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1 Objetivos de Aprendizagem Estruturantes: são introdutórios possuindo papel essencial para garantir a progressão das aprendizagens no ensino fundamental e também o desenvolvimento das competências 
específicas da área de conhecimento/componente curricular ( Adaptado de  https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/)  
2 Objetivos de Aprendizagem de Desdobramentos: desenvolvem processos cognitivos complementares aos objetos de conhecimento. ( Adaptado de  https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/)  
3 Os diálogos com os contextos têm como objetivo estabelecer relações entre os objetivos de aprendizagem propostos para cada área de conhecimento e disciplina/componente curricular com os contextos 

vividos pelos sujeitos da EJA dando mais significado ao que se aprende. Possibilitam ainda, afirmar o compromisso do Currículo da EJA com a vida cotidiana, a cultura popular, a cidadania, o trabalho, a 
tecnologia e a ciência. 
4 Como a ideia aqui é estabelecer conexões entre objetivos de aprendizagem por área, consideramos pertinente sugerir que este diálogo seja efetuado via Temas 

Integradores (TI) , visto que assim, o docente fica livre para criar possibilidades de conexões entre os conteúdos trabalhados em sua disciplina com as demais disciplinas 
de humanas, assim como também, com as disciplinas de outras áreas. 

                                                                         REALINHAMENTO CURRICULAR 
                                                                         PERÍODO LETIVO: 01/09/2020 a 23/12/2020 

ETAPA: 8ª  ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
ESTRUTURANTES (OAE)1 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
DE DESDOBRAMENTOS’  (OAD)2 

DIÁLOGOS COM OS 
CONTEXTOS ATUAIS3 

EF09HI01/ES  

Descrever e contextualizar os principais aspectos 

sociais, culturais, econômicos e políticos da 

emergência da República no Brasil, identificando a 

construção da lógica republicana e ideia de 

progresso no discurso da elite do Espírito Santo. 

EF09HI02/ES 

Caracterizar e compreender os ciclos da história 

republicana, identificando particularidades da história 

local e regional até 1954, problematizando as 

particularidades no processo de consolidação da 

República no Espírito Santo. 

EF09HI04/ES 

Discutir a importância da participação da população 

negra na formação econômica, política e social do 

Brasil, do Espírito Santo e regiões. 

EF09HI016/ES 

Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao 

EF09HI09/ES 
Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis à atuação de 
movimentos sociais, identificando os principais movimentos sociais 
presentes e atuantes no Espírito Santo e na sua comunidade, enfatizando 
suas demandas e conquistas. 
EF09HI17/ES  
Identificar e analisar processos sociais, econômicos, culturais e políticos do 
Brasil, do Espírito Santo e da região do entorno escolar a partir de 1946 até 
o tempo presente. Analisando e produzindo linhas cronológicas que 
destaquem esses movimentos históricos, manuseando e utilizando fontes 
históricas diversas como memória coletiva, línguas, dialetos, marcos e 
conquistas políticas e práticas culturais. 
EF09HI033/ES 
Analisar as transformações nas relações políticas locais e globais geradas 
pelo desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e 
comunicação. Pensar formas de potencializar as ações que beneficiem a 
comunidade. Identificar jornais, grupos em redes sociais e rádios 
comunitárias que possam potencializar as ações em torno da comunidade 
e fortaleçam identidades locais. 

(TI03) Educação Ambiental4 

(TI05) Processo de Envelhecimento, Respeito 

e Valorização do Idoso 

(TI06) Educação em Direitos Humanos 

(TI10) Educação para o Consumo Consciente 

(TI16) Gênero, sexualidade, poder e 

sociedade 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/


processo de afirmação dos direitos fundamentais e 

de defesa da dignidade humana, valorizando as 

instituições voltadas para a defesa desses direitos e 

para a identificação dos agentes responsáveis por 

sua violação. Compreendendo que os documentos e 

marcos legais garantem o direito à igualdade, 

liberdade, diversidade e pluralidade, direito à 

educação pública, eliminação de qualquer tipo de 

preconceito (institucional, ambiental, alimentar, entre 

outros), respeito à diversidade religiosa, ambiental, 

sexual. 

EF09HI18/ES 

Descrever e analisar as relações entre as 

transformações urbanas e seus impactos na cultura 

brasileira e capixaba entre 1946 e 1964 e na 

produção das desigualdades e bolsões de pobreza 

regionais e sociais, identificando fluxos migratórios e 

o êxodo rural no Brasil e no Espírito Santo, 

sobretudo, a partir da política de erradicação do café 

que ocasiona mudanças nas relações campo e 

cidade, impactos ambientais e gera condições de 

risco social às populações que sofrem 

deslocamentos. 

EF09HI020/ES 

Discutir os processos de resistência e as propostas 

de reorganização da sociedade brasileira e capixaba 

durante a ditadura civil-militar. Identificando 

organizações da sociedade civil que continuam 

atuando na política, na mídia, na economia, nas 

variadas instituições e na memória e imaginário dos 

brasileiros. 

EF09HI012/ES 

Analisar a crise capitalista de 1929 e seus 

desdobramentos em relação à economia global, 

nacional e do Espírito Santo. 

EF09HI013/ES 
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Descrever e contextualizar os processos da 

emergência do fascismo e do nazismo, a 

consolidação dos estados totalitários e as práticas de 

extermínio (como o holocausto) de judeus, ciganos, 

negros, mulheres e demais minorias, identificando 

traços totalitários e do integralismo no governo do 

presidente Getúlio Vargas e no interventor do 

Espírito Santo, no mesmo período, Punário Bley, 

fazendo aproximações com os governos totalitários 

da Europa. 

EF09HI015/ES 

Discutir as motivações que levaram à criação da 

Organização das Nações Unidas (ONU) no contexto 

do pós-guerra e os propósitos dessa organização, 

identificando o papel da ONU nos dias atuais em 

relação ao Brasil e ao mundo, sobretudo, no que 

concernem políticas públicas, economia 

internacional, relações de poder e de trabalho e 

conflitos bélicos. Compreendendo o posicionamento 

da instituição diante dos fluxos migratórios no pós-

guerra e nos dias atuais, com enfoque nas questões 

humanitárias. 


