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

OBJETIVOS 

 
Em consonância com o Plano de Ação da escola, e premissas do Programa de Ensino Integral, 
tem como objetivo 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 os períodos da Pré-história por meio de fontes 
documentais, as sociedades sem escrita como possuidoras de Cultura e História nos diferentes 
continentes e, como as primeiras civilizações se desenvolveram e quais contribuições elas 
deixaram para humanidade. 
 

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 

Pré História 01/02 à 26/02 

 
A pré Historia sul-americana, brasileira e regional  
 

27/02 à 12/03 

O oriente próximo e o surgimento das primeiras cidades 13/03 à 19/03 



Egito e mesopotâmia 20/03 à 02/04 

 
Fenicius, Hebreus e Persas 03/04 à 12/04 

HABILIDADES AGENDA 

Situação de Aprendizagem 1 - Pré História: 1. Identificar características e conceitos relacionados 
ás várias temporalidades históricas 2. Reconhecer a importância de submeter à crítica o conceito 
de Pré- historia, com base na crítica ao viés eurocêntrico e à delimitação pela ausência da escrita.    

De 01/02 à 26/02 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

2 
 

Situação de Aprendizagem 2 - A pré Historia sul-americana, brasileira e regional:  
1. Estabelecer relações espaciais e temporais, relativas ao surgimento da humanidade e ao 
povoamento de diferentes espaços geográficos. 

De 27/02 a 12/03 
 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

1 

 

Situação de Aprendizagem 3 - O oriente próximo e o surgimento das primeiras cidades:  
 1. Identificar as diferentes linguagens das fontes históricas, para a compreensão de fenômenos 
histórico-sociais 2. Relacionar sociedade e natureza, analisando suas interações na organização 
das sociedades. 3. Identificar as principais características do processo histórico de constituição da 
cidade, analisando sua importância e significados ao longo do tempo. 

De 13/03 a 19/03 
 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

3 

 

 

 

Situação de Aprendizagem 4 - Egito e mesopotâmia: 1. Analisar os processos de formação das 
instituições sociais e políticas, a partir de diferentes formas de regulamentação das sociedades 
ao longo da História. 2. Relacionar sociedade e natureza, analisando suas interações na 
organização das sociedades. 3. Reconhecer o papel dos diferentes meios de comunicação na 
construção do conhecimento histórico. 

 

 

De 20/03 a 02/04 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

3 



 

 

Situação de Aprendizagem 4 - Fenicius, Hebreus e Persas: associar as manifestações culturais 
do presente aos processos históricos de sua constituição.  

 
De 03/04 a 12/04 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

1 

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 

Livro didático 
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 

As avaliações serão feitas de forma escrita, participativa, investigativa, coletiva e prática. Cujas 
notas serão obtidas pela evolução do conjunto de avaliações e de suas habilidades. Desta forma, 
decidiu-se em grupo que registraríamos em diário de classe três blocos para a avaliação 
bimestral, sendo assim: Bloco 1 (avaliação individual), bloco 2 (avaliação coletiva) e bloco 3 
(avaliação das habilidades pelo provão – ALES). A avaliação tem caráter cumulativo, por isso, 
cada bloco possui um peso, neste caso: Bloco 1 = 2 pontos, bloco 2 = 2 pontos e bloco 3 = 6 
pontos. Além disso, os alunos terão a chance de realizar atividades diversas para a recuperação 
de suas aprendizagens e assim elevar os seus conceitos finais.  

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 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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