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DELIBERAÇÃO CME / PS Nº 29 – 2020 
Homologa a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com os dispositivos 

jurídicos:  

 

- Constituição Federal; 

- Lei nº 9.394/96; 

- Decreto nº 5.154/2004; 

- Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014); 

- Resolução nº 04/2010 - CNE/CEB; 

- Resolução nº 02/2017 - CNE/CP; 

- Deliberação CEE nº 373/2019 

DELIBERA 
 

Artigo 1º - Fica instituído, por meio da presente Deliberação, Orientação Curricular da Rede  Municipal  de Paraíba do Sul – RJ,  definindo 

princípios e referências curriculares para as instituições de Educação Básica que integram a rede.  

 



Artigo 2º - Compreende-se currículo como experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações 

sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as 

identidades dos educandos, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 

 
Artigo 3º - Os currículos escolares devem possibilitar aos alunos: 

 

I. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a 

realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; 

II. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a 

imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 

tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas; 

III. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da 

produção artístico-cultural; 

IV. Utilizar diferentes linguagens verbal, corporal, visual, sonora e digital; bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 

científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, idéias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem 

ao entendimento mútuo; 

V. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as 

relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 

autonomia, consciência crítica e responsabilidade; 

VI. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões 

comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 

global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta; 



VII. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas 

emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas; 

VIII. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos 

direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 

potencialidades; 

IX. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em 

princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Artigo 4º - Orientação Curricular da Rede Municipal de Paraíba do Sul – RJ deverá ser revisado em um prazo de 02 (dois) anos. 

Artigo 5º - Caberá ao Conselho Municipal de Educação, no âmbito de suas competências, resolver as questões suscitadas pela presente norma. 

Artigo 6º - Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
                                                                                                     CONCLUSÃO DO PLENÁRIO 

 
A presente Deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 
 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 08 de dezembro de 2020. 
 
 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 
Presidente do CME 

 
 

Sabrina de Carvalho Soares Albino                                             Neila Moreira dos Santos Bouzada 
 
 

Carlos Eduardo Magdalena Pereira                                                     Vinicio Dantas Vicentini 
   
                                                       Rafael Bahia Lima   



 

Palavra da Secretária  

Nos últimos anos em todo o nosso território brasileiro, iniciou uma intensa mobilização que contou com a participação de diversas entidades 

representativas dos diferentes segmentos da Educação Básica nas esferas federal, estadual e municipal, das universidades, escolas, instituições do 

terceiro setor, professores e especialistas em educação (brasileiros e estrangeiros) para uma análise minuciosa do que seria considerado 

fundamental como direitos de aprendizagens de todos os estudantes brasileiros. Após um longo processo democrático de construção e discussão, 

consultas públicas e contribuição de professores de todas as regiões do Brasil , foi homologada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

Sua elaboração está amparada legalmente no Artigo 210 da Constituição de 1988, no Artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, de 1996 e ainda, no Plano Nacional de Educação (PNE) Lei 13005 de 2014. 

Assim, a BNCC é um documento de caráter normativo cujo objetivo é garantir a qualidade da educação no País estabelecendo um patamar de 

aprendizagem e desenvolvimento a que todos os alunos têm direito.  Desta forma ela vem subsidiar e orientar a construção de currículos 

regionais, trazendo o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica, permitindo que a partir dela, sejam acrescidos especificidades de relevância local e regional.  

A rede municipal de ensino de Paraíba do Sul participou de cada etapa da elaboração da BNCC, foram enviadas sugestões para a construção das 

versões preliminares, contribuições nas consultas públicas e foi acompanhado todo processo até a homologação do documento final. 

A partir do documento final norteador da Base, a rede iniciou um processo de discussão e apropriação do documento participando do Dia D da 

BNCC nas unidades escolares, assim como foram promovidos palestras e encontros integrando a rede.  

Para a elaboração da orientação curricular do município,tendo como ponto de partida a BNCC, foram promovidos diversos encontros e grupos de 

estudo envolvendo coordenadores, diretores, pedagogos e professores de todas as etapas e modalidades .  Após a construção coletiva partindo de 

discussões em grupos de estudo, por área do conhecimento, ano de escolaridade, a versão preliminar foi apresentada a todos os professores da 

rede municipal que participaram da Consulta Pública para que os últimos apontamentos pudessem fundamentar a construção deste documento. 

O presente documento é fruto de um processo de debate sério, ético e responsável com diferentes atores do campo educacional da rede municipal 

tendo como princípio as metas e objetivos trazidos pela BNCC, sem desconsiderar a história local e as especificidades de nossa cidade e  de 

nossa região. Seu objetivo é ser instrumento de gestão pedagógica para que numa perspectiva inclusiva, de aprender e de se desenvolver, possa 

garantir a qualidade e a equidade do ensino de todos os estudantes da rede municipal de Paraíba do Sul.     

   Neila Moreira dos Santos Bouzada 



 

Composição do Grupo de profissionais responsáveis pelo estudo por ano de escolaridade dos anos iniciais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Infantil 

Creche 

Luciana Fernandes Saar 

Ana Cristina da Costa Freitas  

Pré escolar 

Dulcineia Rodrigues Afonso 

Roberta Silva Barros Elmôr 

Paula Braga de Mello  

1º ano de escolaridade 

Vera Lúcia Souza de Oliveira 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira  

Maria Estela da Silva Almeida Cerqueira  

2º ano de escolaridade 

Vilma Vicente da Silva Honorato 

Gilmara de Araujo  

Patrícia Ramos Salles 

 

 

3º ano de escolaridade 

Tânia Terezinha Canedo de Andrade 

Diovana Aparecida de oliveira Borges 

Sandreia Gonçalves Leal  

Priscila Mello dos Reis 

 

4º ano de escolaridade 

Jussara Vitorelli da Silva Oliveira 

Ana Maria Nascimento Santos de Oliveira 

Felisete das Graças Siqueira Martins 

 

5º ano de escolaridade 

Jane Aparecida Silva da Neiva Gonçalves 

Marlene Mendes de Castro Santos  

Márcia Rivello da Costa Guimarães  

 



Composição do Grupo de profissionais responsáveis pelo estudo por Componente Curricular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

Walmir Fernandes Pereira 

 

Matemática 

Roberto Carlos de Souza Silva  

 

História 

Djanira Mendonça Ferreira de Oliveira 

Robison Zacharias Guimarães 

 

Geografia 

Cláudia de Jesus Lacerda Rodrigues  

Sabrina de Carvalho Soares Albino 

 

Ciências 

Cristyani Mendes de Sousa 

 

Inglês 

Tania Mara Lourenço 

 

Educação física 

Andreia Pereira Batista 

Denis Pereira Mendes 

 

Artes 

Alliana de Pádua Daud 

 



 

 

Introdução 

Resolução CNE/CP Nº 02, 22 de dezembro de 2017, que institui e orienta a implantação da BNCC, determina aos estados e municípios 

brasileiros que revejam seus currículos a luz do documento BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Assim, inicia-se o movimento de 

construção do documento no município de Paraíba do Sul, tendo como início do processo de construção com discussões nas unidades escolares, 

mobilização nacional (Dia D), mobilização municipal, reuniões com professores, encontros para realinhamento, consulta pública e assembléia 

final. A equipe técnica - pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Paraíba do Sul, em parceria com SEEDUC-RJ, participou de 

encontros formativos para implementação da base no município, (BNCC DOC-RJ Em Ação); foi dado início ao processo de capacitação dos 

docentes, da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, para elaboração e desenvolvimento do planejamento de acordo com a BNCC. 

A proposta é ampliar olhares e discussões acerca do fazer pedagógico, em todo o seu percurso desde o pensar a habilidade a ser desenvolvida até 

a avaliação da aprendizagem considerando a realidade do aluno. Para isto, o presente documento se faz na construção coletiva, dialogando com 

os docentes a fim de enriquecer e auxiliar as práticas incidindo em melhoras nos processos de formação dos alunos. 

Realidade Educacional do Município de Paraíba do Sul  

O município de Paraíba do Sul possui 29 (vinte e nove) unidades escolares, sendo 09 (nove) creches, 11 (onze) escolas com Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I e 08 (oito) unidades com Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II. Quanto a localização, 06 (seis) escolas 

situam-se na zona rural. Ao todo, a rede municipal de Educação, possui 6.200 (seis mil e duzentos) alunos matriculados e 353 profissionais 

docentes. 

 A Gestão Municipal de Educação enseja oferecer uma Educação Integral, com vistas ao desenvolvimento humano, em suas variadas 

dimensões: física,cognitiva e psicossocial. É meta das políticas educacionais dos gestores públicos ofertar Educação com a garantia de acesso, 

permanência e qualidade, gerenciando aEducação de modo a oferecer  condições de desenvolvimento integral de potencialidades a todos os 

estudantes. Para que sejam dadas tais condições é necessário considerar os variados aspectos que envolvem o fazer pedagógico, tendo o currículo  

 



 

 

 

importante destaque. Desse modo, discutir e construir é um passo coletivo, com multiplicidade de vozes e de atores. Sendo o currículo a alma da 

escola, ou seja, documento vivo que deve conter e garantir caminhos a serem percorridos com segurança para este novo tempo em que vivemos,  

há que se pensar em encontros formativos com o corpo técnico e docentes para que se alcance maior compreensão e eficácia nos planejamentos e 

propostas de ensino para o desenvolvimento de habilidades e consequentemente de competências nos estudantes para que estes exerçam 

autonomia em sua vida cidadã. 

 Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o 

desenvolvimento de dez competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 

 É imprescindível destacar que as competências gerais da Educação Básica, apresentadas a seguir, inter-relacionam-se e desdobram-se no 

tratamento didático proposto para as três etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), articulando-se na 

construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da LDB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e 

explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise 

crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 

soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas 

diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem 

como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias 

e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética 

nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, 

resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 

entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, 

com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.  

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e 

decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em 

âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.  

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo 

suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e 

aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 

culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.  

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com 

base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 



 

 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Conforme a LDB Nº 9394/96 entende-se que a Educação Especial deve ter caráter inclusivo sendo oferecida nas escolas regulares, com 

apoio especializado para efetiva integralização dos estudantes. A escola deve acolher todos os alunos oferecendo situações favoráveis a 

aprendizagem, respeitando o ritmo e as potencialidades de cada aluno.  

Propostas adequadas em que sejam adaptadas estratégias de ensino fazendo o uso de recursos diferenciados e técnicas para atendimento a 

todos os estudantes em suas especificidades são caminhos imprescindíveis a uma escola inclusiva e acolhedora de diferenças. Lembrando que a 

Educação especial, como modalidade, perpassa todas as etapas e as demais modalidades, não devendo ter menção solitária e deslocada nos 

documentos curriculares. Dessa forma, se garante a permanência com qualidade dos alunos valorizando as diferenças primando porigualdade de 

condições de aprendizagem. 

 

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos 

humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à idéia 

de eqüidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da 

escola. (BRASIL, 2014, p.01) 

 

 A Educação Inclusiva como Política Pública deve garantir direitos e, sob essa perspectiva deve abarcar a todos, estudantes, familiares, 

corpo docente e funcionários. Assim, se pensa em capacitação e subsídios aos profissionais para que seja possível efetivar a proposta de educação 

inclusiva de modo adequado a todos. É importante a intersetorialidade para que seja possível implementar tal política pública. As ações devem 

ser coordenadas em parcerias para que os atendimentos de saúde, a acessibilidade arquitetônica, as ações no campo da Assistência Social sejam 

assegurados. 

 



 
 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO – HISTÓRIA 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

 
 

1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas econômicas 

e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervirno mundo contemporâneo. 

2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, 

econômicas e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de organização cronológica.  

3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a 

diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito. 

4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente 

com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.  

5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a 

solidariedade com as diferentes populações. 

6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica. 

7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os 

diferentes grupos ou estratos sociais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL -6ºano                               1ºBIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES DETALHAMENTO DO OBJETO 

 
A questão do tempo, sincronias e 

diacronias: reflexões sobre o 

sentido das cronologias 

(EF06HI01) Identificar diferentes formas decompreensão da 

noção de tempo e de periodização dosprocessos históricos 

(continuidades e rupturas). 

 

História: 

tempo, espaço 

e formas de 

registros 

Formas de registro da história e da 

produção do conhecimento 

histórico 

(EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber histórico 

e analisar o significado das fontes que originaram determinadas 

formas de registro em sociedades e épocas distintas. 

 

As origens da humanidade, seus 

deslocamentos e os processos de 

sedentarização 

(EF06HI03) Identificar as hipóteses científicas sobre o 

surgimento da espécie humana e sua historicidade e analisar os 

significados dos mitos de fundação, discutindo as diferentes 

possibilidades de explicarmos o surgimento do homem na terra, 

enfocando o embate entre as visões metafísicas/religiosas, e a 

visão científica.  

(EF06HI04) Conhecer as teorias sobre a origem do homem 

americano, analisando o processo de sedentarização do homem, 

refletindo sobre seus impactos na construção do que se chama 

de “civilização”, problematizando esse conceito.  

(EF06HI05) Descrever modificações da natureza e da paisagem 

realizadas por diferentes tipos de sociedade, com destaque para 

os povos indígenas originários e povos africanos, e discutir a 

natureza e a lógica das transformações ocorridas. 

(EF06HI06) Identificar geograficamente as rotas de 

povoamento no território americano, compreendendo o conceito 

de diáspora humana, para explicar a dispersão dos seres 

humanos pelos continentes.  

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL -6ºano           2ºBIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

A invenção do 

mundo clássico e o 

contraponto com 

outras sociedades 

 

 

Povos da Antiguidade na África 

(egípcios), no Oriente Médio 

(mesopotâmicos) e nas Américas (pré-

colombianos). Os povos indígenas 

originários do atual território brasileiro e 

seus hábitos culturais e sociais 

 

 

(EF06HI07) Identificar aspectos e formas de registro das 

sociedades antigas na África, no Oriente Médio e nas Américas, 

distinguindo alguns significados presentes na cultura material e 

na tradição oral dessas sociedades 

(EF06HI08) Identificar os espaços territoriais ocupados e os 

aportes culturais, científicos, sociais e econômicos dos astecas, 

maias e incas e dos povos indígenas de diversas regiões 

brasileiras. 

 

O Ocidente Clássico: aspectos da cultura 

na Grécia e em Roma 

(EF06HI09) Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu 

alcance e limite na tradição ocidental, assim como os impactos 

sobre outras sociedades e culturas. 

 



 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL -6ºano             3ºBIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

DETALHAMENTO 

DO OBJETO 
A invenção do 

mundo clássico e o 

contraponto 

comoutras 

sociedades 

O Ocidente Clássico: aspectos da cultura na 

Grécia e em Roma 

(EF06HI09) Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance e limite 

na tradição ocidental, assim como os impactos sobre outras sociedades e 

culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lógicas de 

organização 

política 

As noções de cidadania e política na 

Grécia e em Roma 

Domínios e expansão das culturasgrega 

e romana 

Significados do conceito de “império”e 

as lógicas de conquista, conflito e 

negociação dessa forma de organização 

política 

As diferentes formas de organização 

política na África: reinos, impérios, 

cidades-estados e sociedades linha gerais 

ou aldeias 

(EF06HI10) Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação 

da pólis e nas transformações políticas, sociais e culturais. 

(EF06HI11) Caracterizar o processo de formação da Roma Antiga e suas 

configurações sociais e políticas nos períodos monárquico e republicano. 

(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e 

exclusão na Grécia e Roma antigas. 

(EF06HI13) Conceituar “império” no mundo antigo, com vistas à análise das 

diferentes formas de equilíbrio e desequilíbrio entre as partes envolvidas. 

 

A passagem do mundo antigo para o 

mundo medieval. 

A fragmentação do poder político na Idade 

Média 

(EF06HI14) Identificar e analisar diferentes formas decontato, adaptação ou 

exclusão entre populações emdiferentes tempos e espaços. 

 

O Mediterrâneo como espaço de interação 

entre as sociedades da Europa, da África 

e do Oriente Médio. 

(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de circulação depessoas, produtos e 

culturas no Mediterrâneo e seusignificado. 

 

Trabalho e formas 

de organização 

social e 

cultural 

Escravidão, trabalho livre e servidão em 

diferentes sociedades do mundo antigo e 

medieval (Grécia, Roma, África, Europa 

Medieval). 

(EF06HI01.RJ)Reconhecer as reminiscências das formas de trabalho 

existentes no mundo antigo no período  contemporâneo. 

(EF06HI19) Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no 

mundo antigo e nas sociedades medievais relacionando-o com a cultura 

patriarcal presente na tradição greco-romana.  

 

 



 
 
 

A cultura, o 

pensar e as 

pessoas no 

mundo antigo 

Religião, mitologia e 

pensamento científico 

nas sociedades antigas 

(África, Grécia, Roma), 

a gênese e difusão do 

cristianismo até a 

medievalidade. 

(EF06HI02.RJ) Diferenciar religiões politeístas de religiões monoteístas, 

enfatizando que o monoteísmo era um fenômeno minoritário no mundo 

antigo. 

(EF06HI03.RJ) Diferenciar pensamento mitológico de pensamento 

filosófico, enfatizando não só as origens greco- romanas da filosofia, mas 

também as suas origens africanas. 

 

Povos da 

Antiguidade 

(África, 

Mesopotâmia, 

Grécia e Roma), em 

sua  dimensão 

política e social 

Povos da Antiguidade (África, Mesopotâmia, 

Grécia e Roma), em 

sua dimensão política e 

social 

(EF06HI04.RJ) Conceituar “império” no mundo antigo, 

comvistasàanálisedas diferentesformas de equilíbrio

 edesequilíbrio entre as partes envolvidas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL -6ºano                     4ºBIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

DETALHAMENTO DO 

OBJETO 

Trabalho e formas 

de organização 

social e cultural 

Senhores e servos no mundo antigo e no 

medieval 

Escravidão e trabalho livre em diferentes 

temporalidades e espaços (Roma Antiga, 

Europa medieval e África) 

Lógicas comerciais na Antiguidade 

romana e no mundo medieval 

(EF06HI16) Caracterizar e comparar as dinâmicas de 

abastecimento e as formas de organização do trabalho e da vida 

social em diferentes sociedades e períodos, com destaque para as 

relações entre senhores e servos. 

 

(EF06HI17) Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no 

mundo antigo. 

 

O papel da religião cristã, dos mosteiros 

e da cultura na Idade Média 

(EF06HI18) Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos 

modos de organização social no período medieval. 
 

O papel da mulher na Grécia e em Roma, 

e no período medieval 

(EF06HI19) Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das 

mulheres no mundo antigo e nas sociedades medievais 

relacionando-o com a cultura patriarcal presente na tradição greco-

romana.  

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL -7ºano                               1ºBIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES CONTEÚDOS 

Poder, riqueza e          

“espiritualidade” 

no mundo 

medieval 

Fragmentação política, relação senhores 

feudais, servos (e outras formas de trabalho 

no período), monopólio da fé e do 

conhecimento no período medieval 

(EF07HI01.RJ) Identificar as relações de poder 

existentes na Europa medieval, relacionando o caráter 

local destas com as expressões de poder local presentes 

ainda no Brasil.  

(EF7HI02.RJ) Compreender as desigualdades 

existentes nas relações sociais e econômicas da  

Europamedieval, relacionando os elementos 

estruturantes dessa sociedade com as formas de 

trabalho compulsório existentes 

nomundocontemporâneo. 

 

 

 

 

 

Humanismos, 

Renascimento e o 

Novo Mundo 

Humanismos: uma nova visão de ser 

humano e de mundo. 

(EF07HI04) Identificar as principais características dos 

Humanismos e dos Renascimentos e analisar seus 

significados. 

 

Reformas religiosas: a cristandade 

fragmentada 

 

(EF07HI05) Identificar e relacionar as vinculações 

entre as reformas religiosas e os processos culturais e 

sociais do período moderno na Europa 

e na América. 

As descobertas científicas e a expansão 

marítima 

(EF07HI06) Comparar as navegações no Atlântico e 

no Pacífico entre os séculos XIV e XVI. 
 



 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL -7ºano                     2ºBIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES CONTEÚDOS 

A organização do 

poder e as 

dinâmicas do 

mundo colonial 

americano 

A formação e o funcionamento das 

monarquias europeias: a lógica da 

centralização política e os conflitos na 

Europa 

(EF07HI07) Descrever os processos de formação e 

consolidação das monarquias e suas principais 

características com vistas à compreensão das razões da 

centralização política. 

 

 

O mundo moderno 

e a conexão entre 

sociedades 

africanas, 

americanas e 

europeias 

A construção da ideia de modernidade e 

seus impactos na concepção de História A 

ideia de “Novo Mundo” ante o Mundo 

Antigo: permanências e rupturas de 

saberes e práticas na emergência do 

mundo moderno 

 

 

(EF07HI01) Explicar o significado de “modernidade” e 

suas lógicas de inclusão e exclusão, com base em uma 

concepção europeia. 

(EF07HI02) Identificar conexões e interações entre as 

sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África e da 

Ásia no contexto das navegações e indicar a 

complexidade e as interações que ocorrem nos Oceanos 

Atlântico, Índico e Pacífico. 

 

Saberes dos povos africanos e pré-

colombianosexpressos na cultura material 

e imaterial 

(EF07HI03) Identificar aspectos e processos 

específicos das sociedades africanas e americanas 

antes da chegada dos europeus, com destaque para as 

formas de organização social e odesenvolvimento de 

saberes e técnicas. 

 



 
 
 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL -7ºano                            3ºBIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES CONTEÚDOS 

O mundo moderno 

e a conexão entre 

sociedades 

africanas, 

americanas e 

europeias 

A ocupação do território "brasileiro" pelos 

povos originários. 

(EF7HI03.RJ) Identificar os principais aspectos 

culturais das tribos tupinambás, ressaltando que foram 

essas tribos que ocuparam a região do entorno da Baía 

de Guanabara, destacando as diferenças existentes 

entre as diferentes tribos, que, seriam exploradas pelos 

europeus, posteriormente. 

 

A organização do 

poder e as 

dinâmicas do 

mundo colonial 

americano 

A conquista da América e as formas de 

organização política dos indígenas e 

europeus: conflitos, dominação e 

conciliação. 

(EF07HI08) Descrever as formas de organização das 

sociedades americanas no tempo da conquista com 

vistas à compreensão dos mecanismos de alianças, 

confrontos e resistências. 

(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da 

conquista europeia da América para as populações 

ameríndias e identificar as formas deresistência. 

 

A estruturação dos vice-reinos nas Américas 

Resistências indígenas, invasões e expansão 

na América portuguesa 

(EF07HI10) Analisar, com base em documentos 

históricos, diferentes interpretações sobre as 

dinâmicas das sociedades americanas no período 

colonial. 

(EF07HI11) Analisar a formação histórico geográfica 

do território da América portuguesa por meio de 

mapas históricos.  

(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da 

população brasileira em diferentes épocas, 

considerando a diversidade étnico-racial e étnico 

cultural (indígena, africana, europeia e asiática).  

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL -7ºano                              4ºBIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES CONTEÚDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lógicas comerciais 

e mercantis da 

modernidade 

As lógicas mercantis e o domínio europeu 

sobre os mares e o contraponto Oriental 

 

 

 

 

 

(EF07HI13) Caracterizar a ação dos europeus e suas 

lógicas mercantis visando ao domínio no mundo 

atlântico. 

(EF07HI14) Descrever as dinâmicas comerciais das 

sociedades americanas e africanas e analisar suas 

interações com outras sociedades do Ocidente e do 

Oriente. 

 

As lógicas internas das sociedades africanas 

 

 

 

 

 

 

(EF07HI15) Discutir o conceito de escravidão 

moderna e suas distinções em relação ao escravismo 

antigo e à servidão medieval.  

(EF07HI16) Analisar os mecanismos e as dinâmicas 

de comércio de escravizados em suas diferentes fases, 

identificando os agentes responsáveis pelo tráfico e as 

regiões e zonas africanas de procedência dos 

escravizados. 

A emergência do capitalismo 

 

(EF07HI17) Discutir as razões da passagem do 

mercantilismo para o capitalismo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      ENSINO FUNDAMENTAL -8ºano                                                               1ºBIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES CONTEÚDOS 

 

 

O mundo 

contemporâneo: 

o Antigo 

Regime em 

crise 

A questão do iluminismo e da ilustração. 

(EF08HI01) Identificar os principais 

aspectosconceituais do iluminismo e do liberalismo 

ediscutir a relação entre eles e a organização domundo 

contemporâneo, compreendendo a importância da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, documento de inspiração iluminista, na 

construção da ideia de cidadania.  

 

 

As revoluções inglesas e os princípios 

do liberalismo. 

(EF08HI02) Identificar as particularidadespolítico-

sociais da Inglaterra do século XVII eanalisar os 

desdobramentos posteriores àRevolução Gloriosa, 

identificando as particularidades político sociais da 

Inglaterra do século XVII. 

 

 

 

Revolução Industrial e seus impactos 

na produção e circulação de povos, 

produtos e culturas 

(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução 

Industrial na produção e circulação de povos,produtos 

e culturas. 

 

Revolução Francesa e seus 

desdobramentos 

(EF08HI04) Identificar e relacionar os processosda 

Revolução Francesa e seus desdobramentosna Europa 

e no mundo. 

 



 
 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL -8ºano                            2ºBIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES CONTEÚDOS 

O mundo 

contemporâneo: o 

Antigo Regime em 

crise 

Rebeliões na América portuguesa: as 

conjurações mineira e baiana 

(EF08HI05) Explicar os movimentos e as rebeliões da América 

portuguesa, articulando as temáticas locais e suas interfaces com 

processos ocorridos na Europa e nas Américas. 

 

 

 

Os processos de 

independência nas 

Américas 

Independência dos Estados Unidos da 

América Independências na América 

espanhola 

A revolução dos escravizados em São 

Domingo e seus múltiplos 

significados e desdobramentos: o caso 

do Haiti 

Os caminhos até a independência do 

Brasil 

(EF08HI06) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, 

governo e país para o entendimento de conflitos e tensões.  

(EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades dos 

diversos processos de independência nas Américas, seus aspectos 

populacionais e suas conformações territoriais.  

(EF08HI01.RJ) Identificar e contextualizar as especificidades dos 

diversos processos de independência nas Américas, seus aspectos 

populacionais e suas conformações territoriais 

(EF08HI08) Conhecer o ideário dos líderes dos movimentos 

independentistas e seu papel nas revoluções que levaram à 

independência das colônias hispano-americanas.  

(EF08HI09) Conhecer as características e os principais pensadores 

doPanamericanismo. 

(EF08HI10) Identificar a Revolução de São Domingo como evento 

singular e desdobramento da Revolução Francesa e avaliar suas 

implicações, relacionando-o ao fenômeno conhecido como 

“haitianismo” no Brasil colônia. 

(EF08HI11) Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de 

diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas de independência no 

Brasil, na América espanhola e no Haiti. 

(EF08HI12) Caracterizar a organização política e social no Brasil 

desde a chegada da Corte portuguesa, em 1808, até 1822 e seus 

desdobramentos para a história política brasileira. 

(EF08HI02.RJ) Caracterizar a organização política e social no 

Brasil desde a chegada da Corte portuguesa, em 1808, até1822 e 

seus desdobramentos para a história políticabrasileira. 

(EF08HI13) Analisar o processo de independênciaem 

diferentes países latino-americanos e comparar as formas de governo 

neles adotadas. 

 



 
 
 

 A tutela da população indígena, a 
escravidão dos negros e a tutela dos 
egressos da escravi- dão 

(EF08HI14) Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a 
participação dos negr os na sociedade brasileira do final do período 
colonial, identificando permanências na forma depreconceitos, 
estereótipos e violências sobre aspopulaçõesindígenas e negras no 
Brasil e nas Américas. 

 



 
 
 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL -8ºano                                                               3ºBIMESTRE 

                                                                COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES CONTEÚDOS 

 

 

O Brasil no 

século XIX 

Brasil: Primeiro Reinado 

O Período Regencial e as 

contestações ao poder central 

O Brasil do Segundo Reinado: política 

e economia 

A Lei de Terras e seus 

desdobramentos na política do 

Segundo Reinado 

Territórios e fronteiras: a Guerra do 

Paraguai 

(EF08HI15) Identificar e analisar o equilíbrio dasforças e os sujeitos 

envolvidos nas disputaspolíticas durante o Primeiro e o Segundo Reinado. 

(EF08HI16) Identificar, comparar e analisar adiversidade política, social e 

regional nas rebeliõese nos movimentos contestatórios ao poder 

centralizado. 

(EF08HI17) Relacionar as transformaçõesterritoriais, em razão de questões de 

fronteiras,com as tensões e conflitos durante o Império. 

(EF08HI18) Identificar as questões internas eexternas sobre a atuação do 

Brasil na Guerra doParaguai e discutir diferentes versões sobre oconflito. 

 

 

O escravismo no Brasil do século XIX: 

plantations e revoltas deescravizados, 

abolicionismo epolíticas migratórias no 

Brasil Imperial 

(EF08HI03.RJ) Identificar as diferentes "correntes" inseridas  nos 

movimentos abolicionista e republicano no final do período imperial no 

Brasil,destacando o papel de intelectuais negros. 

(EF08HI19) Formular questionamentos sobre olegado da escravidão nas 

Américas, com base naseleção e consulta de fontes de diferentes 

naturezas. 

(EF08HI20) Identificar e relacionar aspectos dasestruturas sociais da 

atualidade com os legados daescravidão no Brasil e discutir a importância 

deações afirmativas. 

 

 

Políticas de extermínio do indígena 

durante o Império 

(EF08HI21) Identificar e analisar as políticas oficiaiscom relação ao indígena 

durante o Império. 

 

A produção do imaginário nacional 

brasileiro: cultura popular,representações 

visuais, letras e oRomantismo no Brasil 

(EF08HI22) Discutir o papel das culturas letradas,não letradas e das artes na 

produção dasidentidades no Brasil do século XIX. 

 



 
 
 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL -8ºano                                                               4ºBIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES CONTEÚDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configurações do 

mundo no século 

XIX 

Nacionalismo, revoluções e as novas nações 

europeias 

(EF08HI23) Estabelecer relações causais entre as 

ideologias raciais e o determinismo no contexto do 

imperialismo europeu e seus impactos na África e na 

Ásia. 

 

Uma nova ordem econômica: as demandas 

do capitalismo industrial e o lugar das 

economias africanas e asiáticas nas 

dinâmicas globais 

(EF08HI24) Reconhecer os principais produtos, 

utilizados pelos europeus, procedentes do continente 

africano durante o imperialismo e analisar os impactos 

sobre as comunidades locais na forma de organização 

e exploração econômica. 

 

Os Estados Unidos da América e a América 

Latina no século XIX 

(EF08HI25) Caracterizar e contextualizar 

aspectos das relações entre os Estados Unidos da 

América e a América Latina no século XIX. 

 

O imperialismo europeu e a partilha da 

África e da Ásia 

(EF08HI26) Identificar e contextualizar o 

protagonismo das populações locais na resistência ao 

imperialismo na África e Ásia. 

 

Pensamento e cultura no século XIX: 

darwinismo e racismo 

O discurso civilizatório nas Américas, o 

silenciamento dos saberes indígenas e as 

formas de integração e destruição de 

comunidades e povos indígenas 

A resistência dos povos e comunidades 

indígenas diante da 

ofensiva civilizatória 

 

(EF08HI27) Identificar as tensões e os significados 

dos discursos civilizatórios, avaliando seus impactos 

negativos para os povos indígenas originários e as 

populações negras nas Américas. 

 



 
 
 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL -9ºano                                      1ºBIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES CONTEÚDOS 

 

 

 

 

 

O nascimento 

da República 

no Brasil e os 

processos 

históricos até a 

metade do 

século XX 

Experiências republicanas e práticas 

autoritárias: as tensões e disputas do 

mundo contemporâneo 

A proclamação da República e seus 

primeiros desdobramentos 

(EF09HI01) Descrever e contextualizar os principais 

aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da 

emergência da República no Brasil. 

(EF09HI01.RJ) Identificar as principais revoltas e 

massacres de camponeses e trabalhadores rurais no Brasil 

na primeira metade do século XX, destacando a Revolta 

deCanudos. 

(EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da 

história republicana, identificando particularidades da 

história local e regional até 1954. 

 

A questão da inserção dos negros no 

período republicano do pós-abolição 

Os movimentos sociais e a imprensa 

negra; a cultura afro-brasileira como 

elemento de resistência e superação 

das discriminações. 

(EF09HI03) Identificar os mecanismos de inserção dos 

negros na sociedade brasileira pós-abolição e avaliar os 

seus resultados, bem como analisar os mecanismos de 

justificativa e de perpetuação do racismo.  

(EF09HI04) Discutir a importância da participação da 

população negra na formação econômica, política e 

social do Brasil. 

 

Primeira República e suas 

CaracterísticasContestações e dinâmicas da 

vidacultural no Brasil entre 1900 e 1930 

(EF09HI05) Identificar os processos de urbanização e 

modernização da sociedade brasileira e avaliar suas 

contradições e impactos na região em que vive refletindo 

sobre as transformações/”modernizações” por qual passou 

a cidade e o estado do Rio de Janeiro, principalmente 

durante o “bota abaixo” de Pereira Passos, e indicar as 

consequências deste processo para as classes  

populares.  

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

O nascimento 

da República 

no Brasil e os 

processos 

históricos até a 

metade do 

século XX 

O período varguista e suas 

contradições 

A emergência da vida urbana e a 

segregação espacial 

O trabalhismo e seu protagonismo 

político 

(EF09HI02.RJ) Relacionar o surgimento de movimentos 

de caráter fascista no Brasil, principalmente o 

integralismo, com a conjuntura internacional e as 

contradições internas, refletir sobre o fortalecimento de 

movimentos de extrema direita nos dias atuais, tanto no 

Brasil quanto no mundo. 

(EF09HI06) Identificar e discutir o papel dotrabalhismo 

como força política, social e cultural noBrasil, em 

diferentes escalas (nacional, regional,cidade, comunidade). 

 

A questão indígena durante aRepública (até 

1964) 

(EF09HI07) Identificar e explicar, em meio a lógicasde 

inclusão e exclusão, as pautas dos povosindígenas, no 

contexto republicano (até 1964), e daspopulações 

afrodescendentes. 

 

Anarquismo e protagonismo feminino 

(EF09HI08) Identificar as transformações ocorridas 

no debate sobre as questões da diversidade noBrasil 

durante o século XX e compreender osignificado das 

mudanças de abordagem em relaçãoao tema. 

(EF09HI09) Relacionar as conquistas de direitos 

políticos, sociais e civis à atuação de movimentos sociais. 

 



 
 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL -9ºano                            2ºBIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES CONTEÚDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalitarismos e 

conflitos 

mundiais 

O mundo em conflito: a Primeira 

Guerra Mundial A questão da 

Palestina 

A Revolução Russa 

A crise capitalista de 1929 

 

(EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do 

capitalismo e suas crises, os grandes conflitosmundiais e 

os conflitos vivenciados na Europa. 

(EF09HI11) Identificar as especificidades e 

osdesdobramentos mundiais da Revolução Russa e 

seu significado histórico. 

(EF09HI12) Analisar a crise capitalista de 1929 e 

seus desdobramentos em relação à economia 

global. 

 

A emergência do fascismo e do 

nazismo 

A Segunda Guerra Mundial 

Judeus e outras vítimas do 

holocausto 

 

(EF09HI13) Descrever e contextualizar os 

processos da emergência do fascismo e do 

nazismo, a consolidação dos estados totalitários 

e as práticas de extermínio (como o holocausto). 

 

O colonialismo na África 

As guerras mundiais, a crise do 

colonialismo e oadvento dos nacionalismos 

africanose asiáticos 

 

(EF09HI14) Caracterizar e discutir as dinâmicasdo 

colonialismo no continente africano easiático e as lógicas 

deresistênciadaspopulaçõeslocaisdiantedasquestõesintern

acionais. 

 



 
 
 

 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL -9ºano                         3ºBIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES CONTEÚDOS 

Totalitarismos e 

conflitos mundiais 

A Organização das Nações Unidas (ONU) e 

a questão dos Direitos Humanos 

(EF09HI15) Discutir as motivações que levaram à criação da Organização das 

Nações Unidas (ONU) no contexto do pós-guerra e os propósitos dessa 

organização. 

(EF09HI16) Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação 

dos direitos fundamentais e de defesa da dignidade humana, valorizando as 

instituições voltadas para a defesa desses direitos e para a identificação 

dosagentes responsáveis por sua violação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernização, 

ditadura civil- 

militar e 

Redemocra- 

tização: o Brasil 

após 1946 

 

 

 

 

 

 

 

O Brasil da era JK e o ideal de umanação 

moderna: a urbanização e 

seusdesdobramentos em um país em 

transformação 

 (EF09HI17) Identificareanalisarprocessossociais, econômicos, culturais e 

políticos doBrasil a partir de 1946. 

(EF09HI03.RJ) Compreender os motivos que levaram a criação do estado da 

Guanabara, ressaltando o período de intensas transformações/”modernizações” na 

cidade do Rio, destacando seus impactos na produção do espaço 481 social,com 

sua política de remoção de “favelas”, e consequente reflexo nas condições de 

vida da população mais pobre. 

(EF09HI18) Descrever e analisar as relações entre as transformações urbanas e 

seus impactos na cultura brasileira entre 1946 e 1964 e na produção das 

desigualdades regionais e sociais, destacando o momento da mudança da capital 

federal do Rio para Brasília, como de fundamental importância para entendermos 

o processo de derrocada política e econômica do estado  

(EF09HI04.RJ) Refletir sobre a importância dos movimentos revolucionários na 

América Latina, nos séculos XX e XXI, analisar os processos armados da 

Colômbia, Nicarágua, Peru e México, e seus desdobramentos. 

 

Os anos 1960: revolução cultural? 

A ditadura civil-militar e os processos 

de resistência 

As questões indígena e negra e a 

ditadura 

(EF09HI19) Identificar e compreender o processoque resultou na ditadura civil-

militar no Brasil ediscutir a emergência de questões relacionadas àmemória e à 

justiça sobre os casos deviolação dos direitos humanos. 
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Modernização, 

ditadura civil- 

militar e 

redemocratização: 

o Brasil após 

1946 

Os anos 1960: revolução cultural? 

A ditadura civil-militar e os 

processos de resistência 

As questões indígena e negra e a 

ditadura 

(EF09HI19) Identificar e compreender o processo queresultou na ditadura civil-militar no 

Brasil e discutir aemergência de questões relacionadas à memória e àjustiça sobre os casos 

de violação dos direitos humanos. 

(EF09HI20) Discutir os processos de resistência e aspropostas de reorganização da 

sociedade brasileiradurante a ditadura civil-militar. 

(EF09HI21) Identificar e relacionar as demandasindígenas e quilombolas como forma de 

contestação aomodelo desenvolvimentista da ditadura. 

 

O processo de redemocratização 

A Constituição de 1988 e a eman- 

cipação das cidadanias 

(analfabetos, indígenas, negros, 

jovens etc.) 

A história recente do Brasil: 

transformações políticas, econô- 

micas, sociais e culturais de 1989 

aos dias atuais 

Os protagonismos da sociedade 

civil e as alterações da sociedade 

brasileira 

A questão da violência contra 

populações marginalizadas 

O Brasil e suas relações inter- 

nacionais na era da globalização 

(EF09HI22) Discutir o papel da mobilização dasociedade brasileira do final do período 

ditatorial até aConstituição de 1988. 

(EF09HI23) Identificar direitos civis, políticos e sociaisexpressos na Constituição de 1988 

e relacioná-los ànoção de cidadania e ao pacto da sociedade brasileirade combate a diversas 

formas de preconceito, como oracismo. 

(EF09HI24) Analisar as transformações políticas,econômicas, sociais e culturais de 1989 

aos dias atuais,identificando questões prioritárias para a promoção dacidadania e dos 

valores democráticos. 

(EF09HI25) Relacionar as transformações da sociedadebrasileira aos protagonismos da 

sociedade civil após1989. 

(EF09HI26) Discutir e analisar as causas da violênciacontra populações marginalizadas 

(negros, indígenas,mulheres, homossexuais, camponeses, pobres etc.) comvistas à tomada 

de consciência e à construção de umacultura de paz, empatia e respeito às pessoas. 

(EF09HI27) Relacionar aspectos das mudançaseconômicas, culturais e sociais ocorridas 

no Brasil a partir da década de 1990 ao papel do País no cenário internacional na era da 

globalização. 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A história recente 

 

A Guerra Fria: confrontos de dois 

modelos políticos 

A Revolução Chinesa e as tensões entre 

China e Rússia 

A Revolução Cubana e as tensões 

entre Estados Unidos da América e Cuba 

 

 

(EF09HI28) Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais conflitos e as 

tensões geopolíticas no interior dos blocos liderados por soviéticos e estadunidenses. 

 

 

 

 

As experiências ditatoriais na América 

Latina 

(EF09HI29) Descrever e analisar as experiências ditatoriais na América Latina, seus 

procedimentos e vínculos com o poder, em nível nacional e internacional, e a atuação de 

movimentos de contestação às ditaduras.  

(EF09HI30) Comparar as características dos regimes ditatoriais latino-americanos, com 

especial atenção para a censura política, a opressão e o uso da força, bem como para as 

reformas econômicas e sociais e seusimpactos. 

 

Os processos de descolonização na 

África e na Ásia 

 

(EF09HI31) Descrever e avaliar os processos de descolonização na África e na Ásia. 
 

O fim da Guerra Fria e o processo de 

globalização 

Políticas econômicas na América Latina 

(EF09HI32) Analisar mudanças e permanências associadas ao processo de globalização, 

considerando os argumentos dos movimentos críticos às políticas globais. 

(EF09HI33) Analisar as transformações nas relações políticas locais e globais geradas pelo 

desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e comunicação.  

(EF09HI34) Discutir as motivações da adoção de diferentes políticas econômicas na América 

Latina, assim como seus impactos sociais nos países daregião. 

 

Os conflitos do século XXI e a questão 

do terrorismo Pluralidades e 

diversidadesidentitárias na atualidade 

(EF09HI35) Analisar os aspectos relacionados ao fenômeno do terrorismo na 

contemporaneidade, incluindo os movimentos migratórios e os choques entre 

diferentes grupos e culturas. 

 

 As pautas dos povos indígenas no século 

XXI e suas formas de inserção no debate 

local, regional, nacional e internacional 

(EF09HI36) Identificar e discutir as diversidades identitárias e seus significados históricos no 

início do século XXI, combatendo qualquer forma de preconceito e violência. 
 


