
NOME: H

CURSO: T

ANO: 2º 

CARGA H

DOCENT

O contex
Dominaç
capitalism
intolerant
avanço d
políticas 

Compree
contempo
“outros” e
Analisar o
movimen
contradiç
os regime
lidaram c
econômic
africanas
ambienta
as tecnol

Unida
1. Impéri
2. Idéias 
3. Movim

Unida
4. Contra
5. Intens
6. África 

Unida
7. Totalita
8. O pop
9. Ascen

HISTÓRIA 

TÉCNICO 

HORÁRIA:

E RESPO

xto do séc
ão e res

mo imperi
tes: ciênci
dos Estad
e ambienta

ender as 
oraneidade
e com a n
o século X

ntos sociai
ções e con
es totalitar
com a que
cos com o
s e indíge
ais como re
ogias e pr

de I 
o Brasileir
e arte do s

mentos soc

de II 
adições do
ificação do
e Ásia no 

de III 
arismo na 
ulismo no 
são dos re

DADOS

II 

EM GEOL

: 2 A/S - 8

NSÁVEL: 

ulo XIX na
sistência n
alista: ava
a, arte e e

dos e os 
ais de hoje

práticas 
e, enfatiza
natureza a
XIX e início
is e a po
nflitos entre
ristas, popu
estão da al
os conflitos
enas bras
esultado da
áticas de t

C

o e seus e
século XIX
iais e a po

 capitalism
o movimen
pós-guerra

Europa e 
Brasil e a 

egimes dita

PLANO

S DO COM

LOGIA INT

0 H/A – 67

ALEXAND

a política, 
na repúbl
anços da 
exclusão d
embates 

e no Brasil 

O

e experiê
ando as re
 partir de 
 do XX nos
lítica no B
elaçados c
ulistas e di
lteridade e
s e guerra
sileiras no
as ações h
trabalho hu

CONTEÚD

embates 
X: no Brasi
lítica na pr

mo imperial
nto operário
a  

no Brasil (
esquerda s
atoriais no 

 

O DE DISC

MPONENT

TEGRADO

7 H/R 

DRE JOSÉ

EMENTA

nas artes
ica dos c

tecnolog
do “outro”. 
culturais 
e no mund

OBJETIVO

ências hu
elações d
uma post
s seus asp
Brasil dura
com o ava
itatoriais d

e da liberd
s da conte

o mundo 
humanas;
umanas no

DO PROGR

 
l e no Mun
rimeira rep

lista: avanç
o e da idea

(05 aulas)
socialista n
Brasil e na

 

 

CIPLINA 

TE CURRIC

O AO ENSI

É GONÇAL

A 

, na ciênc
coronéis 
ia e gue
Conflitos 

no mundo
do. 

OS 

manas no
os indivíd
ura analíti
pectos polí
ante a pri
nço do ca
entro e for
ade; Relac
emporanei
contempo
Compreen

o tempo. 

RAMÁTICO

 
ndo  
pública do 

ços tecnoló
al socialista

na América
a América 

CULAR 

INO MÉDIO

LVES COS

ia e nos m
no Brasil.
rras. Reg
do século

o “global”. 

os proces
uos e gru
ca históric
íticos e cul
meira rep
pitalismo i
ra do Bras
cionar os e
dade; Visu
râneo; Av

nder, de fo

O 

Brasil  

ógicos, gu
a  

a Latina 
Latina  

O 

STA 

movimento
. Contrad

gimes tota
o XX e XX

Questões

ssos histó
upos “uns”
ca e interd
lturais; Con
pública; Ex
imperialista
il perceben
embates c
ualizar as 
valiar as 

orma interd

erras e cri

s sociais. 
ições do 

alitários e 
XI: entre o 
s sociais, 

óricos da 
” com os 

disciplinar.
nhecer os 
xplicar as 
a; Criticar 
ndo como 
culturais e 

questões 
questões 

disciplinar, 

ses  



Unidade IV 
10. Luta pela liberdade política no Brasil e os primeiros passos da democracia   
11. Guerras mundiais de hoje: os embates em torno da cultura e poder entre nações  
12. Questões do Brasil hoje: políticas econômicas, trabalho, minorias sociais e 

preocupação com o meio ambiente 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivo-dialogadas, leitura e discussão de textos, exercícios de pesquisa 
teórica, exercícios de fixação da aprendizagem, exposição cinematográfica, exposição 
de documentário, análises de obras e produções artísticas, manipulação e interpretação 
de documentos históricos e produção textual. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O processo avaliativo acorrerá em duas linhas que visam uma avaliação processual da 
aprendizagem dos alunos: 1) observação da participação do aluno em sala de aula e 
nos exercícios propostos e 2) aplicação de exercícios escritos e orais de verificação da 
aprendizagem. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco e pincel, Datashow, livro didático, documentos históricos, mapas e 
vídeos. 
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