CONTEÚDOS
Expansão da América
Crise do comércio
Interiorização
Entradas e bandeiras
Missões jesuíticas
Rebeliões nativistas.

O Ouro no Brasil
Descoberta do ouro
Cobrança de impostos
Rebeliões
Vida urbana
Vida social
Ordens religiosas
O barroco
A importância econômica do Norte de Minas.

Revoluções Burguesas: Revoluções Inglesas do Século XVII
Contexto
Absolutismo
Revolução Puritana
Revolução Gloriosa
Revolução Industrial
O surgimento
Emergência do capitalismo

HABILIDADES






Averiguar a crise do comércio ultramarino e as saídas para a mesma;
Analisar a expansão para o interior;
Compreender e diferenciar entradas e bandeiras;
Avaliar as missões jesuíticas e sua função na catequização.;
Identificar as rebeliões nativistas.




Analisar as primeiras descobertas e seus desdobramentos;
Identificar as características da exploração de metais e a regulamentação através
da cobrança de impostos;
Averiguar o desenvolvimento da vida urbana, bem como os aspectos sociais e
culturais;
Compreender a importância das ordens religiosas no contexto das transformações
coloniais;
Analisar a constituição do barroco e sua influência na arte mineira e brasileira;
Reconhecer a importância da região Norte de Minas para a região mineradora.














Contextualizar o cenário político inglês;
Analisar o absolutismo inglês e suas crises;
Compreender os aspectos que levaram à Revolução Puritana e seus impactos
políticos;
Interpretar a implantação da República e a restauração monárquica;
Averiguar as características da Revolução Gloriosa e relacionar com a política
inglesa atual;
Caracterizar o surgimento da revolução;
Conceituar a emergência do capitalismo;

Transição campo/cidade
O tempo
Movimento operário






Analisar o surgimento dos cercamentos;
Avaliar o processo de transição campo/cidade;
Averiguar as transformações nas concepções de tempo;
Investigar o surgimento do movimento operário.

Iluminismo







Identificar e analisar as transformações da Europa do século XVIII;
Caracterizar o Iluminismo;
Identificar os principais teóricos;
Conceituar Despotismo Esclarecido;
Averiguar o desenvolvimento das doutrinas liberais e seus teóricos.







Interpretar os fatos que antecedem a independência;
Caracterizar as ralações entre EUA e Inglaterra;
Discutir o desenvolvimento econômico colonial e suas implicações;
Analisar as disputas políticas que desencadearam a independência;
Caracterizar a Constituição promulgada e as influências iluministas.

Contexto
Características
Teóricos
Despotismo esclarecido
Liberalismo

Independência dos Estados Unidos
Antecedentes
Relações colônia/metrópole
Economia colonial
Política
Constituição

Revolução Francesa
A França pré-revolução
Crise econômica
Grupos sociais envolvidos
Fases da revolução
Consequências
Era napoleônica
Governo dos Cem Dias
Congresso de Viena

Independência dos Países da América
Iluminismo
Dominação metropolitana
Sociedade
Organização administrativa
Bolívar e San Martín
Separatismo e união
México






















Identificar os antecedentes;
Discutir as crises econômicas francesas;
Identificar e caracterizar cada uma das fases da revolução;
Analisar as implicações da revolução da revolução nas atuais práticas políticas e
sociais;
Relacionar a ascensão da burguesia à crise do Absolutismo e influências
iluministas;
Tipificar o legado da Revolução Francesa nos séculos posteriores;
Caracterizar a ascensão política de Bonaparte;
Relacionar a recuperação econômica às medidas implantadas por Napoleão;
Conceituar o Código Civil Napoleônico;
Analisar o império e a política externa do país;
Analisar a derrota francesa na Rússia e relacioná-la ao declínio de Bonaparte;
Caracterizar o governo dos Cem Dias;
Analisar o congresso de Viena e a reação conservadora.
Analisar a influência iluminista;
Avaliar as práticas políticas da metrópole com a colônia;
Caracterizar a política e economia colonial;
Analisar a importância de Bolívar e San Martín para desencadear o separatismo;
Relacionar separatismo e as propostas de pan-americanismo;
Diferenciar o caso mexicano dos demais;
Distinguir o processo de independência da América Espanhola daquele que ocorreu
no Brasil.

O Brasil do Século XVIII
Pacto colonial
Era Pombal
Decadência do ouro
Inconfidência mineira
Conjuração baiana
Cidadania

A Independência do Brasil
A vinda da Família Real portuguesa
Abertura dos portos às nações amigas e tratados de 1810
Modernização e Reino Unido
A revolução de 1817
A revolução de 1820
Pedro I e as elites
A proclamação

















Conceituar pacto colonial;
Analisar o aumento da opressão e a era pombalina;
Compreender a decadência da produção do ouro e suas conseqüências;
Descrever e problematizar a Inconfidência Mineira e seus participantes;
Discutir a Conjuração Baiana e os fatores que ocasionaram à revolta;
Relacionar Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana à luz do Iluminismo e das
revoluções nos EUA e França;
Analisar a noção de cidadania naquele período e problematizá-la.

Analisar a vinda da Família Real para o Brasil;
Debater a abertura dos portos, os tratados de 1810 e o favorecimento aos ingleses;
Caracterizar o processo de ascensão da colônia a reino unido e a modernização
decorrente da presença da Família Real;
Analisar a revolução de 1817, relacionando-a à centralização imposta por D. João
VI;
Relacionar a Revolução de 1820 à aceleração do processo político da
independência;
Identificar e caracterizar a atuação de Pedro I e das elites;
Discutir a proclamação da Independência enquanto arranjo político e suas
consequenciais políticas, sócias e econômicas.

Primeiro Reinado
Consolidação da independência
Projeto constitucional da Mandioca
Constituição de 1824
O Poder Moderador
Crise política e revolta
Abdicação

Período Regencial
Política
Governos regenciais
Guarda nacional
Ato adicional
Revoltas regenciais
Golpe Maioridade

Revoluções Européias
Idéias liberais
Nacionalismo
Revoluções de 1830 e 1848
Socialismo
Anarquismo
Comuna de Paris

















Caracterizar o processo de consolidação da independência;
Analisar as limitações impostas pelo projeto constitucional da Mandioca;
Caracterizar a constituição centralizadora de 1824 e conceituar a cidadania;
Conceituar Poder Moderador;
Averiguar a Confederação do Equador e o contexto no qual acontece;
Relacionar a crise da Província Cisplatina e as crises econômicas e políticas do
Primeiro Reinado;
Interpretar os acontecimentos da Noite das Garrafadas;
Analisar a abdicação de Pedro I e a permanência de Pedro II como futuro monarca.



Conceituar a regência;
Analisar as dificuldades políticas da regência;
Caracterizar e distinguir os governos regenciais;
Diferenciar regência trina e uma;
Analisar a criação da Guarda Nacional como instrumento de poder político local;
Interpretar o Ato Adicional e a descentralização política resultante disso;
Discutir e caracterizar as revoltas regenciais, assim como seus objetivos e
envolvidos;
Analisar os processos políticos que conduziram ao golpe da maioridade.









Compreender o avanço das idéias liberais;
Analisar o desenvolvimento das práticas nacionalistas;
Caracterizar a revolução de 1830;
Averiguar os ideais da Primavera dos Povos e da revolução de 1848;
Conceituar e caracterizar o socialismo;
Analisar e compreender as principais características do anarquismo;
Conhecer a Comuna de Paris e seu significado simbólico.

Estados Unidos no Século XIX
A Segunda Guerra de Independência
A marcha para oeste
O massacre sobre os indígenas
Economia
Embates entre Norte e Sul
A escravidão
A guerra de Secessão

O Segundo Reinado
Ascensão de Pedro II
Alternância política
Lei Eusébio de Queiroz, Lei Bill Aberdeen e Lei de Terras
Guerra do Paraguai
O exército
O abolicionismo
O café
Imigração

Unificação da Itália e Alemanha
Unificação italiana
Unificação alemã








Caracterizar a Segunda Guerra de Independência;
Analisar o movimento da marcha para oeste e a interiorização do país;
Entender o massacre realizado sobre as populações nativas norte-americanas;
Caracterizar a economia colonial e as rivalidades entre Norte e Sul;
Analisar as características da escravidão praticada na América do Norte;
Analisar a guerra de Secessão e os desdobramentos para a sociedade americana.












Avaliar as primeiras ações de Pedro II e a alternância política;
Averiguar as leis Eusébio do Queiroz, Bill Aberdeen e de Terras;
Caracterizar os antecedentes da Guerra do Paraguai;
Relacionar a situação do Paraguai à derrota na guerra;
Analisar a situação política, economia e social após o conflito;
Destacar a postura do exército após a guerra;
Conhecer o movimento abolicionista e as leis antiescravidão;
Analisar a situação social dos negros após a abolição;
Compreender o desenvolvimento e implantação da lavoura cafeeira;
Analisar e contextualizar o processo de imigração para o Brasil no século XIX.






Analisar as disputas e interesses que conduziram à unificação italiana;
Caracterizar o processo de unificação alemã;
Reconhecer os principais “personagens” das unificações;
Relacionar o processo de unificação dos países à ocorrência da Primeira Guerra
Mundial.

