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I. EMENTA:
O conteúdo da disciplina História nesta série será enfocado a partir do eixo temático “história
das organizações populacionais”, elegendo-se como tema A construção da sociedade brasileira
numa perspectiva multiculturalista. Enfatizar-se-á o conteúdo Estado a partir da problematização
das semelhanças e diferenças entre o processo de ocupação do Brasil pelos portugueses no século
XV e o processo de formação dos arraiais goianos no século XVIII.
II. OBJETIVOS:
Compreender a diversidade cultural dos diferentes grupos étnicos que contribuíram para a
formação da sociedade brasileira: indígenas, europeus, africanos e outros grupos étnicos.
Enfatizar a compreensão da idéia de dominação e resistência; diferença e
desigualdade;
permanência e mudança; simultaneidade no processo de formação da sociedade brasileira.
Analisar as motivações que levaram os europeus a investirem nas “grandes navegações” no
século XV e o processo que desencadeou a formação dos arraiais goianos no século XVIII.
Identificar diferentes versões para o processo de expansionismo europeu e, posteriormente, para
o movimento migratório do bandeirantismo.
Identificar elementos presentes na identidade cultural goiana.
III.CONTEÚDOS:
EIXO TEMÁTICO: HISTÓRIA DAS ORGANIZAÇÕES POPULACIONAIS
1. História familiar no presente e no passado
• Histórias familiares
• Cotidiano da gente brasileira
• Personagens da vida brasileira
2. História da gente brasileira
• A constituição da sociedade brasileira numa perspectiva multiculturalista
- Povoadores
- Colonizadores
- Escravos
- Imigrantes
- Migrantes
3. Fundação e povoamento do Estado de Goiás
• Goianidade: identidade cultural goiana
• A formação dos arraiais goianos no século XVIII: perspectiva multiculturalista
- participação dos povoadores
- migrantes e imigrantes
- os escravos
IV – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:

O conteúdo da disciplina História no 5º ano é bastante extenso e requer um tratamento, de forma
articulada e, não necessariamente, na sequência apresentada nas coleções didáticas.
Metodologicamente pretendemos apresentar, ministrar o conteúdo acima em aulas expositivas
dialogadas, leitura e discussão de textos didáticos-científicos, jornalísticos e literários; vídeos, filmes,
músicas, visitas pedagógicas, entre outras possibilidades. Buscaremos apresentar os temas de estudo
aos alunos, por exemplo: a questão indígena, trabalho escravo, a mineração em Goiás, cultura goiana,
entre outros, em constante atenção às necessidades e sugestões temáticas apresentadas por eles e pelo
conjunto de professores que atuam no 5º ano. Buscaremos também a colaboração permanente dos
pais, enquanto cidadãos participantes na dinâmica da vida da cidade, do estado e do país, no diálogo
dos temas propostos.
V – AVALIAÇÃO:
A avaliação ocorrerá de forma processual, avaliando-se a frequência, a participação oral e
realização das atividades durante as aulas e de casa, avaliação da leitura individual e da escrita dos
alunos nas atividades em folhas, cadernos; auto avaliação dos alunos e do professor durante a escala e
ao longo do ano letivo.
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