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Ementa 
 

A disciplina aborda as relações sociais, políticas e econômicas no processo de 
conquista e colonização da América; escravidão na América Portuguesa; rebeliões 
escravas no Haiti e no Brasil Colonial; revoluções burguesas na Inglaterra, nos EUA e na 
França; os direitos humanos; Revolução Industrial e a formação da classe operária e o 
movimento operário europeu; lutas de classe e de gênero na Idade Contemporânea; 
processos de independência na América Latina; a abolição da escravidão, migração 
europeia e política de branqueamento; crise da monarquia e proclamação da República; 
Imperialismo, etnocentrismo e a partilha da África. 
 
Objetivos 
 

Valorizar o direito à cidadania dos indivíduos, dos grupos e dos povos, almejando 
o fortalecimento da democracia com base nos princípios de respeito às diferenças e luta 
contra as desigualdades socioeconômicas; identificar e analisar as diferentes noções de 
tempo e espaço na experiência humana, situando os sujeitos históricos dentro de suas 
compreensões; investigar as diferentes interpretações históricas sobre os fenômenos 
humanos, analisando a historicidade da produção do conhecimento. 
 
Metodologia 
 

Na proposta metodológica do ensino de história, as aulas dialogadas e as 
atividades, fundamentadas em análise de documentos históricos e textos 
historiográficos, são consideradas fundamentais no processo de construção do 
conhecimento histórico. As aulas dialogadas e as atividades propostas aos/às alunos/as 
objetivam incentivar a leitura e a interpretação de diferentes tipos de textos e também 
estimular a expressão em diferentes tipos de linguagem: escrita e oral. Assim, dentre os 
vários tipos de habilidades e atitudes no ensino de história destacam-se: Estabelecer 
uma relação crítica com o conhecimento histórico, compreendendo-o como uma 
construção provisória e discutível do passado. Ler, interpretar e discutir documentos 
escritos, materiais e iconográficos; Distinguir e discutir versões diferentes versões de um 
acontecimento histórico; Ler mapas e localizar os espaços estudados; Comparar épocas 
diferentes e estabelecer relações entre elas; Comparar experiências históricas de 
diferentes sociedades num mesmo período histórico; Estabelecer relações entre 



acontecimentos e contextos históricos; Identificar os sujeitos históricos e caracterizar as 
relações sociais, culturais, políticas e econômicas nos diferentes períodos da história; 
Perceber diferentes projetos e conflitos sociais e posicionar-se de forma ética diante 
deles. 
 
Avaliação 
 

O processo de avaliação será realizado de forma contínua por meio de um 
conjunto de atividades desenvolvidas ao longo da escala (atividades para casa, 
atividades em sala podendo ser individuais e/ou em duplas com ou sem consulta, 
apresentações de trabalhos em grupo, autoavaliação, etc.). Também compõe o processo 
de avaliação a realização de simulados e/ou atividades com questões objetivas 
envolvendo o conteúdo de diferentes programas de vestibular e do ENEM, visando a 
preparação do aluno para os processos seletivos necessários para a continuação de sua 
formação. A recuperação do aprendizado também será realizada de forma contínua. A 
entrega das atividades deverá ocorrer na data definida pelo professor e as que não forem 
entregues na data combinada receberão o conceito “E”. Aquelas que não 
corresponderem ao aprendizado esperado receberão o conceito “D”. A recuperação 
consistirá em o aluno frequentar o atendimento no qual receberá a devida orientação do 
professor e refazer a atividade com conceito negativo para submetê-la a nova avaliação. 
O atendimento será ofertado durante o período vespertino, em horário previamente 
agendado pelo professor com a turma. 
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