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         COMPONENTE HISTÓRIA  
COMPONENTE 
CURRICULAR/ 

TEMA 

ANO / 
SÉRIE 

TÍTULO RESUMO 

HISTÓRIA 
EF2 e 
EM 

Trabalho, classes 
sociais e cidadania 

Esta aula apresenta como o trabalho surge com o próprio homem, uma vez que está vinculado a sua própria 
sobrevivência,  e procura demonstrar o significado do trabalho ao longo da História, levando em conta o sentido do 
trabalho como valor. 
https://www.youtube.com/watch?v=AsgGZo3Faac&list=PL1h5XXlbI6i49G6mcXkOIig8mSLK9rzrN&index=13 

 

HISTÓRIA 
EF2 e 
EM 

Formação histórica do 
Estado do Espírito 

Santo - 1 

A aula mostra a primeira expedição a explorar o litoral do Espírito Santo saindo de Portugal em 1501 trazendo a 
bordo o navegador Américo Vespúcio, e que durante as três primeiras décadas do século XVI não houve qualquer 
iniciativa de colonização da região.  
https://www.youtube.com/watch?v=EjfFmlwrOk4&list=PL1h5XXlbI6i49G6mcXkOIig8mSLK9rzrN&index=14 

 

HISTÓRIA 
EF2 e 
EM 

Formação histórica do 
Estado do Espírito 

Santo - 2 

A aula aborda a formação do Espírito Santo, sobretudo no século XIX, apresentando a contribuição do negro 
africano no desenvolvimento da província e as rebeliões escravas, o fluxo de imigrantes e a cultura cafeeira, e o 
advento de tecnologias no fim do século XIX e ao longo do século XX.   
https://www.youtube.com/watch?v=FQNKhVfg1vU&list=PL1h5XXlbI6i49G6mcXkOIig8mSLK9rzrN&index=15 
 

HISTÓRIA 
EF2 e 
EM 

Cultura indígena no 
Espírito Santo - parte 1 

A aula aborda a heterogeneidade que caracteriza a população indígena brasileira manifestada sob três aspectos: 
biológico, linguístico e cultural. 
https://www.youtube.com/watch?v=YNZ958ZLGqA&list=PL1h5XXlbI6i49G6mcXkOIig8mSLK9rzrN&index=10 

HISTÓRIA 
EF2 e 
EM 

Cultura indígena no 

Espírito Santo - parte 2 

A aula apresenta os povos indígenas do Brasil, e do Espírito Santo, explicando a origem do termo índio e 

aprofundando na sua cultura. 

https://www.youtube.com/watch?v=hdWcoPZ-gPI&list=PL1h5XXlbI6i49G6mcXkOIig8mSLK9rzrN&index=12 

HISTÓRIA EF2 e 
EM 

Revolução Industrial e 
Revolução no Campo. 

A aula revela aspectos da Revolução Industrial que iniciou na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII 
e se espalhou pelo mundo causando grandes transformações, que garantiu o surgimento da indústria e consolidou 
o processo de formação do capitalismo. 
https://www.youtube.com/watch?v=uJ7PMafZ9XM&list=PL1h5XXlbI6i49G6mcXkOIig8mSLK9rzrN&index=11 
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HISTÓRIA 

7º 

EF2 
As Grandes Navegações 

A aula expõe e conceitua a ideia de “Novo Mundo” ante o Mundo Antigo, abordando permanências e rupturas de 

saberes e práticas na emergência do Mundo Moderno, e todas as transformações sociais e culturais advindas desse 

novo conceito. 

https://www.youtube.com/watch?v=qVjwux99Lh4&list=PL1h5XXlbI6i49G6mcXkOIig8mSLK9rzrN&index=1 

HISTÓRIA 1ª EM Pré-história no Brasil e 
no Espírito Santo.  

A aula aborda e tende a explicar como era o Brasil e o Espírito Santo na Pré-História, as relações do nativo com a terra 
e as marcas deixadas por ele, como os sambaquis e outros sítios arqueológicos mais, que auxiliam na compreensão 
do modo de vida dos nossos antepassados. 
https://www.youtube.com/watch?v=d95yfsfLkoU&list=PL1h5XXlbI6i49G6mcXkOIig8mSLK9rzrN&index=9 

HISTÓRIA 2ª EM 
Cultura, resistência e 
escravidão indígena e 
negra no Brasil. 

A aula aborda a escravidão indígena no Brasil e como se deu as formas de resistência a esse processo. Aborda também 
a cultura africana e a escravidão negra no Brasil, e apresenta as maneiras encontrada pelos negros, para resistir ao 
cativeiro lhe imposto. 
https://www.youtube.com/watch?v=Sz-mcqHZsYg&list=PL1h5XXlbI6i49G6mcXkOIig8mSLK9rzrN&index=7 

HISTÓRIA 
6º 

EF2 

As origens da 
humanidade, seus 
deslocamentos, e os 
processos de 
sedentarização. 

A aula fala sobre a origem do homem; Criacionismo e Evolucionismo; teorias e hipóteses sobre o povoamento da 
América, os povos indígenas do Brasil, pré-históricos e atuais. 
https://www.youtube.com/watch?v=a5hZDEaYd9w&list=PL1h5XXlbI6i49G6mcXkOIig8mSLK9rzrN&index=5 

HISTÓRIA 
8º 

EF2 Iluminismo 

A aula aborda o movimento iluminista, suas características, principais pensadores e influência dele no mundo. 
https://www.youtube.com/watch?v=Sj6NmeNRx5E&list=PL1h5XXlbI6i49G6mcXkOIig8mSLK9rzrN&index=6 
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HISTÓRIA 3ª EM História e 
Cultura Africana 

A aula apresenta tópicos sobre a cultura e história africana, entre eles:  a cultura Afro-Brasileira e Indígena; A 
resistência negra na África do Sul; Estados e disputas étnicas, bem como a independência das colônias africanas e o 
Apartheid.    
 https://www.youtube.com/watch?v=o7BoerS5y8A&list=PL1h5XXlbI6i49G6mcXkOIig8mSLK9rzrN&index=2 

HISTÓRIA 
7º 

EF2 

Renascimento artístico e 
cultural 

  

A aula aborda o tema Renascimento, expondo os principais Pensadores e Filósofos, as formas de pensamento do 
homem medieval e renascentista e enfatiza os impactos do Renascimento, como: o surgimento da imprensa, o 
renascimento literário, artístico e científico.  
https://www.youtube.com/watch?v=eo1TVVsqEq4&list=PL1h5XXlbI6i49G6mcXkOIig8mSLK9rzrN&index=4 

HISTÓRIA 
9º 

EF2 

Experiências 
republicanas no Brasil e 
as tensões e disputas do 
mundo contemporâneo. 

A aula introduz o início da República no Brasil até 1964 e os avanços no período republicano no Espírito Santo. Além 
disso, apresenta Palestina, Partilha da Palestina, Fundação do Estado de Israel, Guerras Árabe-Israelense, Questão 
Palestina, OLP. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ud7roaMvlP4&list=PL1h5XXlbI6i49G6mcXkOIig8mSLK9rzrN&index=3 

 HISTÓRIA 
7º 

EF2 
Renascimento e 
humanismo 

A aula define o movimento conhecido como humanismo, expondo suas principais características e influências, e 
aborda também o Renascimento, comercial, cultural e científico, movimento amplo que estabelece uma relação de 
interpendência com o humanismo.   
https://www.youtube.com/watch?v=0wLEKrgFTWs&list=PL1h5XXlbI6i49G6mcXkOIig8mSLK9rzrN&index=8 
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