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Ensino Fundamental I – 5º ano 
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DISCIPLINA: História 
 

PROFESSORA: 
 
Michely Botelho Pires Araújo 

 TURMA ANO LETIVO 
  A e B 2017 
  EMENTA 

 

A proposta desta disciplina, foi concebida para proporcionar reflexões e debates sobre a importância dessa área curricular na formação dos estudantes, como 
referências aos educadores, na busca de práticas que estimulem e incentivem o desejo pelo conhecimento. O texto apresenta princípios, conceitos e 
orientações para atividades que possibilitem aos alunos a realização de leituras críticas dos espaços, das culturas e das histórias do seu cotidiano. 

OBJETIVOS: 
 

GERAL 
 

-Identificar o próprio grupo de convívio e as relações que estabelecem com outros tempos e espaços;  

-Organizar alguns repertórios histórico-culturais que lhes permitam localizar acontecimentos numa multiplicidade de tempo, de modo a formular explicações 
para algumas questões do presente e do passado;  

-Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais, em diversos tempos e espaços, em suas manifestações culturais, econômicas, políticas e 
sociais, reconhecendo semelhanças e diferenças entre eles; 

-Reconhecer mudanças e permanências nas vivências humanas, presentes na sua realidade e em outras comunidades, próximas ou -Distantes no tempo e no 
espaço;  

-Questionar sua realidade, identificando alguns de seus problemas e refletindo sobre algumas de suas possíveis soluções, reconhecendo formas de atuação 
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política institucionais e organizações coletivas da sociedade civil;  

-Utilizar métodos de pesquisa e de produção de textos de conteúdo histórico, aprendendo a ler diferentes registros escritos, iconográficos, sonoros; valorizar 
o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade, reconhecendo-a como um direito dos povos e indivíduos e como um elemento de fortalecimento da 
democracia  

ESPECÍFICOS 
 
- Reunir conceitos, técnicas e conteúdos apreendidos nos livros e nas produções em sala de aula. 

- Incentivar a participação do aluno. 

- Permitir que o aluno retome aspectos da própria história de vida. 

- Reconhecimento do próprio nome como elemento da identidade. 

-Perceber o desenvolvimento físico e afetivo. 

-Relacionar e obter noção de tempo. 

-Constatar a diversidade étnica da formação da sociedade. 

- Promover o desenvolvimento cognitivo e emocional. 

- Observar e Extrair informações de documentos e imagens. 

-Reconhecer a importância de acordos, normas e organização. 

-Conhecer e compreender os direitos descritos no Eca. 

- Analisar a situação de crianças e o trabalho infantil. 

- Ordenar brincadeiras e brinquedos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1º Trimestre   

Brasil Colonial; 

A exploração do pau-brasil; 

As capitanias hereditárias; 

Cana-de-açúcar; 

A mulher no período colonial; 

Direito indígena; 

Mineração;  

Imposto: para que serve? 

Independente do Brasil; 

Constituição do Brasileira;  

Monumentos e histórias do Brasil; 
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2º Trimestre   

Café; 

Escravos; 

As leis abolicionistas; 

Proclamação da República; 

Da Monarquia à República; 

A chegada dos imigrantes; 

Cidadania em ação: projeto de lei; 

Tecnologia; 

Direitos das mulheres, dos trabalhadores,  

Arte Moderna; 

3º Trimestre 

Cidades e indústrias; 

A construção de Brasília; 

Expedição; 

Militarismo no Brasil; 

Os direitos das crianças e dos adolescentes, das mulheres, dos afro-brasileiros, dos idosos; pessoa com deficiência; 
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METODOLOGIA 
 

- Desenvolver os conteúdos de forma diversificada utilizando tecnologias de forma variada, tais como data show, Música e etc.  

- Apreciar as atividades individuais e coletivas; 

-Resumo, resenha, esquema nos cadernos de forma clara e objetiva.  

- Pesquisas em mapas, livros, jornais, revistas, enciclopédias, dicionário, internet e etc.  

 

 AVALIAÇÃO 
     
Dos Princípios da Avaliação do Rendimento Escolar 

a) A avaliação do aproveitamento é concebida como parte essencial e integrante do processo de ensino e aprendizagem e envolve procedimentos sistemáticos e 
cumulativos de apuração do desempenho manifestado pelo aluno em relação a conhecimentos, habilidades e competências. 

b) A avaliação do aproveitamento deve observar os seguintes princípios: 

-Contextualização da avaliação; 

-Avaliação como instrumento da aprendizagem;  

-Ênfase à dimensão formativa do processo de avaliação; 

-Identificação e verificação de habilidades e competências adquiridas/desenvolvidas no âmbito dos componentes curriculares; 

Dos Tipos de Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) N1 – Nota 1 – Avaliação individual escrita, observada a natureza do componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, prevista em 

tel:%2861%29%203035-9500


 

Colégio Saber – Construindo o conhecimento 
QSC 12 Lotes 1 e 3, Taguatinga, Brasília - DF 

Fone:(61) 3561-3372 - Email: vilmacencs@gmail.com 
 

 

calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

b) N2 – Nota 2 – Avaliação individual escrita, observada a natureza do componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, prevista em 
calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

c ) N3 – Nota 3 – obtida por meio de verificação do rendimento do aluno durante o projeto trimestral, Atividades de casa e sala em livros e cadernos, bem 
como, observação formativa. 

Das Oportunidades de Recuperação da Aprendizagem 

A recuperação de aprendizagem é processual e se dará durante o período letivo, sendo realizada por meio de outras Atividades e outros meios que o professor 
definir em seu planejamento. 

Da Pontuação e Critérios para Apuração da Avaliação do Rendimento Escolar 

a) As N1 e N2 – Verificações de Aprendizagem serão em número de duas no por trimestre, em cada componente curricular e com as seguintes pontuações: 

-N1 = 10 pontos 

-N2 = 10 pontos 

b) N3 - Projeto Trimestral / Atividades / Formativo - Pontuação máxima de 10,00.  

c) A apuração dos resultados da avaliação da aprendizagem é assim processada: 

-NT – Nota Trimestral – resultado obtido pela média aritmética simples entre os resultados das Ns ( N1, N2 e N3). O aproveitamento mínimo exigido é de 
6,00. 

-As médias dos alunos serão calculadas de forma automática pelo Sistema Escolar, permitindo-se arredondamento.  
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