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4º BIMESTRE 2 AULAS SEMANAIS 1ºˢ ANOS: A, B, C,D e E  

OBJETIVOS 

 
A partir dos objetivos e prioridades do Plano de Ação da escola, e premissas do Programa de Ensino 
Integral, garantir o domínio das habilidades previstas no Currículo da disciplina de História, 
possibilitando desenvolver suas competências acadêmicas; formando assim adolescentes 
autônomos e solidários, com vistas à atividades/ações voltadas à aquisição pelos alunos das 
habilidades e competências previstas no Currículo Oficial. O conteúdo desse bimestre justifica-se 
pela importância em conhecer as revoluções que marcou a transição da história moderna para a 
contemporânea com novos paradigmas políticos e econômicos. 

BASES PARA O DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO TEMAS TRANSVERSAIS ENVOLVIDOS 

VALORES 

• Uma escola que também aprende. 
• O currículo como espaço de cultura. 
• Competências com referência. 
• Prioridade para a competência da leitura e 

escrita. 
• Articulação das competências para aprender. 
• Articulação com o mundo do trabalho. 

A aplicação dos temas transversais no 
ensino de História deve acontecer a partir 
da renovação nos métodos, conceitos e 
didáticas. Para realizar uma abordagem 
transversal salutar no ensino de História 
baseada em eixos temáticos, os temas 
transversais serão definidos a partir de 
conteúdos do currículo oficial, plano de 
curso e devem ter amplo conhecimento 
dos objetivos. Serão trabalhados: 
 Pluralidade Cultural 

 Valorização do aluno e de seu universo 

 Estimulo a oralidade e, com base nela, a 
produção textual e a análise de 
documentos (textos, vídeos, mapas, 
acervos...). 

 

PRINCÍPIOS 

• Pedagogia da Presença. 
• 4 Pilares da Educação. 

 Aprender a Conhecer; 

 Aprender a Conviver; 

 Aprender a Fazer; 

 Aprender a Ser. 
• Educação Interdimensional. 
• Protagonismo Juvenil. 

PREMISSAS 

• Protagonismo Juvenil. 
• Formação Continuada. 
• Corresponsabilidade. 
• Excelência em Gestão. 
• Replicabilidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AGENDA 

 
                           Renascimento comercial e urbano e a formação das monarquias nacionais 
 

      01/10 a 19/10 

 Expansão europeia no século XV e XVI- características econômicas, políticas e sociais 22/10 a 09/11 

                Sociedades africanas da região subsaariana até o século XV 12/11 a 30/11 

           A vida na América antes da conquista europeia- as sociedades maias, inca e asteca 
 

03/12 a 20/12 

HABILIDADES AGENDA 



Situação de Aprendizagem 5- Renascimento comercial e urbano e a formação das 

monarquias nacionais 1. Reconhecer por meio de fontes documentais, o conceito de nação 2. 
Relacionar as cruzadas ao desenvolvimento comercial e urbano. 
 

De 01/10 a 19/10 
 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

2 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

 

Situação de Aprendizagem 6 – Expansão europeia no século XV e XVI- características 

econômicas, políticas e sociais- 1. Identificar em fontes documentais aspectos do processo de 
formação das monarquias nacionais. 2. Identificar em fontes documentais características 
econômicas, políticas e sociais da expansão ultramarina europeia.   

De 22/10 a 09/11 
 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

dois 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

 

Situação de Aprendizagem 7- Sociedades africanas da região subsaariana até o século XV-1. 

Identificar no mapa do continente africano os países pertencentes à África subsaariana-2. 

Relacionar a divisão territorial do continente africano à conferência de Berlim de 1884 -3. Identificar 

em fontes documentais a diversidade cultural, social, política e econômica do continente africano. 

 
De 12/11 a 30/11 

 
HABILIDADES 

PREVISTAS 
              3 
 
 

Situação de Aprendizagem 8- A vida na América antes da conquista europeia- as sociedades 

maias, inca e asteca.- 1. Identificar as características da organização social, política, cultural 

religiosa das sociedades pré-colombianas (maia inca e asteca). 2. Reconhecer as diferenças 

culturais entre as sociedades pré-colombianas e o colonizador espanhol.  

De 03/12 a 20/12 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

               2 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ATIVIDADES PRÉVIAS ATIVIDADES DIDÁTICAS 
ATIVIDADES 

AUTODIDÁTICAS E 
COMPLEMENTARES 

ATIVIDADES DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 

Aferir conhecimentos 
prévios sobre os temas 

trabalhados incentivando 
a oralidade e a produção 

textual 

Caderno do aluno, 
currículo oficial da 

S.S.E/S.P 

Consolidação: Exposição oral 
dos conteúdos trabalhados 

individualmente e por 
grupos; Reforços; Exercícios 

e exibição de vídeos 

Seminários, debates, 
pesquisas e trabalho em 

grupo. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período. As notas serão obtidas 
pela evolução do conjunto de avaliações e de suas habilidades, divididos em Blocos A, B, C e D 
(Recuperação). 

PROCEDIMENTOS 
DE 

RECUPERAÇÃO 

Os critérios de recuperação baseados na Resolução SE 2, de 12-1-2012 - Recuperação Contínua e 
Intensiva, será composta por um conjunto de estratégias elaboradas pelo professor com o objetivo 
de recuperar conteúdos essenciais que não foram assimilados pelo estudante. Portanto, a 

http://ocinforma.blogspot.com/2012/03/resolucao-se-2-de-12-1-2012-recuperacao.html
http://ocinforma.blogspot.com/2012/03/resolucao-se-2-de-12-1-2012-recuperacao.html


recuperação contínua e intensiva terá como foco a aprendizagem e não simplesmente a 
recuperação de notas. As estratégias para a recuperação contínua e intensiva serão: 
- Aulas de revisão. Com atividades e exercícios que retomam conteúdos importantes que já foram 
abordados anteriormente. 
- Pesquisas. 
- Incentivo reconhecimento e motivação à participação; 
- Envolvimento dos familiares. 
- Ensino de técnicas facilitadoras da aprendizagem: anotações, leituras, organização acadêmica, 
etc. 
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