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Caro (a) Professor (a), 

 

Ao longo do ano de 2020, em meio à pandemia da Covid-19, foi feito um grande 
esforço, por parte da Secretaria de Estado da Educação, das Superintendências 
Regionais de Educação e das Unidades Escolares, para garantir que os nossos 
estudantes mantivessem vínculo com a escola, com ações voltadas para o seu 

aprendizado.  

Nesse sentido, com o objetivo de minimizar os impactos da pandemia na 
aprendizagem dos estudantes capixabas, a SEDU estabeleceu o continuum 
curricular 2020-2021, assegurando a progressão da aprendizagem. Assim, 
propomos, para o 1º trimestre do ano letivo de 2021, o resgate de conhecimentos 
e habilidades previstos na série/ano anterior.   

Na tentativa de facilitar o entendimento do documento, destacamos as 
habilidades (Ensino Fundamental) e os objetos de conhecimento (Ensino Médio) 
estruturantes e/ou específicos de cada série/ano. As orientações dos demais 

trimestres serão enviadas posteriormente. 

A partir da análise das informações do documento e da realidade da sua escola 
e dos seus estudantes, bem como do resultado das avaliações diagnósticas mais 
recentes, você poderá, prezado professor, planejar ações que favoreçam o 

processo de ensino e aprendizagem. 

É preciso ficar atento, durante seu planejamento, aos cuidados em relação às 
habilidades e/ou conhecimentos que dependem de propostas coletivas ou que 

demandem compartilhamento de objetos.  

 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 
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*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES 2021 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS  

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS  

6º ANO 

HISTÓRIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 
VIDEOAULAS  

1.Povos e culturas: meu 

lugar no mundo e meu 
grupo social. 

 
Objetos de 
conhecimento 

 
O que forma um povo: do 

nomadismo aos primeiros 
povos sedentarizados. 
 

Cidadania, diversidade 
cultural e respeito às 

diferenças sociais, culturais 
e históricas. 
 

*(EF05HI01/ES) Identificar os processos de 

formação das culturas e dos povos, 
relacionando-os com o espaço geográfico 

ocupado e os grandes rios da Ásia Menor, 
África, América, Brasil e Espírito Santo, 
considerando sociedades e civilizações 

hidráulicas e identificando os conceitos de 
Estado teocrático, revolução agrícola e 

sociedade hidráulica. 
 
*(EF05HI04/ES) Associar a noção de 

cidadania com os princípios de respeito à 
diversidade, à pluralidade e aos direitos 

humanos, identificando e valorizando os 
enlaces culturais e a diversidade e percebendo 
que cidadania expressa um conjunto de 

direitos e deveres que dá a pessoa a 
possibilidade de participar ativamente da vida 

Acervo do Centro de Memória da ALES. 

Disponível em: 
https://www.al.es.gov.br/Institucional/Acervo 

 
Associação Nacional de História – Representação da 
comunidade dos profissionais de História. Promove 

reuniões, eventos científicos, publicações na área. 
Disponível em: https://anpuh.org.br/index.php 

 
Associação Nacional de História / Espírito Santo – 
Representação da comunidade dos profissionais de História 

no Espírito Santo. Promove reuniões, eventos científicos, 
publicações na área. 

Disponível em: https://www.es.anpuh.org/ 
 
Currículo Interativo - Plataforma de busca que 

reúne objetos e recursos digitais para apoiar 

https://www.al.es.gov.br/Institucional/Acervo
https://anpuh.org.br/index.php
https://www.es.anpuh.org/
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*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS  

6º ANO 

HISTÓRIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

em comunidade e do governo de seu país, 
estado e região. 

professores e alunos em processos de ensino e de 
aprendizagem. 
Disponível em: http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

 
Domínio Público – Portal coloca à disposição obras 

literárias, artísticas e científicas em domínio público ou 
com autorização para divulgação. 
Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObra
Form.jsp 

 
Educação na Cultura Digital – Módulo “Aprendizagem 
de História no Ensino Fundamental e Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação (TDIC)” do curso 
“Educação na Cultura Digital”, que propõe-se é a 

problematização dos diferentes significados e usos dos 
materiais e ambientes digitais por meio da reflexão de 
suas implicações para o ensino e aprendizagem de 

história. 
Disponível em: 

https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico?colecao=1
&topico=9 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico?colecao=1&topico=9
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico?colecao=1&topico=9
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*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS  

6º ANO 

HISTÓRIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

Khan Academy - Portal fornece conteúdos educacionais 
por meio de uma vasta relação de conteúdos de áreas de 
conhecimento diversas. Disponível em: 

https://pt.khanacademy.org/ 
 

Portal do Professor - Espaço para o professor acessar 
sugestões de planos de aula, baixar mídias de apoio, ter 
notícias sobre educação e compartilhar um plano de aula, 

participar de uma discussão ou fazer um curso. 
Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 

 
Programa EscoLar – Dispõe materiais do Programa de 
Atividades Pedagógicas não Presenciais para apoio ao 

ensino e aprendizagem. Disponível em: 
https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensino- 

fundamental-series-finais/ciencias-humanas-ensino-
fundamental- series-finais 
 

SEAD UFES – Acervo digital com materiais do curso de 
História, na modalidade EAD da UFES. 

Disponível em: https://acervo.sead.ufes.br/ 

https://pt.khanacademy.org/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensino-fundamental-series-finais/ciencias-humanas-ensino-fundamental-series-finais
https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensino-fundamental-series-finais/ciencias-humanas-ensino-fundamental-series-finais
https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensino-fundamental-series-finais/ciencias-humanas-ensino-fundamental-series-finais
https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensino-fundamental-series-finais/ciencias-humanas-ensino-fundamental-series-finais
https://acervo.sead.ufes.br/
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*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS  

6º ANO 

HISTÓRIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

Sedu Digital - Esse ambiente possui salas virtuais para 
envio de conteúdos digitais e atividades para alunos, 
distribuição de tarefas, elaboração de questionários de 

verificação de aprendizagem, comunicação em tempo 
real, dentre outras ferramentas disponíveis. Disponível 

em: https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 
Disponível em: 
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv- 

ukHEmq246bw 
 

Seneca – Portal com vídeos, planos de aula e planos de 
estudo. Disponível em: https://www.senecaja.com/ 
 

Centro de mídias de educação do Amazonas. 
Disponívem em: https://www.centrodemidias.am.gov.br/ 

 
 

 

https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://www.senecaja.com/
https://www.centrodemidias.am.gov.br/
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*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS  

7º ANO 

HISTÓRIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

1.História: tempo, 
espaço e formas e 
registros. 

 
Objetos de 

conhecimento. 
 
A questão do tempo, 

sincronias e diacronias: 
reflexões sobre o sentido 

das cronologias. 
 
Formas de registro da 

história e da produção do 
conhecimento histórico. 

 
As origens da humanidade, 
seus deslocamentos e os 

processos de 
sedentarização. 

 
 

*(EF06HI01/ES) Identificar diferentes formas de 
compreensão da noção de tempo e de periodização dos 
processos históricos (continuidades e rupturas), 

pensando o papel do historiador e refletindo sobre o papel 
da história enquanto ciência que estuda a trajetória 

humana ao longo do tempo, construindo Linhas do tempo 
individuais e coletivas para tornar material o 
entendimento dessas mudanças e permanências, 

relacionando-as a um espaço e tempo específico. 
 

*(EF06HI02/ES) Identificar a gênese da produção do 
saber histórico e analisar o significado das fontes que 
originaram determinadas formas de registros em 

sociedades e épocas distintas. Compreendendo que as 
variadas fontes históricas assumem um papel 

fundamental para análises de comportamento e 
organização social em distintas temporalidades. 
*(EF06HI03/ES) Identificar as hipóteses científicas sobre 

o surgimento da espécie humana e sua historicidade e 
analisar os significados dos mitos de fundação, lendas e 

celebrações de matrizes africanas e indígenas. 
 

Acervo do Centro de Memória da ALES. 
Disponível em: 
https://www.al.es.gov.br/Institucional/Acervo 

 
Associação Nacional de História – 

Representação da comunidade dos profissionais 
de História. Promove reuniões, eventos 
científicos, publicações na área. 

Disponível em: https://anpuh.org.br/index.php 
 

Associação Nacional de História / Espírito 
Santo – Representação da comunidade dos 
profissionais de História no Espírito Santo. 

Promove reuniões, eventos científicos, 
publicações na área. 

Disponível em: https://www.es.anpuh.org/ 
 
Currículo Interativo - Plataforma de busca 

que reúne objetos e recursos digitais para 
apoiar professores e alunos em processos de 

ensino e de aprendizagem. 

https://www.al.es.gov.br/Institucional/Acervo
https://anpuh.org.br/index.php
https://www.es.anpuh.org/
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*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS  

7º ANO 

HISTÓRIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
2. A invenção do mundo 

clássico e o contraponto 
com outras sociedades. 

 
Objetos de 
conhecimento. 

 
Povos da Antiguidade na 

África (egípcios), no Oriente 
Médio (mesopotâmicos), 

*(EF06HI04/ES) Conhecer as teorias sobre a origem do 
homem americano, percebendo que uma hipótese não 
anula as outras. 

 
*(EF06HI05/ES) Descrever modificações da natureza e 

da paisagem realizadas por diferentes tipos de sociedade, 
com destaque para os povos indígenas originários e povos 
africanos, e discutir a natureza e a lógica das 

transformações ocorridas no Espírito Santo e na sua 
comunidade. 

 
 
*(EF06HI07/ES) Identificar aspectos e formas de 

registro das sociedades antigas na África, no Oriente 
Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados 

presentes na cultura material e na tradição oral dessas 
sociedades, conhecendo sítios arqueológicos no Espírito 
Santo e ressaltando a importância do estudo dos 

sambaquis e demais registros das sociedades e povos 
pré-colombianos. 

 

Disponível em: 
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 
 

Domínio Público – Portal coloca à disposição 
obras literárias, artísticas e científicas em 

domínio público ou com autorização para 
divulgação. 
Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/P
esquisaObraForm.jsp 

 
Educação na Cultura Digital – Módulo 
“Aprendizagem de História no Ensino 

Fundamental e Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação (TDIC)” do curso 

“Educação na Cultura Digital”, que propõe-se é 
a problematização dos diferentes significados e 
usos dos materiais e ambientes digitais por 

meio da reflexão de suas implicações para o 
ensino e aprendizagem de história. 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 
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*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS  

7º ANO 

HISTÓRIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

Ásia e nas Américas (pré- 
colombianos). 
 

Significados do conceito de 
“império”, “Estado 

Teocrático”, “Sociedade 
hidráulica”. 
 

Os povos indígenas 
originários do atual 

território brasileiro e seus 
hábitos culturais e sociais. 
 

 
3.Lógicas de organização 

política 
 
Objetos de 

conhecimento. 
 

*(EF06HI08/ES) Identificar os espaços territoriais 
ocupados e os aportes culturais, científicos, sociais e 
econômicos dos astecas, maias e incas e dos povos 

indígenas de diversas regiões brasileiras e do Espírito 
Santo. 

 
*(EF06HI09) Discutir o conceito de Antiguidade 
Clássica, seu alcance e limite na tradição Ocidental, assim 

como os impactos sobre outras sociedades e culturas. 
 

 
 
 

 
*(EF06HI10/ES) Explicar a formação da Grécia Antiga, 

com ênfase na formação da polis e nas transformações 
políticas, sociais e culturais. Evidenciando as diversas 
formas de organização política criada e sistematizada nas 

diferentes cidades- estados, as semelhanças existentes 
entre os maias, civilização ameríndia, e os helenos, no 

que concerne a ideia de autonomia e independência 

Disponível em: 
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico
?colecao=1&topico=9 

 
Khan Academy - Portal fornece conteúdos 

educacionais por meio de uma vasta relação 
de conteúdos de áreas de conhecimento 
diversas. Disponível em: 

https://pt.khanacademy.org/ 
 

 
Portal do Professor - Espaço para o 
professor acessar sugestões de planos de aula, 

baixar mídias de apoio, ter notícias sobre 
educação e compartilhar um plano de aula, 

participar de uma discussão ou fazer um 
curso. 
Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 
 

Programa EscoLar – Dispõe materiais do 
Programa de Atividades Pedagógicas não 

https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico?colecao=1&topico=9
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico?colecao=1&topico=9
https://pt.khanacademy.org/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
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Secretaria de Estado da Educação 
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*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS  

7º ANO 

HISTÓRIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

O Ocidente Clássico: 
aspectos da cultura na 
Grécia e em Roma. 

 
As noções de cidadania e 

política na Grécia e em 
Roma: 
• Domínios e expansão 

das culturas grega e 
romana 

• Significados do 
conceito de “império” e as 
lógicas de conquista, 

conflito e negociação  
dessa forma de organização 

política As diferentes 
formas de organização 
política na África: reinos, 

impérios, cidades-estados e 
sociedades ou aldeias. 

A passagem do mundo 
antigo para o mundo 

política entre as cidades-estados (polis), e, também, 
quanto às hipóteses de decadência dessas civilizações. 
 

*(EF06HI11) Caracterizar o processo de formação da 
Roma Antiga e suas configurações sociais e políticas nos 

períodos monárquico e republicano. (EF06HI12/ES) 
Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão 
e exclusão na Grécia e Roma antigas, compreendendo as 

diversas apropriações e significados ampliados do 
conceito de cidadania, república e democracia ao longo do 

tempo e nos dias atuais, problematizando as mudanças e 
permanências entre a democracia ateniense e a 
democracia no Brasil atual. 

 
*(EF06HI13/ES) Conceituar “império” no mundo 

antigo, com vistas à análise das diferentes formas de 
equilíbrio e desequilíbrio entre as partes envolvidas, 
identificando as causas da queda do Império Romano e a 

transição para o Feudalismo na Europa, percebendo a 
complexidade da crise do século III. 

 
 

Presenciais para apoio ao ensino e 
aprendizagem. Disponível em: 
https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ens

ino- fundamental-series-finais/ciencias-
humanas-ensino-fundamental- series-finais 

 
SEAD UFES – Acervo digital com materiais do 
curso de História, na modalidade EAD da 

UFES. 
Disponível em: https://acervo.sead.ufes.br/ 

 
Sedu Digital - Esse ambiente possui salas 
virtuais para envio de conteúdos digitais e 

atividades para alunos, distribuição de tarefas, 
elaboração de questionários de verificação de 

aprendizagem, comunicação em tempo real, 
dentre outras ferramentas disponíveis. 
Disponível em: 

https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 
Disponível em: 

https://www.youtube.com/channel/UCH8UuME
lRnv- ukHEmq246bw 

https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensino-fundamental-series-finais/ciencias-humanas-ensino-fundamental-series-finais
https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensino-fundamental-series-finais/ciencias-humanas-ensino-fundamental-series-finais
https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensino-fundamental-series-finais/ciencias-humanas-ensino-fundamental-series-finais
https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensino-fundamental-series-finais/ciencias-humanas-ensino-fundamental-series-finais
https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensino-fundamental-series-finais/ciencias-humanas-ensino-fundamental-series-finais
https://acervo.sead.ufes.br/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS  

7º ANO 

HISTÓRIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

medieval A fragmentação 
do poder político na Idade 
Média. 

 
O Mediterrâneo como 

espaço de interação entre 
as sociedades da Europa, 
da África e do Oriente 

Médio. 
 

 
4.Trabalho e formas de 
organização social e 

cultural. 
 

Objetos de 
conhecimento 
 

Senhores e servos no 
mundo antigo e no 

medieval Escravidão e 
trabalho livre em diferentes 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
*(EF06HI14/ES) Identificar e analisar diferentes 
formas de contato, adaptação ou exclusão entre 

populações em diferentes tempos e espaços, 
compreendendo as diferentes formas de organização 

presentes na África, Ásia, América e Europa. 
 
*(EF06HI17) Diferenciar escravidão, servidão e 

trabalho livre no mundo antigo, medieval e no tempo 
presente. 

 

 
Seneca – Portal com vídeos, planos de aula e 
planos de estudo. Disponível em: 

https://www.senecaja.com/ 
 

 
 
Centro de mídias de educação do 

Amazonas. Disponívem em: 
https://www.centrodemidias.am.gov.br/ 

 

https://www.senecaja.com/
https://www.centrodemidias.am.gov.br/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS  

7º ANO 

HISTÓRIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

 
temporalidades e espaços 
(Roma Antiga, Europa 

medieval e África) 
Lógicas comerciais na 

Antiguidade romana e no 
mundo medieval. 
O papel da religião cristã, 

dos mosteiros, e da cultura 
na Idade Média. 

O papel da mulher na 
Grécia e em Roma, e no 
período medieval. 

 
 

*(EF06HI18/ES) Analisar o papel da religião cristã na 
cultura e nos modos de organização social no período 
medieval, verificando a expansão do islamismo pelo norte 

da África e Península Ibérica. 
 

*(EF06HI19/ES) Descrever e analisar os diferentes 
papéis sociais das mulheres no mundo antigo e as 
sociedades medievais, evidenciando tanto as 

representações sociais que estabelecem padrões, ideias 
de comportamento ou de desvios das normas vigentes 

(como nas sociedades cristãs são símbolos de Eva, Maria, 
Maria Madalena), como a sua participação, em conflitos 
bélicos, desempenhando funções religiosas e intelectuais 

(a exemplo de Hildegarda de Bingen, Christine de Pisan). 
Problematizando o controle sobre o corpo, sexualidade e 

os saberes femininos e como os ideais de beleza, através 
do culto ao corpo físico e estético, são recodificados e 
organizados de acordo com a cultura, religião, etnia e 

tempo histórico. 
 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS  

8º ANO 

HISTÓRIA  

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

1. O mundo moderno e a 
conexão entre 

sociedades africanas, 
americanas e europeias. 
 

Objeto de conhecimento. 
 

A construção da ideia de 
modernidade e seus 
impactos na concepção de 

História A ideia de “Novo 
Mundo” ante o Mundo 

Antigo: permanências e 
rupturas de saberes e 
práticas na emergência do 

mundo moderno 
 

 
 
 

 

*(EF07HI01/ES) Explicar o significado de 
“modernidade” e suas lógicas de inclusão e exclusão, 

com base em uma concepção europeia, identificando 
semelhanças e diferenças entre a modernidade 
europeia e as demais sociedades em outros 

territórios/ espaços. 
 

*(EF07HI02/ES) Identificar conexões e interações 
entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da 
África e da Ásia no contexto das navegações e indicar 

a complexidade e as interações que ocorrem nos 
Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Examinando a 

Diáspora Africana, os fluxos migratórios de pessoas, 
transposição de fauna, flora e cultura imaterial, 
trazidas para a América, o Brasil e o Espírito Santo a 

partir deste movimento histórico que se apresenta no 
início da modernidade europeia. 

 
 
 

 

Acervo do Centro de Memória da ALES. 
Disponível em: 

https://www.al.es.gov.br/Institucional/Acervo 
 
Associação Nacional de História – 

Representação da comunidade dos profissionais 
de História. Promove reuniões, eventos científicos, 

publicações na área. 
Disponível em: https://anpuh.org.br/index.php 
 

Associação Nacional de História / Espírito 
Santo – Representação da comunidade dos 

profissionais de História no Espírito Santo. 
Promove reuniões, eventos científicos, 
publicações na área. 

Disponível em: https://www.es.anpuh.org/ 
 

Currículo Interativo - Plataforma de busca 
que reúne objetos e recursos digitais para 
apoiar professores e alunos em processos 

de ensino e de aprendizagem. 

https://www.al.es.gov.br/Institucional/Acervo
https://anpuh.org.br/index.php
https://www.es.anpuh.org/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS  

8º ANO 

HISTÓRIA  

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

Saberes dos povos africanos 
e pré- colombianos 

expressos na cultura 
material e imaterial 
 

 
 

 
 
 

2. Humanismos, 
Renascimento, Reforma 

Protestante e o Novo 
Mundo. 
 

Humanismos: uma nova 
visão de ser humano e de 

mundo. 
 
Renascimentos artísticos e 

culturais. 
 

*(EF07HI03/ES) Identificar aspectos e processos 
específicos das sociedades africanas e americanas 

antes da chegada dos europeus, com destaque para 
as formas de organização social e o desenvolvimento 
de saberes e técnicas, dando evidência às diversas 

etnias indígenas que habitavam o Espírito Santo e 
percebendo que cada sociedade pode estar 

vivenciando um período distinto da história. 
 
 

*(EF07HI04) Identificar as principais características 
do Humanismo e do Renascimento e analisar seus 

significados. 
 
*(EF07HI05/ES) Identificar e relacionar as 

vinculações entre as reformas religiosas, os processos 
culturais e sociais do período moderno na Europa e 

na América, o papel político e a classe social 
protagonista dessas transformações nas ideias e 
maneira de pensar e se comportar na sociedade, 

percebendo as mudanças nas estruturas políticas, 
sociais e culturais, dando ênfase para as 

Disponível em: 
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

 
Domínio Público – Portal coloca à disposição 
obras literárias, artísticas e científicas em 

domínio público ou com autorização para 
divulgação. 

Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/Pesq
uisaObraForm.jsp 

 
Educação na Cultura Digital – Módulo 

“Aprendizagem de História no Ensino 
Fundamental e Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação (TDIC)” do curso 

“Educação na Cultura Digital”, que propõe-se é a 
problematização dos diferentes significados e 

usos dos materiais e ambientes digitais por meio 
da reflexão de suas implicações para o ensino e 
aprendizagem de história. 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS  

8º ANO 

HISTÓRIA  

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

Reformas religiosas: a 
cristandade fragmentada, o 

papel da igreja e da 
inquisição na organização 
social nas colônias. 

As descobertas científicas e 
a expansão marítima. 

 
 
3. A organização do 

poder e as dinâmicas do 
mundo colonial 

americano. 
 
Objetos de conhecimento  

 
A formação e o 

funcionamento das 
monarquias europeias: a 
lógica da centralização 

política e os conflitos na 
Europa. 

transformações ocorridas na Europa e, 
consequentemente, sentidas nas colônias da América, 

em especial, no Brasil e no Espírito Santo. 
Identificado esses discursos na literatura, arquitetura 
e organização política e etc. 

 
 

 
 
*(EF07HI07/ES) Descrever os processos de 

formação e consolidação das monarquias e suas 
principais características com vistas à compreensão 

das razões da centralização política e identificar os 
interesses sociais, culturais e religiosos que 
acarretaram a formação dos Estados Absolutistas. 

 
*(EF07HI08/ES) Descrever as formas de 

organização das sociedades americanas no tempo da 
conquista com vistas à compreensão dos mecanismos 
de alianças, confrontos e resistências no Brasil e no 

Espírito Santo, ressaltando a Batalha do Cricaré, em 
1558 e na República negra de Guarapari. 

Disponível em: 
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico?c

olecao=1&topico=9 
 
Khan Academy - Portal fornece conteúdos 

educacionais por meio de uma vasta relação de 
conteúdos de áreas de conhecimento diversas. 

Disponível em: https://pt.khanacademy.org/ 
 
 

Portal do Professor - Espaço para o professor 
acessar sugestões de planos de aula, baixar 

mídias de apoio, ter notícias sobre educação e 
compartilhar um plano de aula, participar de uma 
discussão ou fazer um curso. 

Disponível em: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 

 
Programa EscoLar – Dispõe materiais do 
Programa de Atividades Pedagógicas não 

Presenciais para apoio ao ensino e 
aprendizagem. Disponível em: 

https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico?colecao=1&topico=9
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico?colecao=1&topico=9
https://pt.khanacademy.org/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS  

8º ANO 

HISTÓRIA  

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

 
A conquista da América e as 

formas de organização 
política dos indígenas e 
europeus: conflitos, 

dominação e conciliação. 
 

A estruturação dos vice- 
reinos nas Américas. 
Resistências indígenas, 

invasões e expansão na 
América portuguesa. 

 
As rebeliões e resistências 
coloniais (Mascates, 

Emboabas, Confederação 
dos Tamoios, Quilombo dos 

Palmares, República Negra 
de Guarapari, Queimados, 
Sapê do Norte). 

 
*(EF07HI09/ES) Analisar os diferentes impactos da 

conquista europeia da América para as populações 
ameríndias e africanas e identificar as diversas 
formas de resistência: guerra justa, fuga para o 

interior, suicídios, banzo, criação de quilombos, 
abortos, religião e sincretismos, danças, músicas e o 

resgate de histórias de personagens símbolos de 
resistência (como Tupac Amaro, Zacimba Gaba, 
Zumbi dos Palmares, entre outros). 

 
*(EF07HI10/ES) Analisar, com base em 

documentos históricos, diferentes interpretações 
sobre as dinâmicas das sociedades americanas no 
período colonial, evidenciando o papel das mulheres, 

hierarquizado conforme sua origem étnica, no projeto 
colonizador. 

 
*(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da 
população brasileira em diferentes épocas, 

considerando a diversidade étnico-racial e étnico-
cultural (indígena, africana, europeia e asiática). 

https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensin
o- fundamental-series-finais/ciencias-humanas-

ensino-fundamental- series-finais 
 
SEAD UFES – Acervo digital com materiais do 

curso de História, na modalidade EAD da UFES. 
Disponível em: https://acervo.sead.ufes.br/ 

 
Sedu Digital - Esse ambiente possui salas 
virtuais para envio de conteúdos digitais e 

atividades para alunos, distribuição de tarefas, 
elaboração de questionários de verificação de 

aprendizagem, comunicação em tempo real, 
dentre outras ferramentas disponíveis. Disponível 
em: https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 

Disponível em: 
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElR

nv- ukHEmq246bw 
 
Seneca – Portal com vídeos, planos de aula e 

planos de estudo. Disponível em: 
https://www.senecaja.com/ 

https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensino-fundamental-series-finais/ciencias-humanas-ensino-fundamental-series-finais
https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensino-fundamental-series-finais/ciencias-humanas-ensino-fundamental-series-finais
https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensino-fundamental-series-finais/ciencias-humanas-ensino-fundamental-series-finais
https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensino-fundamental-series-finais/ciencias-humanas-ensino-fundamental-series-finais
https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensino-fundamental-series-finais/ciencias-humanas-ensino-fundamental-series-finais
https://acervo.sead.ufes.br/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://www.senecaja.com/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS  

8º ANO 

HISTÓRIA  

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

As invasões holandesa e 
francesa e a decadência da 

produção açucareira. 
 
As missões jesuíticas e a 

exploração das drogas de 
sertão. O processo de 

colonização do território 
capixaba.  
 

Economia canavieira, 
mineradora, tropismo, 

organização administrativa 
da colônia, sociedade, arte e 
cultura colonial. 

 
 

4. Lógicas comerciais e 
mercantis da 
modernidade. 

 

 
*(EF07HI13) Caracterizar a ação dos europeus e 

suas lógicas mercantis visando ao domínio no mundo 
Atlântico. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

*(EF07HI14) Descrever as dinâmicas comerciais das 
sociedades americanas e africanas e analisar suas 
interações com outras sociedades do Ocidente e do 

Oriente. 
 

 
Centro de mídias de educação do Amazonas. 

Disponívem em: 
https://www.centrodemidias.am.gov.br/ 
 

https://www.centrodemidias.am.gov.br/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS  

8º ANO 

HISTÓRIA  

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

Objetos de 
conhecimento. 

As lógicas mercantis e o 
domínio europeu sobre os 
mares e o contraponto 

oriental. 
 

As lógicas internas das 
sociedades africanas. 
As formas de organização 

das sociedades ameríndias. 
A escravidão moderna e o 

tráfico de escravizados. 
A emergência do 
capitalismo. 

 
 

*(EF07HI15/ES) Discutir o conceito de escravidão 
moderna e suas distinções em relação ao escravismo 

antigo e à servidão medieval, compreendendo no 
tempo presente que o trabalho forçado restringe a 
liberdade dos indivíduos, obrigando- os a prestarem 

serviço em situações precárias e insalubres, sem 
pagamento ou recebendo valor insuficiente para sua 

sobrevivência e Dignidade humana. * 
 
*(EF07HI16/ES) Analisar os mecanismos e as 

dinâmicas de comércio de escravizados em suas 
diferentes fases, identificando os agentes 

responsáveis pelo tráfico e as regiões, zonas 
africanas de procedência dos escravizados e as 
especificidades da escravidão envolvendo etnias 

africanas, anterior ao comercio transatlântico na 
África, e depois nas colônias. 

 

 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS  

9º ANO 

HISTÓRIA  

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

1.O mundo contemporâneo: 
o Antigo Regime em crise. 

 
Objetos de conhecimento. 
 

A questão do iluminismo e da 
ilustração. 

 
As revoluções inglesas e os 
princípios do liberalismo. 

 
Revolução Industrial e seus 

impactos na produção e 
circulação de  povos, produtos 
e culturas. O movimento 

operário, os socialismos, as 
transformações tecnológicas e 

sociais. 
Segunda Revolução Industrial, 
a emergência de novas 

potências no século XIX. 
 

*(EF08HI01/ES) Identificar os principais aspectos 
conceituais do iluminismo e do liberalismo e discutir a 

relação entre eles e a organização do mundo 
contemporâneo. Compreendendo como a influência do 
Iluminismo foi importante para uma mudança nos 

hábitos políticos e culturais da Europa, evidenciando as 
mudanças trazidas: o aumento da leitura, a produção 

de manuais didáticos e enciclopédicos. Percebendo que 
esses instrumentos são de valiosa importância para a 
circulação do conhecimento laico e mudanças no 

comportamento cultural, social, político e econômico 
do século XVIII. 

 
*(EF08HI02) Identificar as particularidades político-
sociais da Inglaterra do século XVII e analisar os 
desdobramentos posteriores à Revolução Gloriosa. 
 

*(EF08HI03/ES) Analisar os impactos da Revolução 
Industrial na produção e circulação de povos, produtos 
e culturas, identificando os impactos ocorridos no 

Brasil e na província do Espírito Santo com o advento 

Acervo do Centro de Memória da ALES. 
Disponível em: 

https://www.al.es.gov.br/Institucional/Acervo 
 
Associação Nacional de História – 

Representação da comunidade dos profissionais 
de História. Promove reuniões, eventos 

científicos, publicações na área. 
Disponível em: https://anpuh.org.br/index.php 
 

Associação Nacional de História / Espírito 
Santo – Representação da comunidade dos 

profissionais de História no Espírito Santo. 
Promove reuniões, eventos científicos, 
publicações na área. 

Disponível em: https://www.es.anpuh.org/ 
 

Currículo Interativo - Plataforma de busca 
que reúne objetos e recursos digitais para 
apoiar professores e alunos em processos 

de ensino e de aprendizagem. 

https://www.al.es.gov.br/Institucional/Acervo
https://anpuh.org.br/index.php
https://www.es.anpuh.org/
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A Revolução como processo 
histórico inacabado: 

tecnologias e relações de 
trabalho na atualidade. 
 

Revolução Francesa e seus 
Desdobramentos. 

 
 
 

 
 

 
2. Os processos de 
independência nas 

Américas. 
 

Objetos de conhecimento. 
 
Independência dos Estados 

Unidos da América 

das Revoluções Burguesas na Europa e, 
posteriormente, na América. 

 
*(EF08HI04/ES) Identificar e relacionar os 
processos da Revolução Francesa e seus 

desdobramentos na Europa e no mundo, considerando 
a importância da Revolução Francesa em diversos 

processos históricos ocorridos no Brasil e no Espírito 
Santo nesse período e posteriormente, guiados pelas 
ideias disseminadas durante esse acontecimento 

histórico. 
 

 
*(EF08HI05/ES) Explicar os movimentos e as 
rebeliões da América portuguesa, articulando as 

temáticas locais e suas interfaces com processos 
ocorridos na Europa e nas Américas, as consequências 

e impactos das mudanças ocorridas na Europa no 
Brasil aurífero, as revoltas e a transição da colônia para 
o Império. 

 

Disponível em: 
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

 
Domínio Público – Portal coloca à disposição 
obras literárias, artísticas e científicas em 

domínio público ou com autorização para 
divulgação. 

Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/P
esquisaObraForm.jsp 

 
Educação na Cultura Digital – Módulo 

“Aprendizagem de História no Ensino 
Fundamental e Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação (TDIC)” do curso 

“Educação na Cultura Digital”, que propõe-se é 
a problematização dos diferentes significados e 

usos dos materiais e ambientes digitais por 
meio da reflexão de suas implicações para o 
ensino e aprendizagem de história. 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
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independências na América 
espanhol. 

 
A revolução dos escravizados 
em São Domingo e seus 

múltiplos 
 

significados e 
desdobramentos: o caso do 
Haiti. 

 
Os caminhos até a 

Independência do Brasil. 
 
A tutela da população 

indígena, a escravidão dos 
negros e a tutela dos egressos 

da escravidão. 
 
 

 
 

*(EF08HI06) Aplicar os conceitos de Estado, nação, 
território, governo e país para o entendimento de 

conflitos e tensões. 
 
*(EF08HI07) Identificar e contextualizar as 

especificidades dos diversos processos de 
independência nas Américas, seus aspectos 

populacionais e suas conformações territoriais. 
 
*(EF08HI08) Conhecer o ideário dos líderes dos 

movimentos independentistas e seu papel nas 
revoluções que levaram à independência das colônias 

hispano- americanas. 
 
*(EF08HI09) Conhecer as características e os 

principais pensadores do Pan-americanismo. 
 

*(EF08HI10) Identificar a Revolução de São 
Domingos como evento singular devido o 
protagonismo afrodescendente e desdobramento da 

Revolução Francesa como fator de 

Disponível em: 
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico

?colecao=1&topico=9 
 
Khan Academy - Portal fornece conteúdos 

educacionais por meio de uma vasta relação 
de conteúdos de áreas de conhecimento 

diversas. Disponível em: 
https://pt.khanacademy.org/ 
 

 
Portal do Professor - Espaço para o 

professor acessar sugestões de planos de aula, 
baixar mídias de apoio, ter notícias sobre 
educação e compartilhar um plano de aula, 

participar de uma discussão ou fazer um 
curso. 

Disponível em: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 
 

Programa EscoLar – Dispõe materiais do 
Programa de Atividades Pedagógicas não 

https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico?colecao=1&topico=9
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico?colecao=1&topico=9
https://pt.khanacademy.org/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
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3. O Brasil no sec. XIX 
 

Objetos de conhecimento. 
 

Brasil: Primeiro Reinado. 
 
O Período Regencial e as 

contestações ao poder central. 
 

aceleramento do processo de independência e avaliar 
suas implicações na fundação da República Haitiana. 

 
*(EF08HI11/ES) Identificar e explicar os 
protagonismos e a atuação de diferentes grupos 

sociais e étnicos nas lutas de independência nos 
Estados Unidos, no Brasil, na América espanhola e no 

Haiti, compreendendo o conceito de nação e Estado 
no passado e no tempo presente, como questões de 
terras, conflitos étnicos, culturais e religiosos, 

considerando o contexto latino-americano. 
 

 
*(EF08HI12) Caracterizar a organização política e 
social no Brasil desde a chegada da Corte portuguesa, 

em 1808, até 1822 e seus desdobramentos para a 
história política brasileira. 

 
*(EF08HI13) Analisar o processo de independência 
em diferentes países latino-americanos e comparar as 

formas de governo neles adotadas. 
 

Presenciais para apoio ao ensino e 
aprendizagem. Disponível em: 

https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ens
ino- fundamental-series-finais/ciencias-
humanas-ensino-fundamental- series-finais 

 
SEAD UFES – Acervo digital com materiais do 

curso de História, na modalidade EAD da 
UFES. 
Disponível em: https://acervo.sead.ufes.br/ 

 
Sedu Digital - Esse ambiente possui salas 

virtuais para envio de conteúdos digitais e 
atividades para alunos, distribuição de tarefas, 
elaboração de questionários de verificação de 

aprendizagem, comunicação em tempo real, 
dentre outras ferramentas disponíveis. 

Disponível em: 
https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 
Disponível em: 

https://www.youtube.com/channel/UCH8UuME
lRnv- ukHEmq246bw 

https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensino-fundamental-series-finais/ciencias-humanas-ensino-fundamental-series-finais
https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensino-fundamental-series-finais/ciencias-humanas-ensino-fundamental-series-finais
https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensino-fundamental-series-finais/ciencias-humanas-ensino-fundamental-series-finais
https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensino-fundamental-series-finais/ciencias-humanas-ensino-fundamental-series-finais
https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensino-fundamental-series-finais/ciencias-humanas-ensino-fundamental-series-finais
https://acervo.sead.ufes.br/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
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O Brasil do Segundo Reinado: 
política e economia. A Lei de 

Terras e seus desdobramentos 
na política do Segundo 
Reinado. 

 
Territórios e fronteiras: a 

Guerra do Paraguai. 
A economia cafeeira e suas 
conexões com os países 

industrializados e o movimento 
republicano no Brasil. 

 
O escravismo no Brasil do 
século XIX: plantations e 

revoltas de escravizados, 
abolicionismo e políticas 

migratórias no Brasil Imperial. 
 
Políticas de genocídio e 

extermínio do indígena 
durante o Império. 

*(EF08HI14/ES) Discutir a noção da tutela dos 
grupos indígenas e a participação dos negros na 

sociedade brasileira do final do período colonial, 
identificando permanências na forma de preconceitos, 
estereótipos e violências sobre as populações 

indígenas e negras no Brasil, no Espírito Santo e seus 
municípios e nas Américas. 

 
*(EF08HI15) Identificar e analisar o equilíbrio das 
forças e os sujeitos envolvidos nas disputas políticas 

durante o Primeiro e o Segundo Reinado. 
 

*(EF08HI16/ES) Identificar, comparar e analisar a 
diversidade política, social e regional nas rebeliões e 
nos movimentos contestatórios ao poder centralizado, 

evidenciando os movimentos separatistas e de 
contestação que ocorreram no Espírito Santo, em 

especial, a Insurreição de Queimado. Em relação à 
Lei de Terras, há elementos que indicam a 
interferência do Estado através da política de 

branqueamento e teorias raciais que justificam a 

 
Seneca – Portal com vídeos, planos de aula e 

planos de estudo. Disponível em: 
https://www.senecaja.com/ 
 

Centro de mídias de educação do 
Amazonas. Disponívem em: 

https://www.centrodemidias.am.gov.br/ 
 

https://www.senecaja.com/
https://www.centrodemidias.am.gov.br/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS  

9º ANO 

HISTÓRIA  

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

desigualdade e a ausência do governo na assistência 
de minorias étnicas. 

 
*(EF08HI18/ES) Identificar as questões internas e 
externas sobre a atuação do Brasil na Guerra do 

Paraguai e discutir diferentes versões sobre o conflito, 
evidenciando a participação de negros escravizados 

compondo o exército brasileiro e sua relação com o 
movimento republicano. 
 

*(EF08HI19/ES) Formular questionamentos sobre o 
legado da escravidão nas Américas, com base na 

seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas, 
identificando o protagonismo (cultural, alimentar, 
étnico, religioso etc.) da população afrodescendente 

no Espírito Santo, dando evidencia a formação em 
Ecoporanga do Patrimônio dos Pretos. 

 
*(EF08HI20/ES) Identificar e relacionar aspectos 
das estruturas sociais da atualidade com os legados 

da escravidão no Brasil, no Espírito Santo, e, 
sobretudo, o papel do Porto de São Mateus como 
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4. Configurações do mundo 

no século XIX. 
 

Nacionalismo, revoluções e as 
novas nações europeias. 
 

Uma nova ordem econômica: 
as demandas do capitalismo 

industrial e o lugar das 
economias africanas e 
asiáticas nas dinâmicas 

globais. 
 

Os Estados Unidos da América 
e a América Latina no século 
XIX. 

 

local de entrada e comércio de escravos e discutir a 
importância de ações afirmativas. 

 
 
*(EF08HI21/ES) Identificar e analisar as políticas 

oficiais com relação ao indígena durante o Império, 
evidenciando a condição das variadas etnias que 

habitavam o Espírito Santo neste contexto histórico. 
 
*(EF08HI23/ES) Estabelecer relações causais entre 

as ideologias raciais e o determinismo no contexto do 
imperialismo europeu e seus impactos na África e na 

Ásia, verificando que no caso do Brasil e do Espírito 
Santo, conduziu ao projeto político/social de 
branqueamento da população. O darwinismo social, 

no contexto histórico do século XIX e início do século 
XX, legitimou o imperialismo/neocolonialismo. 

 
*(EF08HI25/ES) Caracterizar e contextualizar 
aspectos das relações entre os Estados Unidos da 

América e a América Latina no século XIX, 
identificando a atuação dos Estados  
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O imperialismo/ 
neocolonialismo europeu e a 

partilha da África e da Ásia. 
Pensamento e cultura no 
século XIX: darwinismo e 

racismo. 
 

O discurso civilizatório nas 
Américas, o silenciamento dos 
saberes indígena e as formas 

de integração e destruição de 
comunidades e povos 

indígenas. 
 
A resistência dos povos e 

comunidades indígenas diante 
da ofensiva civilizatória. 

 
 

Unidos na América, com a política de “América para 
os americanos”. 

 
*(EF08HI26) Identificar e contextualizar o 
protagonismo das populações locais na resistência ao 

imperialismo na África e Ásia. 
 

*(EF08HI27/ES) Identificar as tensões e os 
significados dos discursos civilizatórios, avaliando 
seus impactos negativos para os povos indígenas 

originários e as populações negras nas Américas, 
reconhecendo o papel da igreja, do estado e das 

elites na ideologia presente nos discursos que 
justificavam a opressão diante dessas etnias, 
evidenciando formas de resistência, adaptações, 

permanências e os processos de rupturas que se 
apresentavam no fim do século XIX nos 

discursos contrários à escravidão, monarquia absoluta 
etc. 

 

 


