CONTEÚDOS
Povos Bárbaros
Os germânicos
Crise do Império Romano
Ruralização
Fragmentação do Império

Feudalismo
Crise do Império Romano
Ruralização da economia
Fragmentação territorial
Sociedade
Religião
Economia
As cruzadas
O comércio e as cidades
Crise medieval
Conhecimento e saber medieval

HABILIDADES









Relacionar as invasões bárbaras à crise do Império Romano;
Analisar o processo de ruralização da economia;
Identificar e caracterizar a ação dos povos germânicos;
Analisar o desenvolvimento da economia;
Interpretar o processo de funcionamento da sociedade;
Caracterizar os avanços do conhecimento e cultura;
Investigar a gestão de Carlos Magno;
Contextualizar a crise que levou à fragmentação do Império Carolíngio.













Analisar os fatores que levaram à formação do Feudalismo;
Caracterizar a ruralização da economia;
Relacionar a crise do Império Romano à fragmentação territorial;
Conceituar o Feudalismo;
Identificar os estratos que compunham a sociedade feudal;
Analisar o papel social da religião;
Analisar o fenômeno das cruzadas;
Identificar e caracterizar o renascimento urbano e comercial;
Conhecer os fatores que levaram a crise da Idade Média;
Interpretar a interferência da peste negra e da fome para a crise;
Averiguar o conhecimento e as artes no período medieval.

Os árabes, o Islã e o Povo Hebreu
Península arábica
O deserto
O Islamismo
Maomé e o Corão
A formação do judaísmo: o povo Hebreu

Formação dos Estados Modernos
Contexto histórico
Centralização de poder
Os casos de Portugal, França e Inglaterra
Aliança entre Rei e Burguesia








Compreender as dinâmicas da Península Arábica;
Reconhecer a importância do deserto para os árabes;
Analisar o processo de consolidação do islamismo;
Verificar a ação de Maomé enquanto líder religioso e político;
Reconhecer a importância do Corão para a religião islâmica;
Relacionar o processo de formação do povo hebreu à consolidação do judaísmo.






Compreender o contexto histórico que levou à formação dos Estados Modernos;
Analisar os processos que conduzem à unificação territorial;
Identificar os fatores que ocasionaram a centralização de poder;
Analisar as disputas que concorreram para a formação do Estado Moderno em
Portugal, França e Inglaterra;
Caracterizar a influência da burguesia para o sucesso da centralização política.



O Renascimento Cultural
Transformações sociais
Economia
Características do Renascimento
Mecenato
Artistas
A nova mentalidade renascentista
A imprensa
A crise do Renascimento

Reforma Protestante e Contrarreforma Católica
Contexto histórico
Crise religiosa
Doutrinas protestantes
Consequências
Contrarreforma
Contexto histórico
Reação católica
Elementos da Contrarreforma
Consequências da Contrarreforma

Absolutismo Monárquico
Fortalecimento do poder real
Mercantilismo
Teóricos
Consequências









Analisar as transformações sociais e econômicas da Europa;
Contextualizar o momento histórico que levou a ampliação do conhecimento
científico;
Identificar as principais características renascentistas;
Caracterizar o mecenato;
Debater a construção de uma mentalidade mais racional e o papel da imprensa na
difusão dessas transformações;
Reconhecer as diferenças do Renascimento entre os países europeus;
Analisar os fatores que concorreram para a crise.











Apontar os antecedentes da reforma;
Analisar os aspectos pertinentes a crise religiosa;
Discutir as doutrinas elaboradas por Lutero, Calvino e Henrique VIII;
Analisar os impactos da reforma na Europa;
Elencar as causas que fizeram com que a Igreja reagisse ao avanço protestante;
Analisar os instrumentos da Contrarreforma;
Compreender a atuação da Companhia de Jesus;
Averiguar as consequências da reação católica;
Relacionar o processo que levou à Reforma Protestante e à Contrarreforma ao
contexto religioso atual.





Caracterizar a forma como se deu o fortalecimento do poder real;
Compreender a importância do mercantilismo como base do Absolutismo;
Analisar a importância do fenômeno para a política européia até o século XVIII.

Expansão Marítima Européia
Contexto
Fatores para expansão
Pioneiros
Razões para o pioneirismo
Consequências

Civilizações Americanas
Astecas
Maias
Incas

Colonização Espanhola
Contexto histórico
Violência
Política
Disputas coloniais
A Igreja
Sociedade
Metais preciosos







Identificar o contexto da expansão marítima;
Caracterizar os fatores que levaram à necessidade do processo;
Identificar a analisar os países pioneiros;
Analisar os fatores do pioneirismo;
Averiguar as consequências do processo expansionista.





Identificar e caracterizar as civilizações;
Analisar aspectos políticos, sociais, econômicos e religiosos;
Compreender o significado do contato com os europeus e as consequências disso.








Analisar o processo de colonização espanhola no continente americano;
Compreender o uso da violência como coação do indígena;
Caracterizar a política administrativa colonial;
Identificar as diferenças entre colonos e europeus;
Analisar a intervenção da Igreja;
Perceber e discutir a exploração de metais na América.

Colonização Inglesa
Inglaterra
Disputas políticas e religiosas
A formação das XIII Colônias

Colonização Portuguesa
O primeiro contato entre portugueses e indígenas
Pau-brasil
Colonização
Política e administração
Escravidão
Açúcar
Invasões estrangeiras
Interiorização
Pecuária






Conhecer as disputas políticas internas na Inglaterra e seus reflexos;
Identificar a intolerância religiosa como elemento que conduz à imigração;
Analisar o processo de consolidação colonial;
Caracterizar e distinguir as colônias da região Norte e Sul.




Caracterizar o choque entre europeus e indígenas;
Indicar a relevância da exploração do pau-brasil como primeira atividade
econômica;
Analisar a colonização tardia do Brasil;
Distinguir as políticas administrativas da colônia portuguesa e da colônia espanhola;
Analisar o modo de vida das sociedades indígenas brasileiras e contrapô-la ao
português;
Diferenciar a escravidão do indígena e do africano;
Distinguir o modelo de escravidão aplicado na América Portuguesa daquele
implementado na América Espanhola;
Analisar as práticas administrativas coloniais;
Compreender a sociedade formada a partir do açúcar;
Identificar as invasões estrangeiras;
Analisar o processo de interiorização do Brasil e a relevância da pecuária.











