CONTEÚDOS
Introdução aos Estudos em História
Função social da História
Fontes históricas

O Tempo na História
Tempo
Unidades de medida
Instrumentos de medida

Evolução do ser Humano
Processo de evolução
Criacionismo versus evolucionismo
História e pré-história
Fases: Paleolítico, Neolítico e Idade dos metais

HABILIDADES




Conceituar História;
Compreender a função social da disciplina;
Analisar a importância da fonte histórica.





Conceituar tempo;
Identificar instrumentos de medição;
Reconhecer as unidades de medida.








Analisar o processo de evolução do homem;
Conhecer a versão criacionista do surgimento do homem;
Refletir sobre as teorias evolucionistas;
Contrapor o criacionismo ao evolucionismo;
Problematizar e diferenciar História e pré-história;
Diferenciar o Paleolítico, Neolítico e Idade dos metais.

O Povoamento do Continente Americano
Primórdios da vida
Organização social
Economia
Agricultura






Analisar a chegada do homem ao continente;
Compreender o modo de vida dos primeiros habitantes;
Caracterizar as atividades econômicas desenvolvidas pelos primeiros homens do
continente americano;
Identificar e problematizar o surgimento e desenvolvimento da agricultura.

Povoamento do Brasil



Os primeiros habitantes do Brasil
Sociedade
Sítios arqueológicos





Identificar e discutir as diferenças entre a vivência dos primeiros habitantes para
hoje;
Analisar as peculiaridades daquela sociedade;
Caracterizar um sítio arqueológico;
Debater sobre o caso de Lagoa Santa e o sítio arqueológico do Piauí.

Mesopotâmia







Identificar o princípio dessa civilização;
Distinguir os povos mesopotâmicos;
Analisar as principais atividades econômicas;
Compreender o funcionamento da sociedade;
Caracterizar a cultura mesopotâmica.

O surgimento
Povos mesopotâmicos
Economia
Sociedade
Cultura

Egito e Povos Africanos
O Rio Nilo
Sociedade
Política
Os Faraós
Religião
Cultura
Desenvolvimento da escrita
Outras Sociedades Africanas

China
Os primórdios
As dinastias
Economia
Sociedade
Cultura
Filosofia
















Compreender a importância do Rio Nilo;
Analisar o funcionamento da sociedade;
Identificar as dinâmicas da política egípcia;
Analisar o papel dos faraós;
Caracterizar a religião dos egípcios;
Entender as peculiaridades da cultura egípcia;
Analisar o surgimento e a relevância da escrita hieroglífica;
Analisar o processo de formação dos povos;
Compreender as dinâmicas presentes nessas sociedades.

Compreender a importância do Rio Amarelo;
Identificar as dinastias;
Analisar o desenvolvimento das atividades econômicas;
Identificar as características do período imperial;
 Averiguar as peculiaridades da arte, cultura e filosofia chinesa.

Grécia
Creta
Cidades-estados
Fases históricas
Expansionismo grego
Democracia
Política
Sociedade
Cultura
Escravidão
Guerras
Religião e Olimpíadas

Roma
Formação
Monarquia
República
Império
Crise
Invasões bárbaras
Fragmentação













Identificar a importância econômica e social do mar;
Perceber o papel de Creta para a formação da Grécia;
Analisar o surgimento das cidades-estados;
Caracterizar a aristocracia e seu papel político;
Analisar o processo de expansão territorial grego;
Distinguir Esparta e Atenas;
Conceituar democracia;
Perceber a subjetividade da cultura e religião;
Compreender o papel escravidão na Grécia;
Interpretar as guerras médicas e do Peloponeso;
Analisar a importância do helenismo.











Caracterizar o processo de formação de Roma;
Analisar a consolidação da Monarquia;
Compreender os meios pelos quais a República se estabeleceu;
Compreender a importância da expansão territorial romana;
Caracterizar os conflitos de caráter social;
Identificar o contexto de implantação do Império;
Perceber as disputas políticas inerentes ao período imperial;
Perceber a participação dos povos bárbaros na ocorrência da crise;
Identificar e caracterizar a importância do cristianismo para a crise de Roma.

