
 
 

PLANO DE ENSINO 

Componente Curricular: História II 

Curso: Técnico em Química (Integrado) 

Série: 2º Ano 

Carga Horária: 80 h/a - 67 h/r 

Docente Responsável:  Glayds Richeles Araujo Veiga 

Ementa 

 

As noções de história geral e história do Brasil. O “descobrimento” do Brasil e a 
“fundação” de uma “América portuguesa”. Brasil: auge e declínio do projeto colonial. 
Presença e cultura africanas e Indígenas no Brasil. As Reformas Religiosas. As 
monarquias absolutistas européias. A “era das revoluções” na Inglaterra: as 
revoluções Inglesa. Iluminismo, independência dos Estados Unidos e Revolução 
Francesa. A era napoleônica. Brasil: período joanino e processo de independência. 
Brasil Império: Primeiro Reinado, período regencial e Segundo Reinado. 

Objetivos de Ensino 

 

Geral 
Compreender o processo histórico através do qual se chega à consolidação da 
mentalidade moderna, interpretar o processo histórico que leva ao ideário moderno 
como algo permeado por relações de continuidade-permanência e ruptura-
transformação, além de compreender como o Brasil se insere nesse contexto de 
modernidade. 

 

Específicos 

• Caracterizar a história e seus recortes cronológicos, políticos e culturais como 
construção. 

• Identificar as características do processo de colonização portuguesa na 
América. 

• Avaliar o projeto de escravidão por que passaram os negros no Brasil. 

• Analisar a identidade cultural do Brasil em sua relação com a presença 
africana e Indígena no país. 

• Caracterizar as mudanças pelas quais a Europa passou no âmbito religioso, 
político e científico. 

• Analisar o impacto para a contemporaneidade das diversas revoluções 
européias. 

• Analisar o processo de independência do Brasil. 

• Caracterizar o Brasil Império. 

Conteúdo Programático 



 

UNIDADE I 
 

• A Construção da Modernidade: O Renascimento e uma nova visão de mundo; 

• A América no imaginário luso-espanhol; 

• A “construção” da História do Brasil; 

• Colonização portuguesa na América: o encontro de dois (três?) mundos; 
– A efetivação do projeto colonial português: O ciclo Canavieiro e o 

nordeste holandês; 
– As heranças negras e indígenas no Brasil colonial; 

 

UNIDADE II 

• Novas leituras do cristianismo na Europa: As Reformas Religiosas 

• Centralizando o Poder: As Monarquias Absolutistas 

• Brasil Colônia: os séculos XVII e XVIII 

– A pecuária e a expansão territorial 
– Missões jesuítas 
– A expansão bandeirante 

– Ciclo da mineração 
 

UNIDADE III 

• Revoltas nativista na colônia 

• A Era das Revoluções Burguesas 

• Revolução Inglesa 
• Iluminismo 
• Independência dos EUA 
• Revolução Francesa 

• Revoltas Emancipacionistas na Colônia: Inconfidentes e Conjurados 

UNIDADE IV 

• A Era Napoleônica 

• O Brasil no período Joanino 

• O processo de independência Brasileiro 

• Brasil Império 
– Primeiro Reinado 
– Período Regencial 
– Segundo Reinado 

Metodologia de Ensino 

 
A disciplina será desenvolvida por meio de: 

• Aulas expositivas e dialogadas com a utilização de recursos audiovisuais. 

• Leitura dirigida de textos e documentos históricos acompanhada de 
discussões. 

• Exibição de filmes acompanhada de debates críticos. 

 
Além das atividades semanais em sala de aula, poderá haver até 20% da carga 
horária ministrada seguindo o modelo de ensino a distância usando a plataforma 
“Moodle”, com a realização de atividades, laboratórios e fóruns para dúvidas e 
discussões. 



Avaliação do Processo de Ensino E Aprendizagem 

 

A avaliação será continua e levará em consideração todas as atividades 
desenvolvidas pelo aluno sob orientação do professor (em classe ou não), trabalhos 
e provas. A avaliação geral do aluno se baseará nas seguintes atividades: 

 

• Entrega de fichas de leituras indicadas; 
• Entrega de fichas de análise de filmes; 
• Trabalho escrito; 
• Participação (frequência, trabalhos de classe e extraclasse); 
• Prova escrita. 

Recursos Didáticos Necessários 

 

• Quadro branco e marcadores. 

• Notebook. 

• Aparelho de DVD e Televisão. 

• Leitura de Documentos Históricos 

• Aulas de Campo. 
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