
PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA  

Curso: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA (INTEGRADO) 

Série/Período: 1º ANO 

Carga Horária: 40 h/a (33 h/r) 

Docente Responsável: Julio Cesar Campos Ferreira 

 

EMENTA 

Pré-História na América, Origem do Homem americano, Sítios arqueológicos, Forma de 

povoamento e economia da África, Formação da Civilização Grega desde o período arcaico 

até o período clássico, Memória e história, Civilização Romana, Períodos monárquico, 

republicano e imperial, Formação da Sociedade Medieval, processo de formação, 

consolidação e crise do Feudalismo na Europa Ocidental. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

- Auxiliar o educando a construir o sentido do estudo da História como um desafio educativo 

articulado com outras ciências, tais como: Arqueologia, Antropologia, Sociologia e Filosofia, 

de modo que o educando perceba que existe uma relação complexa entre História e Cultura, 

envolvendo os diferentes povos do mundo em diferentes épocas e espaços sociais.    

 

Específicos 

 Identificar os conceitos de Civilização, Modernização e Modernidade, aplicados à 

Civilização Grego-Romana. 

 Apontar os fundamentos socioeconômicos e as contradições socioculturais das 

civilizações grega e romana.   

 Identificar as causas da expansão da Cultura Greco-romana, bem como a relação 

entre os condicionantes políticos e sociais dessa expansão.  

 Mostrar as relações de poder mantidas ao longo do processo de formação e 

consolidação do Feudalismo. 

 Refletir sobre as diferenças entre a democracia grega e a atual, o trabalho escravo na 

Roma antiga e no mundo de hoje, bem como sobre os hábitos e contradições inerentes 

a Sociedade Medieval. 

No que se refere a Igreja Católica, abordaremos a construção da memória e da fé cristã na 

Idade Média; 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 



Unidade I – A PRÉ-HISTÓRIA 

 A Pré-História 

A Pré-História na América e a origem do homem americano  

 Os códigos genéticos, as línguas e os sítios arqueológicos  

Luzia, o mais antigo fóssil humano das Américas 

África, o berço da humanidade 

Lucy, o mais antigo fóssil hominiano da África 

Os recursos vegetais e o nascimento da agricultura na África 

Os recurso animais e o nascimento do pastoreio na África 

Unidade II – AS CIVILIZAÇÕES CLÁSSICAS 

Formação e expansão da civilização grega 

Os indo-europeus e a origem da civilização grega 

As trocas culturais e o nascimento da civilização grega 

O período arcaico: o nascimento da polis 

O mundo grego: unidade cultural e fragmentação política 

A Grécia clássica, evolução e decadência 

Atenas, transformações econômicas, sociais e políticas. 

O período clássico: a pólis de Esparta. 

A Guerra com os Persas e a formação da Liga de Delos 

A Guerra do Peloponeso e a decadência grega 

O Período helenístico 

Características da civilização helenística  

Memória e história entre os gregos 

Homero e o passado mítico 

Heródoto, uma nova maneira de registrar a memória   

Tucídides, a produção do conhecimento histórico  

A história como conhecimento 

Unidade III – AS CIVILIZAÇÕES CLÁSSICAS 

Roma: origem e expansão 

As origens de Roma: localização e povoamento 

A Monarquia Romana e a Família Gentílica 

A Monarquia Romana e as Assembleias das Cúrias 

As instituições políticas da República romana e os conflitos sociais 

A expansão romana pelo Mediterrâneo e as Guerras Púnicas 

Roma: sexualidade, vida cotidiana e memória 

A vida cotidiana na Roma imperial  

Conflitos e tensões na cidade: a questão da riqueza e pobreza 

Violência e insegurança na Roma imperial  

O lazer cotidiano e a política do pão e circo  

Os diferentes registros dos acontecimentos e o mito, Virgílio e Tito Lívio  

Doença e morte na Roma antiga  



Trabalho e técnica na formação do Feudalismo 

O problema das fontes na Idade Média 

A formação da Sociedade Medieval 

O domínio senhorial e o trabalho dependente  

As técnicas agrícolas nos primeiros séculos do período medieval 

O artesanato, o comércio e o primado do consumo 

As forças de conservação e de mudança: o desenvolvimento técnico  

As principais inovações técnicas ao longo do período medieval    

Igreja, família e sexualidade na Europa medieval 

Dificuldades no estudo da família medieval: a Família Romana  

Dificuldades no estudo da família medieval: a Família Germânica 

Os dois papeis da Igreja: duas divisões cristãs sobre o Casamento  

A vida cotidiana medieval 

Desenvolvimento econômico-social e a transformação na vida cotidiana: a vida urbana, a 

redenção do trabalho e as profissões ilícitas 

Um novo sentimento religioso: o poder do clero e as contradições sociais  

A Civilização Árabe  

A religião, o Estado Islâmico e a Família  

Comunicação e troca entre Cristãos e Muçulmanos 

O antigo fenômeno da globalização e o contraste entre o mundo muçulmano e a Europa cristã  

Características da sociedade medieval europeia e as concepções  cristãs do Oriente e do 

muçulmano 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 Utilizaremos aulas expositivas e dialogadas; 

 As aulas serão ilustradas com recursos audiovisuais; 

 Realizaremos atividades de leitura e discussões de textos e revistas, pesquisas, 

trabalhos individuais e grupais; 

 Realizaremos Seminários sobre temáticas apresentadas na presente proposta, bem 

como sobre temas sugeridos pelos alunos; 

 Daremos prioridade ao trabalho coletivo desenvolvido em duplas e em grupos de três 

a quatro pessoas;  

 O aluno(a) poderá apresentar temáticas novas inerentes aos assuntos abordados em 

sala de aula, bem como sugerir mudanças de rumos em parte do conteúdo ora 

apresentado, desde que não prejudique a maioria da turma. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Exercícios bimestrais individuais e em grupo; 

 Aplicação de Atividade Avaliativa mediante Prova Escrita bimestral;  

 Utilização de trabalhos de pesquisa bimestral; 

 Elaboração e apresentação de Seminários sobre temáticas previamente apresentadas e 

discutidas em sala de aula;  

 

 

 



RECURSOS NECESSÁRIOS 

Data-Show; Telão para apresentação de Slides; Quadro-Lousa para escrever resumos de 

aulas; Pincel e Apagador; Livro Didático; Revistas e Textos auxiliares; 
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