ORGANIZADOR CURRICULAR POR BIMESTRE

FORMAÇÃO GERAL BÁSICA (FGB)

HISTÓRIA
ENSINO MÉDIO

1º ANO | 2º ANO | 3º ANO

1º ANO
ORGANIZADOR CURRICULAR POR BIMESTRE
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA (FGB)

HISTÓRIA
ENSINO MÉDIO
HISTÓRIA
1° ANO
I BIMESTRE
HABILIDADES DE ÁREA DA BNCC
(EM13CHS101) Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e
narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à
compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos
históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e
culturais.
(EM13CHS102) Identificar, analisar e discutir as circunstâncias
históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e
culturais de matrizes conceituais (etnocentrismo, racismo,
evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.),
avaliando criticamente seu significado histórico e comparando-as
a narrativas que contemplem outros agentes e discursos.

HABILIDADES ESPECÍFICAS DOS COMPONENTES

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

(EM13CHS101HI01PE) Analisar diferentes narrativas sobre
um mesmo acontecimento, considerando as memórias
Introdução aos estudos
individuais e coletivas, as críticas das fontes históricas e as
históricos.
diferentes correntes teórico-metodológicas do campo
historiográfico.
(EM13CHS102HI02PE) Identificar e analisar criticamente as
concepções políticas, culturais e sociais que nortearam a Pré-história, Antiguidade
criação de marcos históricos de periodizações, construídas
Oriental, Povos
pelos historiadores visando discutir as circunstâncias nas
originários de
quais foram criados bem como as diversas implicações de
Pernambuco.
sua utilização.
(EM13CHS104HI04PE) Compreender o significado histórico
(EM13CHS104) Analisar objetos e vestígios da cultura material e
dos patrimônios culturais materiais e imateriais e sua
Pré-história, destacando a
imaterial de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e
função identitária na construção de diferentes grupos em
práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de
pré-história brasileira
variados tempo e espaços, destacando o patrimônio
diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço.
cultural material e imaterial de Pernambuco.

(EM13CHS404) Identificar e discutir os múltiplos aspectos do
trabalho em diferentes circunstâncias e contextos históricos e/ou
geográficos e seus efeitos sobre as gerações, em especial, os
jovens, levando em consideração, na atualidade, as
transformações técnicas, tecnológicas e informacionais.

(EM13CHS404HI13PE) Distinguir diferentes formas de
trabalho (servidão coletiva, escravidão, trabalho
assalariado) compreendendo as mudanças, superações e
relacionando-as com as questões científicas, técnicas,
tecnológicas e seus impactos sobre a juventude
contemporânea.

(EM13CHS201) Analisar e caracterizar as dinâmicas das
(EM13CHS201HI06PE) Reconhecer as dinâmicas e
populações, das mercadorias e do capital nos diversos
deslocamentos das populações, ideias e mercadorias, em
continentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de
diferentes tempos históricos como práticas sociais que
pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais,
desencadearam transformações, contatos e conflitos entre
políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais, de modo a
diversos povos e culturas, por motivos religiosos,
compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses
econômicos e políticos.
processos e às possíveis relações entre eles.
(EM13CHS501HI14PE) Reconhecer criticamente na
(EM13CHS501) Analisar os fundamentos da ética em diferentes
Antiguidade Clássica e na Antiguidade Oriental
culturas, tempos e espaços, identificando processos que
fundamentos éticos que destaquem a liberdade, a
contribuem para a formação de sujeitos éticos que valorizem a
igualdade e a autonomia com responsabilidade, como
liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a
princípios indispensáveis à construção de sociedades
convivência democrática e a solidariedade.
democráticas na contemporaneidade.
(EM13CHS301) Problematizar hábitos e práticas individuais e
coletivos de produção, reaproveitamento e descarte de resíduos
(EM13CHS301HI08PE) Compreender a historicidade de
em metrópoles, áreas urbanas e rurais, e comunidades com
experiências socioculturais do cotidiano: costumes,
diferentes características socioeconômicas, e elaborar e/ou
hábitos, tradições, valores, modos de viver, conviver e
selecionar propostas de ação que promovam a sustentabilidade
trabalhar característicos dos diferentes grupos
socioambiental, o combate à poluição sistêmica e o consumo
considerando as suas peculiaridades.
responsável.

Primeiras Civilizações

Primeiras civilizações,
Civilização Mali e Hindu.

HISTÓRIA
1º ANO
II Bimestre
HABILIDADES DE ÁREA DA BNCC
(EM13CHS201) Analisar e caracterizar as dinâmicas das
populações, das mercadorias e do capital nos diversos
continentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de
pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos
naturais, políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais, de
modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a
esses processos e às possíveis relações entre eles.
(EM13CHS301) Problematizar hábitos e práticas individuais e
coletivos de produção, reaproveitamento e descarte de resíduos
em metrópoles, áreas urbanas e rurais, e comunidades com
diferentes características socioeconômicas, e elaborar e/ou
selecionar propostas de ação que promovam a sustentabilidade
socioambiental, o combate à poluição sistêmica e o consumo
responsável.
(EM13CHS404) Identificar e discutir os múltiplos aspectos do
trabalho em diferentes circunstâncias e contextos históricos e/ou
geográficos e seus efeitos sobre as gerações, em especial, os
jovens, levando em consideração, na atualidade, as
transformações técnicas, tecnológicas e informacionais.
(EM13CHS501) Analisar os fundamentos da ética em diferentes
culturas, tempos e espaços, identificando processos que
contribuem para a formação de sujeitos éticos que valorizem a
liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a
convivência democrática e a solidariedade.

HABILIDADES ESPECÍFICAS DOS COMPONENTES

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

(EM13CHS201HI06PE) Reconhecer as dinâmicas e
deslocamentos das populações, ideias e mercadorias, em
diferentes tempos históricos como práticas sociais que
desencadearam transformações, contatos e conflitos entre
diversos povos e culturas, por motivos religiosos,
econômicos e políticos.
(EM13CHS301HI08PE) Compreender a historicidade de
experiências socioculturais do cotidiano: costumes,
hábitos, tradições, valores, modos de viver, conviver e
trabalhar característicos dos diferentes grupos
considerando as suas peculiaridades.
(EM13CHS404HI13PE) Distinguir diferentes formas de
trabalho (servidão coletiva, escravidão, trabalho
assalariado) compreendendo as mudanças, superações e
relacionando-as com as questões científicas, técnicas,
tecnológicas e seus impactos sobre a juventude
contemporânea.
(EM13CHS501HI14PE) Reconhecer criticamente na
Antiguidade Clássica e na Antiguidade Oriental
fundamentos éticos que destaquem a liberdade, a
igualdade a autonomia com responsabilidade, como
princípios indispensáveis à construção de sociedades
democráticas na contemporaneidade.

Civilizações Clássicas:
Grécia e Roma.

HISTÓRIA
1º ANO
III Bimestre
HABILIDADES DE ÁREA DA BNCC

HABILIDADES ESPECÍFICAS DOS COMPONENTES

(EM13CHS102) Identificar, analisar e discutir as circunstâncias
(EM13CHS102HI02PE) Identificar e analisar criticamente
históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e as concepções políticas, culturais e sociais que nortearam
culturais de matrizes conceituais (etnocentrismo, racismo,
a criação de marcos históricos de periodizações,
evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.),
construídas pelos historiadores visando discutir as
avaliando criticamente seu significado histórico e comparando-as a
circunstâncias nas quais foram criados bem como as
narrativas que contemplem outros agentes e discursos.
diversas implicações de sua utilização.
(EM13CHS404HI13PE) Distinguir diferentes formas de
(EM13CHS404) Identificar e discutir os múltiplos aspectos do
trabalho (servidão coletiva, escravidão, trabalho
trabalho em diferentes circunstâncias e contextos históricos e/ou
assalariado) compreendendo as mudanças, superações e
geográficos e seus efeitos sobre as gerações, em especial, os
relacionando-as com as questões científicas, técnicas,
jovens, levando em consideração, na atualidade, as transformações
tecnológicas e seus impactos sobre a juventude
técnicas, tecnológicas e informacionais.
contemporânea.
(EM13CHS201) Analisar e caracterizar as dinâmicas das
(EM13CHS201HI06PE) Reconhecer as dinâmicas e
populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes,
deslocamentos das populações, ideias e mercadorias, em
com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos
diferentes tempos históricos como práticas sociais que
humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos,
desencadearam transformações, contatos e conflitos
econômicos, sociais, religiosos e culturais, de modo a compreender
entre diversos povos e culturas, por motivos religiosos,
e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e às
econômicos e políticos.
possíveis relações entre eles.

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Idade Média.

Islamismo.
Mercantilismo*

HISTÓRIA
1º ANO
IV Bimestre
HABILIDADES DE ÁREA DA BNCC

HABILIDADES ESPECÍFICAS DOS COMPONENTES

(EM13CHS104) Analisar objetos e vestígios da cultura material e
imaterial de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e
práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de
diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço.

(EM13CHS104HI04PE) Compreender o significado
histórico dos patrimônios culturais materiais e imateriais
e sua função identitária na construção de diferentes
grupos em variados tempo e espaços, destacando o
patrimônio cultural material e imaterial de Pernambuco.

(EM13CHS201) Analisar e caracterizar as dinâmicas das
(EM13CHS201HI06PE) Reconhecer as dinâmicas e
populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes,
deslocamentos das populações, ideias e mercadorias, em
com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos
diferentes tempos históricos como práticas sociais que
humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos,
desencadearam transformações, contatos e conflitos
econômicos, sociais, religiosos e culturais, de modo a compreender
entre diversos povos e culturas, por motivos religiosos,
e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e às
econômicos e políticos.
possíveis relações entre eles.

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
A África do século VII ao
XVI.
Sociedades précolombianas na América.
Povos indígenas do Brasil
e de Pernambuco

Sociedades précolombianas

2º ANO
ORGANIZADOR CURRICULAR POR BIMESTRE
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA (FGB)

HISTÓRIA
ENSINO MÉDIO
HISTÓRIA
2º ANO
I Bimestre
HABILIDADES DE ÁREA DA BNCC
(EM13CHS503) Identificar diversas formas de violência (física,
simbólica, psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas
sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos,
sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para
combatê-las, com base em argumentos éticos.
(EM13CHS401) Identificar e analisar as relações entre sujeitos,
grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas diante
das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das
novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes
espaços (urbanos e rurais) e contextos.
(EM13CHS503) Identificar diversas formas de violência (física,
simbólica, psicológica etc), suas principais vítimas, suas causas
sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos,

HABILIDADES ESPECÍFICAS DOS COMPONENTES

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

(EM13CHS503HI15PE) Analisar e compreender as
relações de dominação e resistência, evidenciando
conflitos e negociações existentes entre diferentes grupos
Expansão Islâmica.
sociais, culturais, territoriais, religiosos, etnicoraciais, de
gênero, de orientação sexual, de idade, comparando os
diferentes contextos históricos.
(EM13CHS401HI10PE) Compreender relações sociais
entre múltiplos sujeitos históricos como elementos
O feudalismo e suas
primordiais das transformações relacionadas aos meios
implicações nas relações
de produção e organização social do trabalho, para
de trabalho. As Cruzadas.
apropriação das mudanças e permanências, ao longo do
Império Turco Otomano.
tempo, e os processos históricos que as desencadearam.
(1/2)
(EM13CHS503HI15PE) Analisar e compreender as
Império Bizantino.
relações de dominação e resistência, evidenciando
conflitos e negociações existentes entre diferentes grupos
Reforma Religiosa e

sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para
combate-las, com base em argumentos éticos.

sociais, culturais, territoriais, religiosos, etnicorraciais, de
gênero, de orientação sexual, de idade, comparando os
diferentes contextos históricos.

(EM13CHS102) Identificar, analisar e discutir as circunstâncias
(EM13CHS102HI02PE) Identificar e analisar criticamente
históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e as concepções políticas, culturais e sociais que nortearam
culturais de matrizes conceituais (etnocentrismo, racismo,
a criação de marcos históricos de periodizações,
evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.),
construídas pelos historiadores visando discutir as
avaliando criticamente seu significado histórico e comparando-as a
circunstâncias nas quais foram criados bem como as
narrativas que contemplem outros agentes e discursos.
diversas implicações de sua utilização.

Contrarreforma.
Religiões orientais e de
matizes africanas.

Renascimento.

HISTÓRIA
2º ANO
II Bimestre
HABILIDADES DE ÁREA DA BNCC

HABILIDADES ESPECÍFICAS DOS COMPONENTES

(EM13CHS102) Identificar, analisar e discutir as circunstâncias
(EM13CHS102HI02PE) Identificar e analisar criticamente
históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e as concepções políticas, culturais e sociais que nortearam
culturais de matrizes conceituais (etnocentrismo, racismo,
a criação de marcos históricos de periodizações,
evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.),
construídas pelos historiadores visando discutir as
avaliando criticamente seu significado histórico e comparando-as a
circunstâncias nas quais foram criados bem como as
narrativas que contemplem outros agentes e discursos.
diversas implicações de sua utilização.
(EM13CHS103HI03PE) Problematizar e contextualizar
(EM13CHS103) Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor
construções discursivas naturalizadas tais como
argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais,
democracia racial e de gênero, meritocracia entre outras,
ambientais, culturais e epistemológicos, com base na
por meio de elementos da pesquisa histórica (construção
sistematização de dados e informações de diversas naturezas
e operacionalização de categorias de análise, crítica de
(expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos
fontes discutir fontes e interpretação) de modo a se
históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais,
posicionar autonomamente frente aos desafios
entre outros).
contemporâneos.
(EM13CHS401HI10PE) Compreender relações sociais
(EM13CHS401) Identificar e analisar as relações entre sujeitos,
entre múltiplos sujeitos históricos como elementos
grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas diante
primordiais das transformações relacionadas aos meios
das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das
de produção e organização social do trabalho, para
novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes
apropriação das mudanças e permanências ao longo do
espaços (urbanos e rurais) e contextos.
tempo e os processos históricos que as desencadearam.
(2/2)
(EM13CHS403HI12PE) Analisar relações sociais
(EM13CHS403) Caracterizar e analisar os impactos das
específicas de cada forma de produção e organização
transformações tecnológicas nas relações sociais e de trabalho
social do trabalho, existentes, em diversos tempos
próprias da contemporaneidade, promovendo ações voltadas à
históricos e espaços sociais, particularmente no território
superação das desigualdades sociais, da opressão e da violação dos
brasileiro, desde a escravização de ameríndios e africanos
Direitos Humanos.
no Brasil até as novas relações de trabalho.

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
Correntes de pensamento
dos séculos XVIII e XIX,
Iluminismo, Liberalismo,
Nacionalismo, Socialismo.

Sociedade e cotidiano no
Brasil colonial.
África e o tráfico
transatlântico.

Sociedade e cotidiano no
Brasil Colonial e Imperial.

(EM13CHS401AHI11PE) Identificar diferentes formas de
trabalho, extração, produção e trocas de mercadorias ao
longo da História, com o foco na história do Brasil,
sobretudo, a partir do século XIX, para o reconhecimento
de diferenças, transformações e permanências nas
relações natureza, terra e trabalho.
(EM13CHS601) Identificar e analisar as demandas e os
(EM13CHS601HI17PE) Investigar as relações de poder, de
protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e conflito e de aproximação estabelecidas entre os diversos
das populações afrodescendentes (incluindo as quilombolas) no grupos sociais, culturais, étnico raciais com destaque para
Brasil contemporâneo considerando a história das Américas e o a emergência de lutas etnogênicas no combate à exclusão
contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem
e no fortalecimento de políticas inclusivas no contexto
social e econômica atual, promovendo ações para a redução das
latino americano dos povos indígenas e das populações
desigualdades étnico-raciais no país.
afrodescendentes.
(EM13CHS103) Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor
(EM13CHS103HI03PE) Problematizar e contextualizar
argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais,
construções discursivas naturalizadas tais como
ambientais, culturais e epistemológicos, com base na
democracia racial e de gênero, meritocracia, entre outras,
sistematização de dados e informações de diversas naturezas
por meio de elementos da pesquisa histórica (construção
(expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos e operacionalização de categorias de análise, crítica de
históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais,
fontes e interpretação) de modo a se posicionar,
entre outros).
autonomamente, frente aos desafios contemporâneos.
(EM13CHS401) Identificar e analisar as relações entre sujeitos,
grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas diante
das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das
novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes
espaços (urbanos e rurais) e contextos.

(EM13CHS605) Analisar os princípios da declaração dos Direitos
Humanos, recorrendo às noções de justiça, igualdade e
fraternidade, identificar os progressos e entraves à concretização
desses direitos nas diversas sociedades contemporâneas e
promover ações concretas diante da desigualdade e das violações
desses direitos em diferentes espaços de vivência, respeitando a
identidade de cada grupo e de cada indivíduo.

(EM13CHS605HI21PE) Compreender, tendo por
fundamento as noções de fraternidade, igualdade e
justiça, os direitos humanos, civis, políticos e sociais e as
lutas por sua implementação como conquistas históricas
de diferentes grupos, destacando as lutas por direitos no
Brasil desde a proclamação da república até os dias
atuais.

Relações de trabalho na
sociedade colonial
brasileira

Independência das
Colônias Americanas.

Revoluções Burguesas.
Independência das
Colônias Americanas.

Revolução Puritana,
Revolução Gloriosa,
Revolução Francesa.
Inconfidência Mineira.
Conjuração Baiana.
Revolução Pernambucana
de 1817.

HISTÓRIA
2º ANO
III Bimestre
HABILIDADES DE ÁREA DA BNCC

HABILIDADES ESPECÍFICAS DOS COMPONENTES

(EM13CHS401HI10PE) Compreender relações sociais
entre múltiplos sujeitos históricos como elementos
primordiais das transformações relacionadas aos meios
de produção e organização social do trabalho, para
(EM13CHS401) Identificar e analisar as relações entre sujeitos,
apropriação das mudanças e permanências ao longo do
grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas diante
tempo e os processos históricos que as desencadearam.
das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das
(EM13CHS401HI11PE) Identificar diferentes formas de
novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes
trabalho, extração, produção e trocas de mercadorias ao
espaços (urbanos e rurais) e contextos.
longo da história, com o foco na história do Brasil,
sobretudo a partir do século XIX, para o reconhecimento
de diferenças, transformações e permanências nas
relações natureza, terra e trabalho.
(EM13CHS403HI12PE) Analisar relações sociais
(EM13CHS403) Caracterizar e analisar os impactos das
específicas de cada forma de produção e organização
transformações tecnológicas nas relações sociais e de trabalho
social do trabalho, existentes, em diversos tempos
próprias da contemporaneidade, promovendo ações voltadas à
históricos e espaços sociais, particularmente no território
superação das desigualdades sociais, da opressão e da violação dos
brasileiro, desde a escravização de ameríndios e africanos
Direitos Humanos.
no Brasil até as novas relações de trabalho.
(EM13CHS503) Identificar diversas formas de violência (física,
simbólica, psicológica etc), suas principais vítimas, suas causas
sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos,
sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para
combate-las, com base em argumentos éticos.

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Revolução Industrial.

Movimentos e revoltas no
(EM13CHS503HI15PE) Analisar e compreender as
Brasil Império e na
relações de dominação e resistência, evidenciando
Primeira República.
conflitos e negociações existentes entre diferentes grupos
Movimento abolicionista
sociais, culturais, territoriais, religiosos, étnico raciais, de
no Brasil, luta e
gênero, de orientação sexual, de idade, comparando os
resistência dos povos
diferentes contextos históricos.
escravizados.*

(EM13CHS601) Identificar e analisar as demandas e os
protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e
das populações afrodescendentes (incluindo as quilombolas) no
Brasil contemporâneo considerando a história das Américas e o
contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem
social e econômica atual, promovendo ações para a redução das
desigualdades étnico-raciais no país.

(EM13CHS601HI17PE) Investigar as relações de poder, de
conflito e de aproximação estabelecidas entre os diversos
grupos sociais, culturais, étnico-raciais com destaque para
a emergência de lutas etnogênicas no combate à exclusão
e no fortalecimento de políticas inclusivas no contexto
latino-americano dos povos indígenas e das populações
afrodescendentes.

Abolicionismo.

HISTÓRIA
2º ANO
IV Bimestre
HABILIDADES DE ÁREA DA BNCC
(EM13CHS401) Identificar e analisar as relações entre sujeitos,
grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas diante
das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das
novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes
espaços (urbanos e rurais) e contextos.
(EM13CHS401) Identificar e analisar as relações entre sujeitos,
grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas diante
das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das
novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes
espaços (urbanos e rurais) e contextos.
(EM13CHS403) Caracterizar e analisar os impactos das
transformações tecnológicas nas relações sociais e de trabalho
próprias da contemporaneidade, promovendo ações voltadas à
superação das desigualdades sociais, da opressão e da violação dos
Direitos Humanos..
(EM13CHS503) Identificar diversas formas de violência (física,
simbólica, psicológica etc), suas principais vítimas, suas causas
sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos,
sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para
combate-las, com base em argumentos éticos.

HABILIDADES ESPECÍFICAS DOS COMPONENTES
(EM13CHS401HI10PE) Compreender relações sociais
entre múltiplos sujeitos históricos como elementos
primordiais das transformações relacionadas aos meios
de produção e organização social do trabalho, para
apropriação das mudanças e permanências ao longo do
tempo e os processos históricos que as desencadearam.
(EM13CHS401AHI11PE) Identificar diferentes formas de
trabalho, extração, produção e trocas de mercadorias ao
longo da história, com o foco na história do Brasil,
sobretudo a partir do século XIX, para o reconhecimento
de diferenças, transformações e permanências nas
relações natureza, terra e trabalho.
(EM13CHS403HI12PE) Analisar relações sociais
específicas de cada forma de produção e organização
social do trabalho, em diversos tempos históricos e
espaços sociais, particularmente no território brasileiro,
desde a escravização de ameríndios e africanos no Brasil
até as novas relações de trabalho.

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
Passagem do trabalho
escravo ao trabalho
assalariado no Brasil.

Imigrantes no Brasil.

Movimentos e revoltas no
(EM13CHS503HI15PE) Analisar e compreender as
Brasil Império e na
relações de dominação e resistência, evidenciando
Primeira República.
conflitos e negociações existentes entre diferentes grupos
Movimento abolicionista
sociais, culturais, territoriais, religiosos, étnico raciais, de
no Brasil, luta e
gênero, de orientação sexual, de idade, comparando os
resistência dos povos
diferentes contextos históricos.
escravizados.*

(EM13CHS601) Identificar e analisar as demandas e os
protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e
das populações afrodescendentes (incluindo as quilombolas) no
Brasil contemporâneo considerando a história das Américas e o
contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem
social e econômica atual, promovendo ações para a redução das
desigualdades étnico-raciais no país.
(EM13CHS601) Identificar e analisar as demandas e os
protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e
das populações afrodescendentes (incluindo as quilombolas) no
Brasil contemporâneo considerando a história das Américas e o
contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem
social e econômica atual, promovendo ações para a redução das
desigualdades étnico-raciais no país.

(EM13CHS601HI17PE) Investigar as relações de poder, de
conflito e de aproximação estabelecidas entre os diversos
grupos sociais, culturais, étnico raciais com destaque para
a emergência de lutas etnogênicas no combate à exclusão
e no fortalecimento de políticas inclusivas no contexto
latino americano dos povos indígenas e das populações
afrodescendentes.
(EM13CHS601HI17PE) Investigar as relações de poder, de
conflito e de aproximação estabelecidas entre os diversos
grupos sociais, culturais, étnico-raciais com destaque para
a emergência de lutas etnogênicas no combate à exclusão
e no fortalecimento de políticas inclusivas no contexto
latino-americano dos povos indígenas e das populações
afrodescendentes.

República das
Oligarquias.

3º ANO
ORGANIZADOR CURRICULAR POR BIMESTRE
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA (FGB)

HISTÓRIA
ENSINO MÉDIO
HISTÓRIA
3º ANO
I Bimestre
HABILIDADES DE ÁREA DA BNCC

HABILIDADES ESPECÍFICAS DOS COMPONENTES

(EM13CHS603HI19PE) Compreender os processos
políticos de construção da cidadania que permearam a
(EM13CHS603) Analisar a formação de diferentes países, povos e formação dos Estados Nacionais, em diferentes regiões
nações e de suas experiências políticas e de exercício da cidadania,
do mundo, particularmente, a formação do Estado
aplicando conceitos políticos básicos (Estado, poder, formas,
Nacional brasileiro, e as ações políticas, econômicas e
sistemas e regimes de governo, soberania etc.)
culturais, que favoreceram a expansão territorial e a
formação e dissolução dos impérios coloniais e
modernos.
(EM13CHS105HI05PE) Compreender os processos
históricos em suas especificidades e em sua dimensão
(EM13CHS105) Identificar, contextualizar e criticar tipologias
relacional, desenvolvendo um senso crítico em relação
evolutivas (populações nômades e sedentárias, entre outras) e
às tipologias evolutivas (tais como civilização e barbárie,
oposições dicotômicas (cidade/campo, cultura/natureza,
nomadismo e sedentarismo) bem como dicotomias
civilizados/bárbaros, razão/emoção, material/virtual etc),
políticas socialmente construídas (capitalismo e
explicitando suas ambiguidades.
socialismo, direita e esquerda) objetivando reconhecer
suas simplificações e ambivalências.
(EM13CHS202) Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na
(EM13CHS202HI07PE) Conhecer as transformações

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Imperialismo e
neocolonialismo.

Neocolonialismo.
Primeira Guerra Mundial.
Revolução de 1917.

estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades
contemporâneos (fluxos populacionais, financeiros, de
mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais etc),
bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais,
ambientais, econômicas e culturais.

técnicas, tecnológicas ocorridas ao longo da história da
humanidade, seus impactos sociais, culturais,
econômicos, ambientais e sua relação com as
necessidades, interesses e ações de diferentes grupos
sociais a fim de compreender as estruturas produtivas
do século XX e início do século XXI.
(EM13CHS306HI09PE) Contextualizar a emergência,
(EM13CHS306) Contextualizar, comparar e avaliar os impactos de
manutenção e eventual transformação dos diversos
diferentes modelos socioeconômicos no uso dos recursos naturais
modelos socioeconômicos, como exemplo, capitalismo,
e na promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental do
socialismo e comunismo bem como suas implicações
planeta (como a adoção dos sistemas da agrobiodiversidade e
socioambientais levando em conta o uso, real ou
agroflorestal por diferentes comunidades, entre outros).
potencial, de recursos naturais em cada um deles.

Primeira Guerra Mundial

Revolução Russa.
Crise de 1929.

HISTÓRIA
3º ANO
II Bimestre
HABILIDADES DE ÁREA DA BNCC

HABILIDADES ESPECÍFICAS DOS COMPONENTES

(EM13CHS105HI05PE) Compreender os processos
históricos em suas especificidades e em sua dimensão
(EM13CHS105) Identificar, contextualizar e criticar tipologias
relacional, desenvolvendo um senso crítico em relação às
evolutivas (populações nômades e sedentárias, entre outras) e
tipologias evolutivas (tais como civilização e barbárie,
oposições dicotômicas (cidade/campo, cultura/natureza,
nomadismo e sedentarismo) bem como dicotomias
civilizados/bárbaros, razão/emoção, material/virtual etc),
políticas socialmente construídas (capitalismo e
explicitando suas ambiguidades.
socialismo, direita e esquerda) objetivando reconhecer
suas simplificações e ambivalências.
(EM13CHS306HI09PE) Contextualizar a emergência,
(EM13CHS306) Contextualizar, comparar e avaliar os impactos de
manutenção e eventual transformação dos diversos
diferentes modelos socioeconômicos no uso dos recursos naturais
modelos socioeconômicos (como capitalismo, socialismo
e na promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental
e comunismo) bem como suas implicações
do planeta (como a adoção dos sistemas da agrobiodiversidade e
socioambientais, levando em conta o uso, real ou
agroflorestal por diferentes comunidades, entre outros).
potencial, de recursos naturais em cada um deles.
(EM13CHS202HI07PE) Conhecer as transformações
(EM13CHS202) Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na
técnicas, tecnológicas ocorridas ao longo da história da
estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades
humanidade, seus impactos sociais, culturais,
contemporâneos (fluxos populacionais, financeiros, de
econômicos, ambientais e sua relação com as
mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais etc),
necessidades, interesses e ações de diferentes grupos
bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais,
sociais a fim de compreender as estruturas produtivas do
ambientais, econômicas e culturais.
século XX e início do século XXI.
(EM13CHS504) Analisar e avaliar os impasses ético-políticos
(EM13CHS504HI16PE) Identificar e analisar os impactos
decorrentes das transformações culturais, sociais, históricas,
das transformações históricas, ocorridas nos séculos XIX,
científicas e tecnológicas no mundo contemporâneo e seus
XX e XXI, principalmente as decorrentes dos avanços
desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos, grupos tecnológicos e científicos e sua influência na emergência
sociais, sociedades e culturas.
de novos valores individuais, coletivos e sociais.
(EM13CHS202) Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na
(EM13CHS202HI07PE) Conhecer as transformações

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
Regimes totalitários.
Segunda Guerra Mundial.
Guerra Fria.

Regimes totalitários.
Guerra Fria

Segunda Guerra Mundial.
Guerra Fria

Guerra Fria (corrida
armamentista e espacial).
Terceira Revolução

estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades
contemporâneos (fluxos populacionais, financeiros, de
mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais etc.),
bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais,
ambientais, econômicas e culturais.

técnicas, tecnológicas ocorridas ao longo da história da
Industrial.
humanidade, seus impactos sociais, culturais,
econômicos, ambientais e sua relação com as
necessidades, interesses e ações de diferentes grupos
sociais, a fim de compreender as estruturas produtivas do
século XX e início do século XXI.
(EM13CHS603HI19PE) Compreender os processos
políticos de construção da cidadania que permearam a
(EM13CHS603) Analisar a formação de diferentes países, povos e formação dos Estados Nacionais, em diferentes regiões
Independência das colônias
nações e de suas experiências políticas e de exercício da
do mundo, particularmente a formação do Estado
africanas e asiáticas.
cidadania, aplicando conceitos políticos básicos (Estado, poder,
Nacional brasileiro, e as ações políticas, econômicas e
formas, sistemas e regimes de governo, soberania etc).
culturais, que favoreceram a expansão territorial e
formação e dissolução dos impérios coloniais e
modernos.
(EM13CHS604HI20PE) Compreender o papel dos
organismos internacionais e dos Estados-Nação,
(EM13CHS604) Discutir o papel dos organismos internacionais no
particularmente com o pós-guerra com o pós-guerra fria,
contexto mundial, com vistas à elaboração de uma visão crítica
analisando criticamente a atuação de agências
Criação da ONU.
sobre seus limites e suas formas de atuação nos países,
reguladoras, como o Fundo Monetário Internacional
considerando os aspectos positivos e negativos dessa atuação
(FMI) e instituições financeiras como o Banco Mundial,
para as populações locais.
além de órgãos como a ONU, a UNESCO, a OIT e os blocos
político-econômicos e de ajuda militar.

HISTÓRIA
3º ANO
III Bimestre
HABILIDADES DE ÁREA DA BNCC

HABILIDADES ESPECÍFICAS DOS COMPONENTES

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
Regimes ditatoriais e
populistas na América
Latina.
Era Vargas
Ditadura militar no Brasil.
Movimentos sociais e de
redemocratização no Brasil
(Anistia e Diretas Já).

(EM13CHS602) Identificar e caracterizar a presença do
paternalismo, do autoritarismo e do populismo na política, na
(EM13CHS602HI18PE) Identificar e contextualizar os
sociedade e nas culturas brasileira e latino americana, em
processos de implantação das ditaduras na América
períodos ditatoriais e democráticos, relacionando-os com as
Latina do século XX, com ênfase no Brasil e os
formas de organização e de articulação das sociedades em defesa movimentos sociais pela redemocratização dos Estadosda autonomia, da liberdade, do diálogo e da promoção da
Nações latino-americanos e os impactos desses
democracia, da cidadania e dos direitos humanos na sociedade
processos na vida dos seres humanos.
atual.
(EM13CHS604HI20PE) Compreender o papel dos
organismos internacionais e dos Estados-Nação,
(EM13CHS604) Discutir o papel dos organismos internacionais no
particularmente com o pós-guerra com o pós-guerra
contexto mundial, com vistas à elaboração de uma visão crítica
fria, analisando criticamente a atuação de agências
Ditadura militar no Brasil.
sobre seus limites e suas formas de atuação nos países,
reguladoras, como o Fundo Monetário Internacional
considerando os aspectos positivos e negativos dessa atuação
(FMI) e instituições financeiras como o Banco Mundial, Redemocratização no Brasil.
para as populações locais.
além de órgãos como a ONU, a UNESCO, a OIT e os
blocos político-econômicos e de ajuda militar.
(EM13CHS606HI22PE) Relacionar acontecimentos
(EM13CHS606) Analisar as características sócio econômicas da
históricos de curta, média e longa duração, com base na
sociedade brasileira – com base na análise de documentos
análise de diferentes fontes, para compreender a
(dados, tabelas, mapas etc.) de diferentes fontes – e propor
dinâmica de mudanças e permanências de relações
medidas para enfrentar os problemas identificados e construir
Redemocratização no Brasil.
políticas, econômicas, sociais e culturais, no mundo
uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o
contemporâneo, com foco no Brasil, de forma que se
protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento,
discuta e proponha mudanças a partir dos problemas
a autoestima, a autoconfiança e a empatia.
identificados.

HISTÓRIA
3º ANO
IV Bimestre
HABILIDADES DE ÁREA DA BNCC

HABILIDADES ESPECÍFICAS DOS COMPONENTES

(EM13CHS202) Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na
estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades
contemporâneos (fluxos populacionais, financeiros, de
mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais etc),
bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais,
ambientais, econômicas e culturais.

(EM13CHS202HI07PE) Conhecer as transformações
técnicas, tecnológicas ocorridas ao longo da história da
humanidade, seus impactos sociais, culturais,
econômicos, ambientais e sua relação com as
necessidades, interesses e ações de diferentes grupos
sociais a fim de compreender as estruturas produtivas
do século XX e início do século XXI.

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Globalização.

(EM13CHS504) Analisar e avaliar os impasses ético-políticos
(EM13CHS504HI16PE) Identificar e analisar os impactos Revolução técnico científica
(avanços na genética,
decorrentes das transformações culturais, sociais, históricas,
das transformações históricas, ocorridas nos séculos XIX,
robótica, informática,
científicas e tecnológicas no mundo contemporâneo e seus
XX e XXI, principalmente as decorrentes dos avanços
desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos, grupos tecnológicos e científicos e sua influência na emergência
telecomunicações entre
sociais, sociedades e culturas.
de novos valores individuais, coletivos e sociais.
outros).
(EM13CHS604HI20PE) Compreender o papel dos
organismos internacionais e dos Estados-Nação,
(EM13CHS604) Discutir o papel dos organismos internacionais no
particularmente com o pós-guerra com o pós-guerra
contexto mundial, com vistas à elaboração de uma visão crítica
Colapso do sistema
fria, analisando criticamente a atuação de agências
sobre seus limites e suas formas de atuação nos países,
reguladoras, como o Fundo Monetário Internacional
soviético.
considerando os aspectos positivos e negativos dessa atuação
(FMI) e instituições financeiras como o Banco Mundial,
para as populações locais.
além de órgãos como a ONU, a UNESCO, a OIT e os
blocos político-econômicos e de ajuda militar.
(EM13CHS603HI19PE) Compreender os processos
(EM13CHS603) Analisar a formação de diferentes países, povos e políticos de construção da cidadania que permearam a
Dissolução da União
nações e de suas experiências políticas e de exercício da
formação dos Estados Nacionais, em diferentes regiões
cidadania, aplicando conceitos políticos básicos (Estado, poder,
do mundo, particularmente a formação do Estado
Soviética.
formas, sistemas e regimes de governo, soberania etc).
Nacional brasileiro, e as ações políticas, econômicas e
culturais, que favoreceram a expansão territorial e

formação e dissolução dos impérios coloniais e
modernos.
(EM13CHS305HI23PE) Interpretar a criação e atuação
de organismos nacionais e internacionais de regulação,
(EM13CHS305) Analisar e discutir o papel e as competências
controle e fiscalização ambiental em diferentes
legais dos organismos nacionais e internacionais de regulação,
contextos históricos, atentando para os
controle e fiscalização ambiental e dos acordos internacionais
desdobramentos políticos, econômicos e sociais em
para a promoção e a garantia de práticas ambientais sustentáveis.
países ou blocos econômicos para a promoção e
garantia de práticas ambientais sustentável.
(EM13CHS606) Analisar as características sócio econômicas da
sociedade brasileira – com base na análise de documentos
(dados, tabelas, mapas etc.) de diferentes fontes – e propor
medidas para enfrentar os problemas identificados e construir
uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o
protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento,
a autoestima, a autoconfiança e a empatia.

Nova Ordem Mundial,
pautas ambientais e
proteção do meio ambiente
e os territórios tradicionais,
Protocolo de Kyoto.
Formação dos Blocos
Econômicos.

(EM13CHS606HI22PE) Relacionar acontecimentos
Declínio das economias
históricos de curta, média e longa duração, com base na
tradicionais na
análise de diferentes fontes, para compreender a
contemporaneidade. Crise
dinâmica de mudanças e permanências de relações
de 2008. Formação da União
políticas, econômicas, sociais e culturais, no mundo
Europeia. Movimentos da
contemporâneo, com foco no Brasil, de forma que se
sociedade civil. Movimentos
discuta e proponha mudanças a partir dos problemas
estudantis
identificados.

