (2° ano) 

A independência da América espanhola. Capítulo 10: Item 3 (2° ano) 

A independência do Brasil. Capítulo 11: Item 8 (2° ano) 

A proclamação da República e os presidentes da espada, do café com leite, da nova era dos anos trinta do século vinte ao final.
Capítulo 15: Item 10 (2° ano)  Capítulo 

2: Itens 1 e 2 (3° ano) 

 A carta testamento do presidente Getúlio Vargas. Capítulo 9: Item 3 (3° ano) 

O século vinte no Brasil e no mundo.
Capítulos 2 ao 13: Todos os itens (3° 

ano) 

O fim do bloco comunista. Capítulo 11: Todos os itens (3° ano) 

Questões históricas contemporâneas e suas alternativas. Capítulo 13: Todos os itens (3° ano) 

Do governo geral a livre democracia no Brasil. Capítulo 12: Item 2 (3° ano) 

As duas décadas de crise 1970-80 do século XX. Capítulo 10 e 11: Todos os itens (3° ano) 

Uma revisão histórica. Nas seções: É importante lembrar

O conflito árabe israelense. Capítulo 7: Item 7 (3° ano) 

O mundo globalizado e a guerra contra o terror. Capítulo 13: Item 8 (3° ano) 

O Brasil neoliberal. Capítulo 12: Item 4 (3° ano) 

3º ano
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