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APRESENTAÇÃO

Prezados(as) Educadores(as)! 

É com muita satisfação que lhes apresentamos o Currículo oficial do Sistema de

Ensino de nosso município.

Esse  Currículo  segue  as  normas  legais  estabelecidas  pela  Base  Nacional

Comum Curricular (Parecer CNE/CP nº15/2017) e Referencial Curricular Gaúcho (Resolução

CEED/RS nº 345/2018)  e está organizado de modo a contemplar os preceitos da Educação

Integral para o fomento do desenvolvimento, nos(as) educandos(as), das Competências, das

Habilidades, das Atitudes e dos Valores imprescindíveis no contexto da Educação do Século

XXI.

Portanto, o escopo desse Currículo consiste em oferecer às escolas elementos

palpáveis para a plena implementação da Base Nacional Comum Curricular e do Referencial

Curricular Gaúcho.
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• Etapa: Ensino Fundamental - Anos Finais (6º ao 9º Ano)

• Grupo de trabalho: Área das Ciências Humanas

• Participantes:

1 Claudia Smuk da Rocha

2 Eunice Fátima Foppa

3 Fabiele Lise

4 Fernando Alesandro Behling

5 Geanine Sabadini

6 Idia Méri Delazari Ghidini

7 Jordana Farina Putti

8 Kátia Silene Rossi

9 Lucas Carbonari

10 Neuza Lurdes Moterle

11 Raquel Dallagnol

12 Roselaine Iankowski Correa da Silva 

13 Solange Marcia Florianowicz

• Assessoria Pedagógica: Impare Educação

• Correção e Formatação: Luciana Aparecida Tomazoni de Oliveira - SMEd

• Elementos Curriculares do Ensino Fundamental

O Currículo do Ensino Fundamental, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular

(Parecer CNE/CP nº15/2017) está estruturado de modo a contemplar os seguintes elementos

curriculares:  as  Áreas  de  Conhecimento,  passando  pelos  Componentes  Curriculares  até

chegarmos nas Unidades Temáticas.

Serão  contemplados,  também,  as  Competências  Específicas  dos  Componentes

Curriculares, os Objetos de Conhecimento, as Habilidades e os Conteúdos de cada Unidade

Temática.
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Os conteúdos apresentados neste Currículo servirão de suporte para a elaboração dos

Planos de Estudo/Trabalho dos docentes da rede de ensino.

I - Competências Gerais

II – Área do Conhecimento:

1. Ciências Humanas:

             1.1 História

             1.2 Geografia

             1.3 Filosofia
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I - COMPETÊNCIAS GERAIS

As  dez  Competências  Gerais  da  BNCC  se  inter-relacionam  e  se  desdobram  no
tratamento didático proposto para as três etapas da Educação Básica.  Nesse sentido, elas se
articulam na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação
de atitudes e valores.

01 O que é Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o
mundo físico, social, cultural e digital.

Para que Para entender e explicar a realidade,  continuar aprendendo e colaborar
para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

02 O que é Exercitar  a  curiosidade  intelectual  e  recorrer  à  abordagem  própria  das
ciências,  incluindo  a  investigação,  a  reflexão,  a  análise  crítica,  a
imaginação e a criatividade.

Para que Para investigar  causas,  elaborar  e testar  hipóteses,  formular  e resolver
problemas  e  criar  soluções  (inclusive  tecnológicas)  com  base  nos
conhecimentos das diferentes áreas.

03 O que é Valorizar  as diversas manifestações artísticas e culturais,  das locais  às
mundiais.

Para que Para  fruir  e  participar  de  práticas  diversificadas  da  produção  artístico-
cultural.

04 O que é Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras,
e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos
das linguagens artística, matemática e científica.

Para que Para  se  expressar  e  partilhar  informações,  experiências,  ideias  e
sentimentos em diferentes contextos e produzir  sentidos que levem ao
entendimento mútuo.

05 O que é Compreender,  utilizar  e  criar  tecnologias  digitais  de  informação  e
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas
práticas sociais (incluindo as escolares).

Para que Para  se  comunicar,  acessar  e  disseminar  informações,  produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na
vida pessoal e coletiva.

06 O que é Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências.

Para que Para entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas
alinhadas  ao  exercício  da  cidadania  e  ao  seu  projeto  de  vida,  com
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
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07 O que é Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis.

Para que Para  formular,  negociar  e  defender  ideias,  pontos  de  vista  e  decisões
comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência
socioambiental  e  o  consumo  responsável  em  âmbito  local,  regional  e
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos
outros e do planeta.

08 O que é Conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se.

Para que Cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e as
dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.

09 O que é Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação

Para que Fazer-se  respeitar  e  promovendo  o  respeito  ao  outro  e  aos  direitos
humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e
de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades,
sem preconceitos de qualquer natureza.

10 O que é Agir  pessoal  e  coletivamente  com  autonomia,  responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação.

Para que Tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.

II - ÁREA DO CONHECIMENTO

1. CIÊNCIAS HUMANAS

Competências específicas da Área do Conhecimento das Ciências Humanas

As Competências Específicas, da Área do Conhecimento Ciências Humanas, são:

1 Compreender a si  e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o
respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos.

2 Analisar o mundo social,  cultural  e digital  e o meio técnico-científico informacional
com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações
de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se
posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo.

3 Identificar,  comparar  e  explicar  a  intervenção  do  ser  humano  na  natureza  e  na
sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para
a transformação espacial,  social e cultural,  de modo a participar efetivamente das
dinâmicas da vida social.
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4 Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos
outros  e  às  diferentes  culturas,  com base  nos  instrumentos  de  investigação  das
Ciências Humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de
indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades,
sem preconceitos de qualquer natureza.

5 Comparar  eventos  ocorridos  simultaneamente  no  mesmo  espaço  e  em  espaços
variados, e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços
variados.

6 Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para
negociar  e  defender  ideias  e  opiniões  que  respeitem  e  promovam  os  direitos
humanos  e  a  consciência  socioambiental,  exercitando  a  responsabilidade  e  o
protagonismo voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.

7 Utilizar  as  linguagens  cartográfica,  gráfica  e  iconográfica  e  diferentes  gêneros
textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do
raciocínio  espaço-temporal  relacionado  a  localização,  distância,  direção,  duração,
simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.

1.1 Componente Curricular Geografia

Competências Específicas

As  Competências  Específicas  do  Componente  Curricular  Geografia,  da  Área  de

Conhecimento Ciências Humanas são:

1 Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/natureza
e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas.

2 Estabelecer  conexões  entre  diferentes  temas  do  conhecimento  geográfico,
reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas
como os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história.

3 Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio
geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os
princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e
ordem. 

4 Desenvolver  o  pensamento  espacial,  fazendo  uso  das  linguagens  cartográficas  e
iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução
de problemas que envolvam informações geográficas.

5 Desenvolver  e  utilizar  processos,  práticas  e  procedimentos  de  investigação  para
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compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-científico e
informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas)
para questões que requerem conhecimentos científicos da Geografia.

6 Construir  argumentos  com base  em informações  geográficas,  debater  e  defender
ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o
respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza.

7 Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais, com
base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

Princípios do Raciocínio Geográfico

Os Princípios do Componente Curricular Geografia, da Área de Conhecimento Ciências

Humanas são:

1  Analogia Utilizar  os  conhecimentos  geográficos  para  entender  a  interação
sociedade/natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e
de resolução de problemas.

2  Conexão Um fenômeno geográfico nunca acontece isoladamente, mas sempre
em interação com outros fenômenos próximos ou distantes. 

3  Diferenciação É a variação dos fenômenos de interesse da geografia pela superfície
terrestre (por exemplo, o clima), resultando na diferença entre áreas.

4  Distribuição Exprime como os objetos se repartem pelo espaço.

5  Extensão Espaço  finito  e  contínuo  delimitado  pela  ocorrência  do  fenômeno
geográfico.

6  Localização Posição particular de um objeto na superfície terrestre.  A localização
pode  ser  absoluta  (definida  por  um  sistema  de  coordenadas
geográficas)  ou  relativa  (expressa  por  meio  de  relações  espaciais
topológicas ou por interações espaciais).

7  Ordem Ordem  ou  arranjo  espacial  é  o  princípio  geográfico  de  maior
complexidade. Refere-se ao modo de estruturação o espaço de acordo
com as regras da própria sociedade que o produziu.
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Unidades Temáticas do Componente Curricular Geografia

1.1.1 O Sujeito e seu Lugar no Mundo

Objetos de Conhecimento

 Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática O Sujeito e seu lugar no mundo, do

Componente Curricular Geografia, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

1 Identidade sociocultural

2 Ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil

3 Distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais

4 Diversidade e dinâmica da população mundial e local

5 A hegemonia europeia na economia, na política e na cultura

6 Corporações e organismos internacionais

7 As manifestações culturais na formação populacional

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática O Sujeito e seu lugar no mundo, do Componente Curricular Geografia, da

Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Identidade
sociocultu-
ral.

(EF06GE01)
Comparar modi-
ficações  das
paisagens  nos
lugares  de  vi-
vência  e  os
usos desses lu-
gares  em  dife-
rentes tempos.

(EF06GE02)
Analisar  modifi-
cações  de  pai-
sagens por dife-
rentes  tipos  de
sociedade,  com

(EF06GE01RS-1)
Ler e produzir textos
orais  e  escritos  a
respeito  da  consti-
tuição  das  paisa-
gens  e  os  elemen-
tos  naturais  e  soci-
ais.

(EF06GE02RS-1)
Compreender  os
eventos  transforma-
dores do espaço em
diferentes escalas.

(EF06GE02ERE-1)
Reconhecer  a  pre-
sença, no passado e
presente,  de  povos
indígenas na  forma-
ção  da  região  de

• Lugar,  paisagem  e  espaço
geográfico;
• Lugares e paisagens do ter-
ritório gaúcho;
• A  dinâmica  da  Natureza  –
Paisagens  e  suas  transforma-
ções ao longo do tempo por di-
ferentes povos;
• Diversidade étnica,  religiosa
e cultural regional (comunidades
tradicionais,  quilombos,  indíge-
nas e ribeirinhas). Índios Patos.
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destaque  para
os  povos  origi-
nários.

(EF06GE02RS-2)
Identificar  o  papel
dos  diferentes  ato-
res  sociais  na  pro-
dução do espaço, 
lugar,  território  e
paisagem  em  dife-
rentes escalas.

Erechim,  traçando a
trajetória  histórica
dos  povos  e  dos
seus legados na pre-
servação das paisa-
gens.

Ideias  e
concep-
ções  so-
bre  a  for-
mação ter-
ritorial  do
Brasil.

(EF07GE01)
Avaliar,  por
meio  de  exem-
plos  extraídos
dos  meios  de
comunicação,
ideias  e  estere-
ótipos  acerca
das paisagens e
da formação ter-
ritorial do Brasil.

(EF07GE01RS-1)
Identificar,  ao longo
do tempo e espaço,
eventos  políticos  e
econômicos  (distin-
tos  ciclos  econômi-
cos e tratados políti-
cos)  responsáveis
pela  formação terri-
torial  brasileira  e
gaúcha.

(EF07GE01RS-2)
Comparar  distintos
tratados  de  limites
estabelecidos  no
século  XVIII  como
responsáveis  pela
constituição  das
fronteiras e do terri-
tório  sul-rio-gran-
dense.

(EF07GE01ERE-1)
Compreender  a  pai-
sagem  como  fator
resultante do proces-
so  de  ocupação  e
formação  do  territó-
rio. 

• Constituição do IBGE e a re-
gionalização território brasileiro;
A  cultura,  Indígena,  africana  e
europeia:  conhecendo a forma-
ção do Brasil.

Distribui-
ção da po-
pulação
mundial  e
desloca-
mentos
populacio-
nais.

(EF08GE01)
Descrever as ro-
tas de dispersão
da  população
humana  pelo
planeta  e  os
principais  fluxos
migratórios  em
diferentes perío-
dos  da  história,
discutindo os fa-
tores  históricos
e  condicionan-
tes  físico-natu-
rais  associados
à distribuição da
população  hu-
mana pelos con-
tinentes.

(EF08GE01RS-1)
Situar  o  contexto
histórico e as levas
migratórias  no terri-
tório  brasileiro  e
gaúcho  e  sua  in-
fluência  na  organi-
zação  territorial  e
miscigenação  cultu-
ral.

(EF08GE01RS-2)
Identificar  os  princi-
pais  fluxos migrató-
rios do século XXI e
relacionando com a
dinamicidade  da
economia e tensões
políticas  e  sua  es-
pacialidade no terri-
tório  brasileiro  e
gaúcho.

(EF08GE01ERE-1)
Elucidar  acerca  dos
fluxos migratórios no
município  de  Ere-
chim e região do Alto
Uruguai  riogranden-
se.

(EF08GE01ERE-2)
Identificar quais gru-
pos  étnicos  assumi-
ram o papel de colo-
nizadores do municí-
pio,  ajudando a mo-
dificar o espaço geo-
gráfico deste.

(EF08GE01ERE-3)
Compreender a regi-
onalização da Améri-
ca segundo sua co-
lonização e os lega-
dos.

• População  mundial  e  seus
principais  movimentos  migrató-
rios;
• Formação  e  identidade  his-
tórica das populações dos paí-
ses - matrizes indígenas, africa-
nas e europeias;
• Formação  populacional  no
Rio Grande do Sul  e sua rela-
ção com o movimento migrató-
rio mundial;
• Fluxos migratórios na Améri-
ca Latina;
• População da América Lati-
na;
• Formação território america-
no (Divisão geográfica e cultural
da América,  e  sub  divisões  da
América do Sul).

Diversida-
de e dinâ-
mica  da
população
mundial  e

(EF08GE02)
Relacionar fatos
e  situações  re-
presentativas da
história  das  fa-

(EF08GE02RS-1)
Perceber,  nas  dis-
tintas  territorialida-
des gaúchas, o pro-
cesso  identitário  e

• Dinâmica populacional: fluxo
migratório,  deslocamento  de
grupos humanos. 
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local. mílias  do  Muni-
cípio em que se
localiza  a  esco-
la, considerando
a  diversidade  e
os fluxos migra-
tórios  da  popu-
lação mundial.

(EF08GE03)
Analisar  aspec-
tos representati-
vos da dinâmica
demográfica,
considerando
características
da  população
(perfil  etário,
crescimento  ve-
getativo e mobi-
lidade espacial).

(EF08GE04)
Compreender
os fluxos de mi-
gração  na
América  Latina
(movimentos vo-
luntários  e  for-
çados,  assim
como  fatores  e
áreas  de  expul-

as marcas dos dife-
rentes  povos  que
imigraram  no  Rio
Grande do Sul.

(EF08GE03RS-1)
Identificar  as  distin-
tas  fases  ou  ritmos
de  crescimento  po-
pulacional do plane-
ta,  associando-os
às  transformações
na economia após o
advento  do  capita-
lismo.

(EF08GE03RS-2)
Comparar  o  ritmo
de  crescimento  po-
pulacional  brasileiro
e  o  registrado  no
Rio Grande do Sul.

(EF08GE03RS-3)
Compreender  os
efeitos  da  gradual
redução  do  cresci-
mento  populacional
brasileiro e as políti-
cas públicas que se
desenvolvem a par-
tir deste.

(EF08GE03RS-4)
Estabelecer  compa-
rativos  de  escala
entre  o  ritmo  de
crescimento popula-
cional no Rio Gran-
de  do  Sul  com  o
brasileiro, perceben-
do  as  razões  das
grandes  disparida-
des em escala naci-
onal.

(EF08GE04RS-1)
Mapear na América
Latina  os  distintos
fluxos  migratórios,
estabelecendo  co-
nexões com os res-
pectivos  fatores  de
atração  e  repulsão
demográfica  e  os
impactos locais des-

(EF08GE04ERE-1)
Identificar  dados  do
IBGE,  construindo  a
pirâmide  etária  do
município. 
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são e atração) e
as principais po-
líticas  migrató-
rias da região.

tes deslocamentos.

(EF08GE04RS-2)
Analisar  como  os
distintos  governos
dos  países  latino-
americanos  produ-
zem  suas  políticas
migratórias.

(EF08GE04RS-3)
Analisar estudos de
caso  específico  de
ondas  migratórias
na  América  Latina
identificando rotas e
trajetórias,  bem
como  a  sua  inser-
ção  em sociedades
diferentes.

A  hege-
monia  eu-
ropeia  na
economia,
na  política
e na cultu-
ra.

EF09GE01)
Analisar  critica-
mente  de  que
forma  a  hege-
monia  europeia
foi  exercida  em
várias  regiões
do  planeta,  no-
tadamente  em
situações  de
conflito,  inter-
venções  milita-
res e/ou influên-
cia  cultural  em
diferentes  tem-
pos e lugares.

(EF09GE01RS-1)
Identificar  eventos
históricos que possi-
bilitem a compreen-
são da forte influên-
cia que o continente
europeu exerceu na
organização  econô-
mica  e  cultural  do
planeta.

(EF09GE01RS-2)
Associar ao proces-
so  de  desenvolvi-
mento  do  sistema
capitalista  oriundo
do processo de ex-
pansão  marítima  a
incorporação  e  do-
mínio  da  África,
América e Oceania.

(EF09GE01RS-3)
Analisar as distintas
configurações políti-
cas que o continen-
te assume no perío-
do entre  Guerra  no
que se refere à for-
mação de fronteiras
e Estados- Nação.

(EF09GE01RS-4)
Analisar  os  desdo-
bramentos  da  Se-
gunda Guerra mun-
dial sobre a reestru-
turação  do  sistema
capitalista  e  a  inte-

(EF09GE01ERE-1)
Associar a organiza-
ção econômica e so-
cial  do  município
com a  forte  influên-
cia cultural e política
dos povos europeus.

• A Europa: colonialismo geo-
gráfico espacial;
• Europa: Globalização econô-
mica, cultural e social;
• Formação étnica e territorial
e composição religiosa dos po-
vos no processo histórico;
• Territórios autônomos;
• Deslocamentos  populacio-
nais: refugiados;
• Aspectos  físicos/geográficos
da África e da Ásia, bem como
cultural, econômico e social.
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gração da economia
mundial.

Corpora-
ções e or-
ganismos
internacio-
nais.

(EF09GE02)
Analisar  a atua-
ção  das  corpo-
rações internaci-
onais  e  das  or-
ganizações eco-
nômicas  mundi-
ais  na  vida  da
população  em
relação  ao  con-
sumo,  à  cultura
e à mobilidade.

(EF09GE02RS-1)
Reconhecer a diver-
sidade  de  manifes-
tações culturais das
minorias  étnicas
que  se  encontram
dentro do continente
europeu, identifican-
do focos de tensão
na atualidade.

(EF09GE02RS-2)
Posicionar-se  de
maneira crítica e éti-
ca  frente  às  mani-
festações  de  xeno-
fobia  e  neonazismo
que  ressurgem  no
continente  europeu
em função dos (con-
tínuos fluxos migra-
tórios da atualidade.

• ONU (Organização das Na-
ções Unidas);
• OEA (Organização dos Esta-
dos Americanos); 
• OMC (Organização  Mundial
do Comércio); 
• OCDE (Organização para a
Cooperação do Desenvolvimen-
to Econômico);
• OMS  (Organização  Mundial
da Saúde);
• OIT  (Organização  Internaci-
onal do Trabalho);
• FMI (Fundo Monetário Inter-
nacional);
• OTAN (Organização do Tra-
tado do Atlântico Norte).

As  mani-
festações
culturais
na  forma-
ção  popu-
lacional.

(EF09GE03)
Identificar  dife-
rentes  manifes-
tações  culturais
de minorias étni-
cas como forma
de compreender
a  multiplicidade
cultural na esca-
la  mundial,  de-
fendendo o prin-
cípio do respeito
às diferenças.

• Povos,  etnias  e  manifesta-
ções culturais mundiais;
• Diversidades  interculturais
no Velho e Novíssimo Mundo.

1.1.2 Conexões e Escalas

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Conexões  e  Escalas,  do

Componente Curricular Geografia, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

1 Relações entre os componentes físico-naturais

2 Formação territorial do Brasil

3 Características da população brasileira

4 Corporações  e  organismos  internacionais  e  do  Brasil  na  ordem
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econômica mundial

5 Integração mundial e suas interpretações: globalização e mundialização

6 A divisão do mundo em Ocidente e Oriente

7 Intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática Conexões e Escalas, do Componente Curricular  Geografia,  da Área do

Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Relações
entre  os
compo-
nentes
físico-
naturais.

(EF06GE03)
Descrever  os
movimentos  do
planeta  e  sua
relação  com  a
circulação  geral
da atmosfera,  o
tempo  atmos-
férico  e  os  pa-
drões  climáti-
cos.

(EF06GE04)
Descrever  o  ci-
clo  da  água,
comparando  o
escoamento  su-
perficial  no  am-
biente  urbano e
rural,  reconhe-
cendo os princi-
pais  componen-
tes  da  morfolo-
gia das bacias e
das redes hidro-
gráficas e a sua

(EF06GE03RS-1)
Estabelecer  rela-
ções  entre  a  dinâ-
mica  climática  e  a
constituição  dos
domínios  morfocli-
máticos do Brasil.

(EF06GE03RS-2)
Identificar as espe-
cificidades  das  os-
cilações  de  tempo
no  Estado  do  Rio
Grande  do  Sul  a
partir  da  observa-
ção  das  condições
meteorológicas.
 

(EF06GE04RS-1)
Relacionar  as  con-
dições climáticas  e
de  vegetação  ao
regime de alimenta-
ção  das  bacias  hi-
drográficas.

(EF06GE03ERE-1)
Comparar a diferença
climática  existente
entre a área urbana e
as áreas rurais, esta-
belecendo  relação
entre  os  microclimas
relacionados às inter-
ferências das edifica-
ções e pavimentação
de ruas e avenidas.

(EF06GE04ERE-1)
Estabelecer  relação
com o regime de chu-
vas e o impacto nos
períodos de cheia ou
de seca dos rios que
abastecem  a  cidade
de Erechim e os  re-
flexos  para  a  socie-
dade.

• Movimentos  de  Rotação  e
Translação  e  suas  consequên-
cias; 
• Formação Planeta  Terra  Li-
tosfera;
• Relevo  Continental:  dinâmi-
ca  de  formação,  construção  e
desconstrução pelos agentes in-
ternos e externos;
• Ciclo da Água: dinâmica do
clima  e  hidrografia  em  no  Rio
Grande do Sul;
• Atmosfera: tempo e clima no
Rio Grande do Sul;
• Elementos  da  natureza  nas
paisagens  terrestres:  distribui-
ção clima, formações  vegetais
e relevo.
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localização  no
modelado  da
superfície  ter-
restre  e  da  co-
bertura vegetal.

(EF06GE05)
Relacionar  pa-
drões  climáti-
cos,  tipos  de
solo,  relevo  e
formações  ve-
getais.

(EF06GE05RS-1)
Perceber que a pai-
sagem  natural  re-
flete uma lógica sis-
têmica  de  interde-
pendência entre os
elementos  que  a
constitui.

(EF06GE05RS-2)
Associar  a  dinâmi-
ca  física  às  distin-
tas formas de ocu-
pação  do  espaço,
tais  como  constru-
ções  humanas  e
uso consciente dos
recursos.

Formação
territorial
do Brasil.

(EF07GE02)
Analisar  a  in-
fluência dos flu-
xos  econômicos
e  populacionais
na formação so-
cioeconômica  e
territorial  do
Brasil,  com-
preendendo  os
conflitos  e  as
tensões  históri-
cas e contempo-
râneas.

(EF07GE03)
Selecionar argu-
mentos  que  re-
conheçam  as
territorialidades
dos  povos  indí-
genas  originá-
rios,  das  comu-
nidades  rema-
nescentes  de
quilombos,  de
povos  das  flo-
restas e do cer-
rado,  de  ribeiri-
nhos e caiçaras,
entre outros gru-

(EF07GE02RS-1)
Reconhecer  ex-
pressões da forma-
ção  econômico-
social capitalista no
Brasil  e  no  Rio
Grande do Sul con-
temporâneo.

(EF07GE03RS-1)
Analisar a distribui-
ção das terras indí-
genas e comunida-
des  descendentes
de  quilombolas,
bem como as con-
dições  sociais  atu-
ais  desses  grupos
por meio de mapas,
depoimentos  e  do-
cumentos  históri-
cos.

(EF07GE03RS-2)
Entender as territo-

(EF07GE02ERE-1)
Compreender os con-
flitos  entre  agriculto-
res imigrantes e indí-
genas,  ocasionados
pela demarcação das
terras  para  uso  na
agricultura.

• Brasil no mundo;
• Regionalização; 
• Divisão  político-administrati-
va (IBGE);
• Brasil  na  Constituição  de
1988; 
• Organização do espaço geo-
gráfico brasileiro;
• Ciclos econômicos e a ocu-
pação do território;
• Povos originários e comuni-
dades  tradicionais  do  espaço
geográfico brasileiro; 
• Organização  e  distribuição
da população brasileira e sua di-
versidade cultural. 
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pos  sociais  do
campo  e  da  ci-
dade,  como  di-
reitos  legais
dessas  comuni-
dades.

rialidades e direitos
legais  das  comuni-
dades remanescen-
tes  de  quilombolas
e grupos indígenas
do  estado  do  Rio
Grande do Sul. 

Caracte-
rísticas  da
população
brasileira.

(EF07GE04)
Analisar a distri-
buição  territorial
da  população
brasileira, consi-
derando a diver-
sidade  étnico
cultural  (indíge-
na, africana, eu-
ropeia  e  asiáti-
ca), assim como
aspectos  de
renda,  sexo  e
idade  nas  regi-
ões brasileiras.

(EF07GE04RS-1)
Compreender o pa-
pel  das  diferentes
matrizes  culturais
étnico  culturais  na
formação  social  e
cultural  do Brasil  e
do  Rio  Grande  do
Sul

(EF07GE04RS-2)
Identificar  cresci-
mento  e  distribui-
ção por idade e gê-
nero  da  população
brasileira a partir de
infográficos,  tabe-
las e gráficos.

(EF07GE04RS-3)
Analisar  indicado-
res  sociais  e  eco-
nômicos do País e
Estado,  perce-
bendo-os como flu-
xo das distintas es-
pacialidades  eco-
nômicas  e  sociais
construídas ao lon-
go do tempo e es-
paço.

(EF07GE04RS-4)
Analisar os proces-
sos de urbanização
no Brasil, com des-
taque para a metro-
polização e a urba-
nização da popula-
ção nacional.

(EF07GE04RS-5)
Conhecer a organi-
zação  e  o  papel
das  redes  urbanas
nos fluxos, articula-
ções  e  interações
entre  lugares  e  re-

(EF07GE04ERE-1)
Analisar  e confeccio-
nar gráficos e tabelas
do Censo demográfi-
co, usando dados do
município  de  Ere-
chim.

(EF07GE04ERE-2)
Identificar  o  compor-
tamento  demográfico
do  município,  bem
como  a  sua  diversi-
dade  étnico-cultural,
relacionando  com  a
espacialidade  e  as
questões  sociais  e
econômicas.

• População  Brasileira:  distri-
buição espacial e estrutura;
• Diversidade étnica,  religiosa
e cultural regional (comunidades
tradicionais,  quilombos,  ribeiri-
nhas).
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giões do país.

(EF07GE04RS-6)
Examinar  estudos
de caso sobre a es-
trutura  interna  de
cidades  e  as  rela-
ções  de  trabalho
nos  centros  urba-
nos  do  estado  do
Rio Grande do Sul.

(EF07GE04RS-7)
Identificar  o  com-
portamento  demo-
gráfico  do  Estado
do  Rio  Grande  do
Sul e sua espaciali-
zação.

Corpora-
ções e or-
ganismos
internacio-
nais e do
Brasil  na
ordem
econômica
mundial.

(EF08GE05)
Aplicar  os  con-
ceitos  de  Esta-
do,  nação, terri-
tório,  governo e
país para o en-
tendimento  de
conflitos  e  ten-
sões na contem-
poraneidade,
com  destaque
para  as  situa-
ções  geopolíti-
cas  na  América
e  na  África  e
suas  múltiplas
regionalizações
a partir  do pós-
guerra.

(EF08GE06)
Analisar  a atua-
ção  das  organi-
zações  mundi-
ais  nos  proces-
sos  de  integra-
ção  cultural  e

(EF08GE05RS-1)
Identificar as distin-
tas formas de regi-
onalização  do  es-
paço mundial como
desdobramento  do
pós-guerra.

(EF08GE05RS-2)
Compreender  os
desdobramentos
políticos  e  econô-
micos  do  Pós  Se-
gunda Guerra Mun-
dial  e a divisão do
mundo em duas es-
feras de poder.

(EF08GE05RS3)
Identificar principais
focos de tensão na
América  e  África
como  desdobra-
mentos  da  ordem
mundial  estabeleci-
da no
Pós Segunda Guer-
ra Mundial.

(EF08GE06RS-1)
Caracterizar as dis-
tintas formas de in-
tegração  mundial
como reflexo do de-
senvolvimento  do
sistema  capitalista

• América e África posição ge-
opolítica  internacional:  Os  con-
trastes e conflitos no espaço ge-
ográfico e os Direitos Humanos;
As regionalizações de base his-
tórica e econômica; 
• Setores da economia (indús-
tria,  agricultura  e  extrativismo):
importação,  exportação,  trocas
comerciais e acordos;
• Desenvolvimento  e  subde-
senvolvimento:  apropriação  de
territórios  pela  Europa  (territó-
rios dependentes);
• Índice  de  Desenvolvimento
Humano  (IDH)  e  Objetivos  de
Desenvolvimento  Sustentável
(ODS);
•  América e África no contex-
to mundial;
• Espaço mundial, diversidade
e regionalização; 
• Conceito  de  Estado,  Nação
e Território; 
• Globalização:  Os pólos  téc-
nico-científicos informacionais e
os novos centros de decisão; 
• Indicadores  econômicos  e
sociais de desenvolvimento hu-
mano; 
• Transportes  e  comunicação
no  novo  paradigma  da  globali-
zação;
• Formação social  e territorial
da  América  e  África:  Espaço,
poder  e  territórios  nacionais;
Fronteiras  físicas,  culturais  e
históricas; A formação de blocos
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econômica  nos
contextos ameri-
cano e africano,
reconhecendo,
em seus lugares
de  vivência,
marcas  desses
processos.

(EF08GE07)
Analisar  os  im-
pactos  geoeco-
nômicos, geoes-
tratégicos  e  ge-
opolíticos da as-
censão  dos  Es-
tados Unidos da
América  no  ce-
nário  internacio-
nal em sua posi-
ção de liderança
global e na rela-
ção com a Chi-
na e o Brasil.

(EF08GE08)
Analisar a situa-
ção  do  Brasil  e
de outros países
da América Lati-
na  e  da  África,
assim  como  da
potência estadu-
nidense  na  or-
dem mundial do
pós-guerra.

(EF08GE09)
Analisar  os  pa-
drões  econômi-
cos mundiais de
produção,  distri-

e de novas formas
de  organização
produtiva  através
do  fluxo  de  redes
estabelecidas.

(EF08GE06RS-2)
Identificar  as  impli-
cações  da  integra-
ção mundial no au-
mento  das  dispari-
dades  entre  povos
e países do globo.

(EF08GE07RS-1)
Associar  as  distin-
tas doutrinas ou re-
tóricas políticas es-
tabelecidas  pelo
governo norte-ame-
ricano  no  início  do
século XXI, no trato
das  relações  inter-
nacionais  notada-
mente em relação a
China,  Rússia  e
Brasil.

(EF08GE08RS-1)
Entender  o  reorde-
namento  econômi-
co  internacional  no
Pós-Guerra e as al-
terações na Divisão
Internacional  do
Trabalho na Améri-
ca Latina e África.

(EF08GE08RS-2)
Identificar  rupturas
democráticas  vi-
venciadas nos paí-
ses  latino-america-
nos na ordem pós-
guerra  como  fruto
da bipolaridade es-
tabelecida  a  partir
desse contexto.

(EF08GE09RS-1)
Traçar  paralelos
entre  as  distintas
produções  agríco-
las  desenvolvidas

(EF08GE08ERE-1)
Analisar  e  relacionar
as mudanças arquite-
tônicas  do centro  da
cidade,  com  o  pro-
cesso  de  urbaniza-
ção  e  desenvolvi-
mento.

econômicos regionais;
• Brasil e África do Sul no con-
texto dos BRICS;
• América e África: conflitos e
tensões; 
• Regionalizações:  América  e
África; 
• Blocos econômicos: América
e África; 
• Estados Unidos na América:
cenário internacional (BRICS);
• Movimentos Sociais no Bra-
sil e na América Latina;
• Fronteiras  Latino-America-
nas: conflitos e tensões. 
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buição  e  inter-
câmbio dos pro-
dutos  agrícolas
e  industrializa-
dos, tendo como
referência  os
Estados  Unidos
da América e os
países  denomi-
nados  de  Brics
(Brasil,  Rússia,
Índia,  China  e
África do Sul).

(EF08GE10)
Distinguir e ana-
lisar  conflitos  e
ações dos movi-
mentos  sociais
brasileiros,  no
campo  e  na  ci-
dade,  compa-
rando  com  ou-
tros movimentos
sociais  existen-
tes  nos  países
latino-america-
nos.

(EF08GE11)
Analisar  áreas
de conflito e ten-
sões  nas  regi-
ões  de fronteira
do continente la-
tino-americano
e o papel de or-
ganismos  inter-
nacionais e regi-
onais de coope-
ração  nesses
cenários.

(EF08GE12)
Compreender
os  objetivos  e
analisar  a  im-
portância  dos
organismos  de
integração  do
território  ameri-
cano  (Mercosul,

no  interior  dos
BRICS e dos Esta-
dos Unidos,  perce-
bendo  a  importân-
cia  das  commoditi-
es  no  intercâmbio
comercial mundial.

(EF08GE10RS-1)
Examinar  os  movi-
mentos  e  tensões
no campo e cidade
como fruto da traje-
tória  histórica  de
formação política e
econômica  do Bra-
sil.

(EF08GE10RS-2)
Mapear  os  princi-
pais  movimentos
sociais  existentes
no Brasil,  suas as-
pirações  e  formas
de reivindicação.

(EF08GE11RS-1)
Identificar e estabe-
lecer  comparativos
de escala  entre  as
áreas de conflito no
continente america-
no.

(EF08GE12RS-1)
Avaliar  os  resulta-
dos  dos  processos
de  integração  do
continente america-
no através do aces-
so à informação de
diferentes  mídias,
tomando  como
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OEA,  OEI,  Naf-
ta, Unasul, Alba,
Comunidade
Andina,  Al  adi,
entre outros).

comparativo  o  his-
tórico de suas rela-
ções.

Integração
mundial  e
suas inter-
pretações:
globaliza-
ção  e
mundiali-
zação.

(EF09GE05)
Analisar  fatos  e
situações  para
compreender  a
integração mun-
dial (econômica,
política  e  cultu-
ral),  comparan-
do as diferentes
interpretações:
globalização  e
mundialização.

(EF09GE05RS-1)
Avaliar  as  transfor-
mações  evidencia-
das  a  partir  da
Nova  Ordem  Mun-
dial  Pós-Guerra
Fria  no  que  tange
às  fronteiras  políti-
cas  e  à  transição
do  socialismo  para
o  capitalismo  no
leste europeu.

(EF09GE05RS-2)
Utilizar  as  tecnolo-
gias  digitais  de  in-
formação e comuni-
cação  para  com-
preender os fatos e
arranjos do proces-
so  de  integração
econômica do con-
tinente europeu.

(EF09GE05ERE-1)
Conhecer  e  com-
preender  a  integra-
ção  do  município  e
região  com  as  mu-
danças  mundiais  re-
lativas  à  economia,
política e cultura.

• Globalização  e  mundializa-
ção.

A  divisão
do  mundo
em  Oci-
dente  e
Oriente.

(EF09GE06) As-
sociar  o  critério
de  divisão  do
mundo  em Oci-
dente  e  Oriente
com  o  Sistema
Colonial  implan-
tado  pelas  po-
tências  europei-
as.

(EF09GE06RS-1)
Perceber que o cri-
tério de divisão Ori-
ente  e  Ocidente
foge  da  conotação
dos  pontos  carde-
ais e se associa às
formas  de  domina-
ção e expansão do
sistema capitalista.

• As regionalizações mundiais
históricas e econômicas.

Intercâm-
bios  his-
tóricos  e
culturais
entre  Eu-
ropa,
Ásia  e
Oceania.

(EF09GE07)
Analisar  os
componentes
físico-naturais
da Eurásia e os
determinantes
histórico-geo-
gráficos  de  sua
divisão  em  Eu-
ropa e Ásia.

(EF09GE08)
Analisar  trans-
formações  terri-
toriais,  conside-
rando  o  movi-

(EF09GE07RS-1)
Caracterizar os dis-
tintos componentes
físico-naturais  da
Eurásia,  perceben-
do  a  interdepen-
dência  entre  os
mesmos.

(EF09GE08RS-1)
Situar  no  contexto
atual  os  principais
focos de tensão no
continente  europeu

• Formação socioespacial,  di-
versidades  ambientais,  cultu-
rais, economia e conflitos regio-
nais nos continentes: Ásia,  Eu-
ropa e Oceania;
• População,  organização  es-
pacial e ambiental: Europa, Ásia
e Oceania;
• Conflitos  étnico-culturais  e
fronteiriços. 
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mento  de  fron-
teiras,  tensões,
conflitos e múlti-
plas regionalida-
des  na  Europa,
na  Ásia  e  na
Oceania.

(EF09GE09)
Analisar  carac-
terísticas de paí-
ses e grupos de
países  euro-
peus,  asiáticos
e  da  Oceania
em seus aspec-
tos  populacio-
nais,  urbanos,
políticos  e  eco-
nômicos,  e  dis-
cutir  suas  desi-
gualdades  soci-
ais  e  econômi-
cas  e  pressões
sobre  seus  am-
bientes  físico-
naturais.

notadamente  as
questões  balcâni-
cas, Irlanda do Nor-
te e Bascos.

(EF09GE08RS-2)
Avaliar  o  papel  da
ONU  e  Estados
Unidos  na  tensão
contínua entre ára-
bes  e  israelenses
no Oriente Médio.

(EF09GE08RS-3)
Avaliar o papel do
Oriente Médio den-
tro do contexto das
relações  econômi-
cas internacionais e
os  interesses  das
grandes  potências
mundiais  na  eclo-
são  de  conflitos  e
tensões.

(EF09GE08RS-4)
Avaliar o papel dos
grandes centros de
poder  sobre  os
conflitos que emer-
gem  no  Oriente
Médio  na  atualida-
de.

(EF09GE09RS-1)
Compreender  as
características  po-
pulacionais e urba-
nas dos países eu-
ropeus,  asiáticos  e
da Oceania, a partir
da análise dos indi-
cadores  socioeco-
nômicos.
(EF09GE09RS-2)
Mapear os distintos
níveis de urbaniza-
ção  e  a  forma  de
espacialização  da
mesma, identifican-
do a gama de pro-
blemas urbanos em
diferentes  escalas
na  Europa,  Ásia  e
Oceania.
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1.1.3 Mundo do Trabalho

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Mundo do trabalho, do Componente

Curricular Geografia, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

1 Transformação das paisagens naturais e antrópicas

2 Produção, circulação e consumo de mercadorias

3 Desigualdade social e o trabalho

4 Os diferentes contextos e os meios técnico e tecnológico na produção

5 Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial na América Latina

6 Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial

7 Cadeias industriais e inovação no uso dos recursos naturais e matérias-primas

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Mundo  do  trabalho,  do  Componente  Curricular  Geografia,  da  Área  do

Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Transfor-
mação
das  paisa-
gens natu-
rais  e  an-
trópicas.

(EF06GE06)
Identificar as ca-
racterísticas das
paisagens trans-
formadas  pelo
trabalho  huma-
no  a  partir  do
desenvolvimen-
to  da  agrope-
cuária e do pro-
cesso de indus-
trialização.

(EF06GE06RS-1)
Comparar  as  inter-
venções  humanas
fruto  da  expansão
urbana, seu impac-
to  ambiental  e  a
produção e organi-
zação  dos  povos
indígenas  brasilei-
ros e gaúcho.

(EF06GE06RS-2)
Caracterizar as dis-
tintas formas de or-
ganização da agro-
pecuária  no  Rio
Grande do Sul e as
transformações nas
paisagens.

(EF06GE06RS-3)
Identificar  as  ativi-

(EF06GE06ERE-1)
Identificar  as  ativida-
des  econômicas  do
1º,  2º,  3º  e  4º  setor
da  economia  erechi-
nense.

• Campo e cidade (interior e li-
toral); 
• Paisagens naturais;
• Paisagens antrópicas;
• Setores da economia: extra-
tivismo e agropecuária, indústria
e prestação de serviços;
• Espaço  geográfico  distribui-
ção das atividades econômicas
no campo e cidade;
• Atividades  econômicas:  or-
ganização do território e impac-
tos sócio-ambientais e culturais.

25



Currículo dos Anos Finais do Ensino Fundamental: Área de Conhecimento Ciências Humanas

(EF06GE07) Ex-
plicar as mudan-
ças na interação
humana  com  a
natureza a partir
do  surgimento
das cidades.

dades  econômicas
desenvolvidas  no
município  ou  mi-
crorregião do nosso
Estado  e  as  trans-
formações  na  pai-
sagem e  no  espa-
ço,  decorrentes
destas atividades.

(EF06GE07RS-1)
Identificar  e  refletir
sobre  os  impactos
da  expansão  urba-
na  nas  paisagens
naturais,  utilizando
as tecnologias digi-
tais  da  informação
e comunicação.

(EF06GE07ERE-1)
Identificar,  refletir  e
organizar  as  ideias
sobre os impactos da
expansão urbana nas
paisagens  naturais
do município de Ere-
chim

Produção,
circulação
e  consu-
mo  de
mercadori-
as.

(EF07GE05)
Analisar  fatos  e
situações repre-
sentativas  das
alterações ocor-
ridas entre o pe-
ríodo  mercanti-
lista e o advento
do capitalismo.

(EF07GE06)
Discutir  em que
medida a produ-
ção,  a  circula-
ção  e  o  consu-
mo de mercado-
rias  provocam
impactos  ambi-
entais,  assim
como influem na
distribuição  de
riquezas, em di-
ferentes
lugares.

(EF07GE05RS-1)
Reconhecer  as  al-
terações  ocorridas
na produção, circu-
lação  e  consumo
de mercadorias. 

(EF07GE06RS-1)
Conhecer  proces-
sos  de  moderniza-
ção agropecuária e
seus desdobramen-
tos  em escala  am-
biental e social. 

(EF07GE06RS-2)
Analisar  aspectos
da estrutura fundiá-
ria  no País,  perce-
bendo  a  grande
concentração  fun-
diária  e  os  proble-
mas que isto acar-
reta.

(EF07GE06RS-3)
Ler e elaborar  ma-
pas sobre os siste-
mas  e  redes  de
transporte,  comuni-
cações  e  energia
no território e avali-
ar seu papel para o
desenvolvimento
econômico-social  e
a integração nacio-
nal.

(EF07GE06ERE-1)
Discutir sobre a rela-
ção campo-cidade do
município sob a ótica
da  modernização
agropecuária, urbani-
zação  e  impactos
ambientais  diante  da
influência  da  produ-
ção,  circulação  e
consumo  de  merca-
dorias.

• Dinâmicas sociais e produti-
vas no espaço geográfico brasi-
leiro: regiões IBGE (Norte, Nor-
deste, Sudeste, Centro Oeste e
Sul); 
• Processo  de   Urbanização:
organização  espacial  dos  cen-
tros urbanos (cidades e metró-
poles);
• Organização econômica bra-
sileira e os impactos ambientais;
• Industrialização  e  urbaniza-
ção no Brasil  e  as desigualda-
des econômicas e sociais;
• Vias de transportes e os ca-
minhos da economia no Brasil; 
• O espaço Agrário: organiza-
ção  espacial  e  distribuição  da
produção vegetal e animal (pro-
dução interna e de exportação). 
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(EF07GE06RS-4)
Utilizar  a  cartogra-
fia  como  forma  de
espacialização  das
formas  de  organi-
zação produtiva do
espaço brasileiro.

Desigual-
dade  soci-
al  e o tra-
balho.

(EF07GE07)
Analisar  a  in-
fluência e o pa-
pel das redes de
transporte e co-
municação  na
configuração  do
território  brasi-
leiro.

(EF07GE08) Es-
tabelecer  rela-
ções  entre  os
processos de in-
dustrialização  e
inovação  tecno-
lógica  com  as
transformações
socioeconômi-
cas  do  território
brasileiro.

(EF07GE07RS-1)
Ler e elaborar  ma-
pas sobre os siste-
mas  e  redes  de
transporte,  comuni-
cações  e  energia
no território e avali-
ar seu papel para o
desenvolvimento
econômico-social  e
a integração nacio-
nal.

(EF07GE08RS-1)
Analisar a distribui-
ção espacial da in-
dústria  brasileira
através  de  repre-
sentações  espaci-
ais,  estabelecendo
conexões  com  o
processo de forma-
ção  histórica  do
país.

(EF07GE08RS-2)
Caracterizar  o  pro-
cesso de industriali-
zação do Brasil, re-
lacionando-o  com
as  transformações
sofridas  da  econo-
mia  mundial  no
pós-guerra.

(EF07GE08RS-3)
Distinguir  as  dife-
rentes  formas  de
organização  produ-
tiva  no  estado  do
Rio Grande do Sul,
entre o norte indus-
trializado  e  o  sul
agroexportador.

(EF07GE08RS-4)
Analisar criticamen-
te os efeitos da ino-
vação  tecnológica
sobre os ritmos de
vida  da  sociedade
brasileira  e  seus

(EF07GE08ERE-1)
Identificar  e  discutir
as  mudanças  ocorri-
das  na  agropecuária
do município e região
com  o  processo  de
industrialização  e ur-
banização.

• Influências  das  redes  de
transporte  na  configuração  do
território brasileiro;
• Influências das redes de co-
municação  na  configuração  do
território brasileiro;
• As relações entre os proces-
sos de industrialização e a ino-
vação tecnológica nas transfor-
mações socioeconômicas;
• Movimentos sociais urbanos,
rurais e ambientais;
• Políticas públicas no campo
e na cidade.
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impactos  sobre  a
produção e empre-
go.

Os  dife-
rentes
contextos
e os meios
técnico  e
tecnológi-
co na pro-
dução.

(EF08GE13)
Analisar  a  in-
fluência  do  de-
senvolvimento
científico  e  tec-
nológico  na  ca-
racterização dos
tipos de trabalho
e  na  economia
dos espaços ur-
banos  e  rurais
da América e da
África.

(EF08GE14)
Analisar  os pro-
cessos  de  des-
concentração,
descentraliza-
ção e recentrali-
zação  das ativi-
dades  econômi-
cas  a  partir  do
capital estaduni-
dense  e  chinês
em  diferentes
regiões no mun-
do,  com  desta-
que para o Bra-
sil.

(EF08GE13RS-1)
Caracterizar as dis-
tintas formas de or-
ganização do traba-
lho  que  emergem
como  desdobra-
mento  das  novas
relações produtivas
do  século  XX  e
seus  impactos  so-
bre  o  perfil  do  tra-
balhador no campo
e cidade.

(EF08GE14RS-1)
Entender  a  lógica
de  reorganização
produtiva planetária
a partir do conceito
de Divisão Interna-
cional do Trabalho.

(EF08GE14RS-2)
Identificar  no  Esta-
do  do  Rio  Grande
do  Sul  desdobra-
mentos dos proces-
sos  de desconcen-
tração,  descentrali-
zação  e  recentrali-
zação do processo
produtivo  internaci-
onal.

(EF08GE14RS-3)
Analisar  a  influên-
cia  do  desenvolvi-
mento  científico  e
tecnológico  na  ca-
racterização dos ti-
pos  de  trabalho  e
na  economia  dos
espaços urbanos e
rurais da América.

(EF08GE14ERE-1)
Verificar o papel das
empresas  industriais,
estabelecidas no mu-
nicípio, em âmbito in-
ternacional  (impacto
destas no PIB regio-
nal).

(EF08GE14ERE-2)
Caracterizar  o  perfil
dos trabalhadores in-
dustriais, assim como
a seleção e a procura
destes  no  município
de Erechim.

• Economia  dos  espaços  ur-
banos  e  rurais  da  América  e
África.;
• A influência  econômica  dos
Estados Unidos e da China no
mundo e no Brasil;
• O processo  de urbanização
dos países latino-americanos e
seus impactos socioambientais.

Transfor-
mações
do  espaço
na  socie-
dade
urbano-
industrial
na  Améri-
ca Latina.

(EF08GE15)
Analisar  a  im-
portância  dos
principais  recur-
sos  hídricos  da
América  Latina
(Aquífero  Gua-
rani,  Bacias  do
rio da Prata, do
Amazonas e do
Orinoco,  siste-

(EF08GE15RS-1)
Associar  a  dinâmi-
ca  de  circulação
das  massas  de  ar
aos regimes pluvio-
métricos  responsá-
veis  pela  constitui-
ção  dos  recursos
hídricos da América
Latina.

• Principais características na-
turais da América Latina;
• Potencial  ambiental  e  rele-
vância hídrica das paisagens na
América Latina;
• Cidades  metropolitanas  na
América Latina: realidade social
e de infraestrutura.
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mas  de  nuvens
na Amazônia e
nos  Andes,  en-
tre outros) e dis-
cutir os desafios
relacionados  à
gestão e comer-
cialização  da
água.

(EF08GE16)
Analisar as prin-
cipais  proble-
máticas comuns
às grandes cida-
des  latino-ame-
ricanas,  particu-
larmente  aque-
las relacionadas
à  distribuição,
estrutura e dinâ-
mica da popula-
ção e às condi-
ções  de  vida  e
trabalho.

(EF08GE17)
Analisar  a  se-
gregação  socio-
espacial em am-
bientes  urbanos
da América Lati-
na, com atenção
especial  ao  es-
tudo de favelas,
alagados e zona
de riscos.

(EF08GE15RS-2)
Identificar os princi-
pais  problemas  re-
lativos ao abasteci-
mento,  poluição,
manejo  e  conflitos
pelo  uso  da  água
nas  bacias  hidro-
gráficas  do  RS  e
sub-bacias.

(EF08GE16RS-1)
Compreender  os
desdobramentos do
desenvolvimento
tecnológico,  como
desencadeador  do
êxodo  rural  e  a
consequência  da
pauperização  no
entorno  dos  gran-
des  centros  urba-
nos.

(EF08GE16RS-2)
Distinguir  os  pro-
cessos  de  especu-
lação  mobiliária  e
gentrificação,  esta-
belecendo relações
com  a  lógica  de
acumulação  e  re-
produção  capitalis-
ta.

(EF08GE17RS-1)
Avaliar o papel dos
Estados na configu-
ração  de  políticas
públicas com vistas
aos  grandes  pro-
blemas  de  ordem
ocupacional  na
América Latina.

(EF08GE16ERE-1)
Relacionar os proble-
mas e impactos urba-
nos  do  município  e
região com o proces-
so de reprodução do
capitalismo. 

Transfor-
mações
do  espaço
na  socie-
dade  ur-
bano-
industrial.

(EF09GE10)
Analisar  os  im-
pactos  do  pro-
cesso de indus-
trialização  na
produção  e  cir-
culação  de  pro-
dutos e culturas
na  Europa,  na
Ásia e na Ocea-
nia.

(EF09GE10RS-1)
Conhecer as distin-
tas  espacialidades
do processo de in-
dustrialização  da
Europa,  Ásia  e
Oceania,  associ-
ando-os ao proces-
so  de  desenvolvi-
mento do capitalis-
mo.

(EF09GE10ERE-1)
Relacionar os produ-
tos de consumo local
ao processo industri-
al da Europa e Ásia.

• Produção  alimentos,  indús-
tria e desenvolvimento científico
e tecnológico; 
• Rússia,  Índia  e  China  no
contexto do BRICS .
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(EF09GE11)
Relacionar  as
mudanças técni-
cas e científicas
decorrentes  do
processo  de  in-
dustrialização
com as transfor-
mações  no  tra-
balho  em  dife-
rentes  regiões
do  mundo  e
suas  conse-
quências  no
Brasil.

(EF09GE10RS-2)
Utilizar  formas  de
representação  es-
pacial e infográficos
para  conhecer  as
características  da
produção,  circula-
ção e consumo de
bens industriais.

(EF09GE11RS-1)
Investigar  e  refletir
sobre as alterações
no mundo do traba-
lho  decorrentes  da
Revolução Técnico-
Científica  e  seus
impactos  sobre  a
empregabilidade,
consumo e  acesso
à informação.

(EF09GE11RS-2)
Apropriar-se de co-
nhecimentos  e  ex-
periências  que  lhe
possibilitem  enten-
der  as  relações
próprias  do  mundo
do  trabalho  decor-
rentes  da  lógica
toyotista para fazer
escolhas  alinhadas
ao exercício  da  ci-
dadania  e  ao  seu
projeto de vida

Cadeias
industriais
e inovação
no  uso
dos
recursos
naturais  e
matérias-
primas.

(EF09GE12)
Relacionar  o
processo de ur-
banização  às
transformações
da  produção
agropecuária,  à
expansão  do
desemprego es-
trutural e ao pa-
pel crescente do
capital  financei-
ro em diferentes
países,  com
destaque para o
Brasil.

(EF09GE12RS-1)
Identificar  o  papel
do  capital  financei-
ro internacional nas
mudanças  efetiva-
das  no  mundo  do
trabalho  e  nas  no-
vas  lógicas  de
reestruturação  pro-
dutiva  implementa-
das  na  Europa,
Ásia e Oceania.

(EF09GE12RS-2)
Avaliar os impactos
da tecnologia  e  da
informação sobre a
produção  agrope-
cuária  na  Europa,
Ásia e
Oceania, discutindo
hipóteses  relativas
ao  desdobramento

• Urbanização mundial: mega-
lópoles,  metrópoles  mundiais  e
regionais;
• Agricultura: produção de ali-
mentos  e  criação  de  animais:
cadeia produtiva.
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(EF09GE13)
Analisar  a  im-
portância  da
produção  agro-
pecuária  na  so-
ciedade urbano-
industrial ante o
problema da de-
sigualdade mun-
dial  de  acesso
aos recursos ali-
mentares  e  à
matéria-prima.

das  mesmas  no
emprego, no êxodo
rural  e  impactos
ambientais.

(EF09GE12RS-3)
Mapear os distintos
níveis de urbaniza-
ção e mecanização
da agropecuária na
Europa,  Ásia  e
Oceania.

(EF09GE13RS-1)
Utilizar  a  cartogra-
fia  como  forma  de
compreensão  dos
distintos  níveis  de
urbanização, segre-
gação  espacial,
êxodo  rural  e  pro-
dução agropecuária
na  Europa,  Ásia  e
Oceania.

1.1.4 Formas de Representação e Pensamento Espacial

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Formas  de  representação  e

pensamento  espacial,  do  Componente  Curricular  Geografia,  da  Área  do  Conhecimento

Ciências Humanas são:

1 Fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras

2 Mapas temáticos do Brasil

3 Cartografia: anamorfose, croquis e mapas temáticos da América e África

4 Leitura  e  elaboração  de  mapas  temáticos,  croquis  e  outras  formas  de
representação para analisar informações geográficas

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Formas  de  representação  e  pensamento  espacial,  do  Componente

Curricular Geografia, da Área do Conhecimento das Ciências Humanas são:
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OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Fenôme-
nos  natu-
rais e soci-
ais  repre-
sentados
de diferen-
tes manei-
ras.

(EF06GE08) Me-
dir  distâncias  na
superfície  pelas
escalas  gráficas
e  numéricas  dos
mapas.

(EF06GE09) Ela-
borar modelos tri-
dimensionais,
blocos-diagramas
e perfis topográfi-
cos e de vegeta-
ção, visando à re-
presentação  de
elementos  e  es-
truturas da super-
fície terrestre.

(EF06GE08RS-1)
Apropriar-se  das
noções  de  carto-
grafia  e  aplicá-las
na  construção  de
representações  de
grande  escala:
mapa  da  escola,
mapa  da  quadra,
mapa  do  entorno
da escola.

(EF06GE08RS-2)
Orientar-se  no  es-
paço  através  de
distintos  pontos  de
referência,  tais
como  placas  indi-
cativas,  monumen-
tos, ruas.

(EF06GE08RS-3)
Estabelecer  rela-
ções  entre  pontos
de referência e sis-
tema de linhas ima-
ginárias.

(EF06GE08RS-4)
Conhecer  e  utilizar
recursos,  técnicas
e elementos funda-
mentais  da  lingua-
gem  cartográfica
(título, legenda, es-
cala, projeções car-
tográficas,  coorde-
nadas  geográficas
etc.)  para  com-
preender  aspectos
da  organização  do
espaço.

(EF06GE09RS-1)
Conhecer  e  utilizar
diferentes  repre-
sentações  carto-
gráficas para identi-
ficar  distâncias  e
posições  de  obje-
tos,  pessoas  e  lu-
gares.

(EF06GE09RS-2)
Apropriar-se  das
ferramentas da tec-

(ER06GE08ERE-1)
Ter  conhecimento
do Plano Diretor do
município  e  como
este  foi  construído
(etapas e processos
de  elaboração  do
PD municipal).

(EF06GE08ERE-2)
Conhecer  e  reco-
nhecer o seu ambi-
ente  natural,  seu
Bairro,  sua  Rua  e
seu Estado.

• Orientação  no  espaço  geo-
gráfico; 
• Coordenadas  geográficas
(paralelos, meridianos, rosa dos
ventos, latitude e longitude);
• Fusos Horários; 
• Cartografia:  história,  proje-
ções, tipos de mapas e elemen-
tos cartográficos;
• Conceito de mapa; 
• Elementos  do  mapa:  título,
legenda,  escala  gráfica  e  nu-
mérica, e fonte; 
• Maquete;
• Blocos-diagramas.
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nologia (SPG, goo-
gle  Earth,  google
maps,  aplicativos
oas  e  Android)
como forma de lei-
tura e deslocamen-
to espacial.

(EF06GE09RS-3)
Perceber  a  varia-
ção de um fenôme-
no geográfico atra-
vés  da  análise  de
diferentes  formas
de  representação:
infográfico,  mapas
de diferentes esca-
las, anamorfoses.

Mapas  te-
máticos do
Brasil.

(EF07GE09) In-
terpretar e elabo-
rar mapas temáti-
cos  e  históricos,
inclusive  utilizan-
do tecnologias di-
gitais,  com  infor-
mações  demo-
gráficas e econô-
micas  do  Brasil
(cartogramas),
identificando  pa-
drões  espaciais,
regionalizações e
analogias espaci-
ais.

(EF07GE10) Ela-
borar  e  interpre-
tar  gráficos  de
barras,  gráficos
de setores e his-
togramas,  com

(EF07GE09RS-1)
Conhecer a divisão
regional brasileira e
dos estados da fe-
deração  em  seu
processo de consti-
tuição.

(EF07GE09RS-2)
Conhecer  proces-
sos de regionaliza-
ção do espaço bra-
sileiro  em suas di-
nâmicas naturais  e
sociais,  por  meio
de mapas e icono-
grafias diversas.

(EF07GE09RS-3)
Caracterizar  os  di-
ferentes complexos
regionais  brasilei-
ros  tomando  como
referência as distin-
tas formas de orga-
nização produtiva.

(EF07GE09RS-4)
Perceber  as  distin-
tas formas de regi-
onalização  do  es-
paço gaúcho a par-
tir  dos  critérios  do
IBGE e dos CORE-
DES.

(EF07GE10RS-1)
Utilizar  as  tecnolo-
gias  digitais  de  in-
formação  e  comu-
nicação para cons-
truir juízos de valor

• Mapas temáticos: natureza e
sociedade; 
• Cartografia  setores  da  eco-
nomia:  primário,  secundário  e
terciário; 
• Cartografia da produção mi-
neral, agrícola e industrial.
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base  em  dados
socioeconômicos
das regiões brasi-
leiras.

sobre as disparida-
des regionais brasi-
leiras  através  da
análise  de  dados
estatísticos  socioe-
conômicos  das  re-
giões brasileiras.

(EF07GE10RS-2)
Compreender, atra-
vés  da  análise  de
gráficos e histogra-
mas, dados socioe-
conômicos  do  Rio
Grande  do  Sul  e
suas  distintas  es-
pecificidades regio-
nais.

Cartogra-
fia:  ana-
morfose,
croquis  e
mapas  te-
máticos da
América  e
África.

(EF08GE18) Ela-
borar  mapas  ou
outras  formas  de
representação
cartográfica  para
analisar as redes
e  as  dinâmicas
urbanas e  rurais,
ordenamento  ter-
ritorial,  contextos
culturais,  modo
de vida e usos e
ocupação  de  so-
los  da  África  e
América.

(EF08GE19) In-
terpretar  carto-
gramas,  mapas
esquemáticos
(croquis)  e  ana-
morfoses  geo-
gráficas  com  in-
formações  geo-
gráficas  acerca
da  África  e
América.

(EF08GE18RS-1)
Identificar,  através
da  construção  de
mapas e represen-
tações  cartográfi-
cas. Os fluxos e di-
nâmicas populacio-
nais,  modos  de
vida  e  apropriação
do espaço do conti-
nente  americano  e
africano.

(EF08GE19RS-1)
Analisar estudos de
caso  sobre  infor-
mações  geográfi-
cas  distintas  da
África e América no
que tange à indús-
tria,  comércio,  ser-
viços e agropecuá-
ria.

• Cartografia social América e
África;
• Cartografia:  anamorfose,
croquis  e  mapas  temáticos  da
América e África.

Leitura  e
elabora-
ção  de
mapas  te-
máticos,
croquis  e
outras  for-
mas de re-
presenta-
ção  para
analisar
informa-
ções  geo-
gráficas.

(EF09GE14) Ela-
borar  e  interpre-
tar  gráficos  de
barras e de seto-
res,  mapas  te-
máticos e esque-
máticos  (croquis)
e  anamorfoses
geográficas  para
analisar,  sinteti-
zar  e  apresentar
dados e informa-
ções sobre diver-
sidade,  diferen-
ças e desigualda-

(EF09GE14RS-1)
Construir diferentes
formas  de  repre-
sentação  sobre  in-
dicadores  demo-
gráficos,  circulação
de pessoas, merca-
dorias  e  serviços
no continente euro-
peu,  Ásia  e  Ocea-
nia.

• Cartografia  mundial:  geopo-
lítica global;
• Índices  econômicos  mundi-
ais; 
• Meio  ambiente:  dinâmica
ambiental da biosfera e susten-
tabilidade; 
• Objetivos  do  Desenvolvi-
mento Sustentável – ODS.
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des sociopolíticas
e  geopolíticas
mundiais.

(EF09GE15)
Comparar e clas-
sificar  diferentes
regiões  do  mun-
do com base em
informações  po-
pulacionais,  eco-
nômicas  e  socio-
ambientais  repre-
sentadas em ma-
pas  temáticos  e
com  diferentes
projeções  carto-
gráficas.

(EF0915RS1) Iden-
tificar  as  distintas
formas de regiona-
lização  da  Europa,
Ásia e Oceania.

1.1.5 Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Natureza, ambientes e qualidade de

vida, do Componente Curricular Geografia, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

1 Biodiversidade e ciclo hidrológico

2 Atividades humanas e dinâmica climática

3 Biodiversidade brasileira

4 Identidades e interculturalidades regionais: Estados Unidos da América, América
espanhola e portuguesa e África

5 Diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na América Latina

6 Diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e
na Oceania

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Natureza,  ambientes  e  qualidade  de  vida,  do  Componente  Curricular

Geografia, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:
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OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Biodiversi-
dade  e  ci-
clo  hidro-
lógico.

(EF06GE10) Ex-
plicar  as  diferen-
tes formas de uso
do  solo  (rotação
de terras, terrace-
amento,  aterros
etc.) e de apropri-
ação  dos  recur-
sos  hídricos  (sis-
tema  de  irriga-
ção, tratamento e
redes de distribui-
ção),  bem  como
suas vantagens e
desvantagens em
diferentes épocas
e lugares.

(EF06GE11)
Analisar  distintas
interações  das
sociedades  com
a  natureza,  com
base na distribui-
ção  dos  compo-
nentes  físico-
naturais,  incluin-
do as transforma-
ções da biodiver-
sidade local e do
mundo.

(EF06GE12)
Identificar  o  con-
sumo  dos  recur-
sos  hídricos  e  o
uso  das  princi-
pais bacias hidro-
gráficas no Brasil
e  no  mundo,  en-
fatizando  as
transformações
nos  ambientes
urbanos.

(EF06GE10RS-1)
Identificar  as  práti-
cas sociais respon-
sáveis  por  usos  e
práticas predatórias
de  utilização  dos
recursos naturais.

(EF06GE11RS-1)
Identificar  práticas
e  intervenções  hu-
manas em diferen-
tes escalas.

(EF06GE11RS-2)
Identificar  e  refletir
práticas  e  técnicas
sustentáveis  de
uso  dos  recursos
naturais  no  campo
e na cidade.

(EF06GE11RS-3)
Observar e compa-
rar  a  diversidade
de  paisagens  do
Rio Grande do Sul,
do Brasil e do mun-
do em suas dimen-
sões natural, social
e histórica.

(EF06GE12RS-1)
Caracterizar o con-
junto  de bacias  hi-
drográficas  do  Rio
Grande do Sul, per-
cebendo sua asso-
ciação aos regimes
pluviométricos  e
distintas formas de
relevo.

(EF06GE12RS-2)
Argumentar  com
base em fatos, da-
dos  e  informações
para  formular,  ne-

(EF06GE10ERE-1)
Conhecer as diferen-
tes  maneiras  do  uso
do solo do município
e  região,  identifican-
do culturas  agrícolas
e outras práticas, sua
importância e efeitos.

(EF06GE12ERE-1)
Identificar rios da re-
gião  que  tenham di-
reta  relação  com  o
nosso cotidiano e in-
vestigar sua atual si-
tuação.

• Paisagens  do  mundo,  do
Brasil  e do RS: clima, vegeta-
ção e hidrografia;
• O  uso  dos  recursos  natu-
rais: recursos minerais e ener-
géticos;  potencial  ambiental
brasileiros e do RS;
• Problemas  ambientais  no
Brasil e no RS:  ação antrópi-
ca.
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gociar  e  defender
ideias,  pontos  de
vista  sobre  ques-
tões éticas sobre o
uso racional dos re-
cursos hídricos e a
importância de seu
manejo  sustentá-
vel.

Atividades
humanas
e dinâmica
climática.

(EF06GE13)
Analisar  conse-
quências,  vanta-
gens e desvanta-
gens das práticas
humanas  na  di-
nâmica  climática
(ilha  de  calor
etc.).

(EF06GE13RS-1)
Entender e produzir
conhecimentos  so-
bre as práticas hu-
manas  e  suas  im-
plicações  na  dinâ-
mica climática.

(EF06GE13RS-2)
Analisar,  refletir  e
posicionar-se  criti-
camente a partir de
dados  qualitativos
e  quantitativos  so-
bre os aspectos éti-
cos envolvidos nos
impactos  da  inter-
venção  do  ser  hu-
mano na natureza.

• Atividades  econômicas  e
dinâmica climática;
• Fenômenos atmosféricos.

Biodiversi-
dade  bra-
sileira.

(EF07GE11) Ca-
racterizar  dinâmi-
cas  dos  compo-
nentes  físico-
naturais  no  terri-
tório  nacional,
bem  como  sua
distribuição e bio-
diversidade  (Flo-
restas  Tropicais,
Cerrados, Caatin-
gas, Campos Su-
linos  e  Matas  de
Araucária).

(EF07GE12)
Comparar  unida-
des de conserva-
ção existentes no
Município de resi-
dência  e  em ou-
tras  localidades
brasileiras,  com
base  na  organi-
zação do Sistema
Nacional  de  Uni-
dades de Conser-

(EF07GE11RS-1)
Identificar os distin-
tos  domínios  mor-
foclimáticos do Bra-
sil  associando-os
ao processo de in-
terdependência en-
tre os elementos do
quadro físico.
(EF07GE11RS-2)
Avaliar,  através  do
acesso  à  informa-
ção  de  diferentes
mídias,  os padrões
de  ocupação  e
aproveitamento
econômico  da  bio-
diversidade  brasi-
leira.

(EF07GE12RS-1)
Mapear  no  Estado
do  Rio  Grande  as
unidades  de  con-
servação  da  biodi-
versidade  natural,
bem  como  as
ações e formas de
regulação da admi-
nistração pública.

(EF07GE12ERE-1)
Elucidar  a  importân-
cia do Parque Longi-
nes  Malinowski  para
a preservação e equi-
líbrio  ambiental  no
município  de  Ere-
chim.

• Biodiversidade  brasileira:
Florestas  Tropicais,  Cerrados,
Caatingas,  Campos  Sulinos  e
Matas de Araucária;
• Unidades  de  conservação
no Brasil, no RS e em seu mu-
nicípio (SNUC).
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vação (SNUC).
Identida-
des  e  in-
tercultura-
lidades re-
gionais:
Estados
Unidos  da
América,
América
espanhola
e  portu-
guesa  e
África.

(EF08GE20)
Analisar  caracte-
rísticas de países
e  grupos de paí-
ses da América e
da África  no  que
se refere aos as-
pectos populacio-
nais,  urbanos,
políticos e econô-
micos,  e  discutir
as desigualdades
sociais  e  econô-
micas e  as pres-
sões sobre a na-
tureza  e  suas  ri-
quezas  (sua
apropriação e va-
loração na produ-
ção e circulação),
o  que  resulta  na
espoliação  des-
ses povos.

(EF08GE20RS-1)
Identificar  critérios
de  regionalização
utilizados  para  a
compreensão  das
distintas  espaciali-
dades  identificadas
no conjunto de paí-
ses americanos.

(EF08GE20RS-2)
Comparar  os  tipos
de  colonização  so-
bre  os  quais  a
América foi subme-
tida  e  as  respecti-
vas  formas  organi-
zativas  que  gera-
ram as distintas de-
sigualdades de de-
senvolvimento eco-
nômico e social.

(EF08GE20RS-3)
Identificar,  no  con-
texto econômico do
continente america-
no, as distintas dis-
paridades econômi-
cas  entre  os  con-
juntos regionais.

(EF08GE20RS-4)
Buscar,  na  lógica
do  reordenamento
do  sistema  capita-
lista  (Imperialismo
do século  XIX),  as
razões  que  expli-
cam  a  posição  do
continente  africano
no contexto econô-
mico  global  como
produtora de gêne-
ros primários.

(EF08GE20RS-5)
Distinguir  os distin-
tos níveis de indus-
trialização  e  pauta
de exportações das
nações  que  com-
põem os BRICS.

(EF08GE20RS-6)
Mapear as distintas
formas e organiza-
ção econômica dos
Estados Unidos da

• Identidades e interculturali-
dades regionais:
• Estados  Unidos  da  Améri-
ca, América espanhola e portu-
guesa e África;
• Localização  e  regionaliza-
ção  ambiental,  econômica  e
cultural;
• América e África e pesqui-
sas na Antártica. 
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(EF08GE21)
Analisar  o  papel
ambiental  e  terri-
torial da Antártica
no  contexto  geo-
político, sua rele-
vância  para  os
países da Améri-
ca  do  Sul  e  seu
valor  como  área
destinada  à  pes-
quisa  e  à  com-
preensão do am-
biente global.

América  (Indústria,
Agropecuária,  Mi-
neração).

(EF08GE20RS-7)
Avaliar  o  poderio
da economia norte-
americana  toman-
do como referência
a  produção  indus-
trial e o nível tecno-
lógico.

(EF08GE21RS-1)
Mapear  as  princi-
pais  bases  científi-
cas  localizadas  na
Antártida,  relacio-
nando-as aos jogos
de poder da atuali-
dade.

(EF08GE21RS-2)
Refletir sobre o pa-
pel  ambiental  da
Antártida  para  a
preservação  das
espécies e sua fun-
ção  no  equilíbrio
climático  do  plane-
ta.

Diversida-
de  ambi-
ental  e  as
transfor-
mações
nas  paisa-
gens  na
América
Latina.

(EF08GE22)
Identificar os prin-
cipais  recursos
naturais  dos  paí-
ses  da  América
Latina,  analisan-
do  seu  uso  para
a  produção  de
matéria-prima  e
energia e sua re-
levância  para  a
cooperação entre
os  países  do
Mercosul.

(EF08GE23)
Identificar  paisa-
gens  da  América
Latina e  associá-
las,  por  meio  da
cartografia,  aos
diferentes  povos
da  região,  com
base  em  aspec-
tos da geomorfo-
logia,  da  biogeo-
grafia e da clima-
tologia. 

(EF08GE22RS-1)
Mapear na América
Latina  os  recursos
minerais  e  fontes
de energia existen-
tes,  destacando
sua relevância para
a inserção das eco-
nomias  latino-ame-
ricanas no contexto
mundial.

(EF08GE23RS-1)
Compreender  os
processos  dinâmi-
cos  das  paisagens
da  América  Latina
percebendo-os
como  resultado  da
integração  entre
distintos  elementos
do quadro natural.

• Diversidade ambiental e as
transformações nas paisagens
na América Latina;
• Território  e  paisagem  dos
continentes:  distribuição  das
unidades naturais;
• Exploração  de  base  mine-
ral: produção e conflito;
• Matrizes energéticas;
• Recursos naturais: explora-
ção e impactos ambientais;
• Ciência e tecnologia;
• Agropecuária  e  agronegó-
cio;
• Oceano  Atlântico:  mar  de
integração.
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(EF08GE24)
Analisar as princi-
pais  característi-
cas  produtivas
dos países latino-
americanos
(como exploração
mineral  na Vene-
zuela;  agricultura
de alta  especiali-
zação  e  explora-
ção  mineira  no
Chile;  circuito  da
carne  nos  pam-
pas  argentinos  e
no Brasil;  circuito
da  cana-de-açú-
car em Cuba; po-
lígono  industrial
do sudeste brasi-
leiro e plantações
de  soja  no  cen-
tro-oeste;  maqui-
ladoras  mexica-
nas,  entre  ou-
tros).

(EF08GE24RS-1)
Mapear as distintas
espacialidades pro-
dutivas da América
Latina,  identifican-
do as grandes dis-
paridades  entre  os
conjuntos  de  paí-
ses  que  as  consti-
tuem.

(EF08GE24RS-2)
Estabelecer  com-
parativos  entre  as
características  pro-
dutivas  dos  países
latino-americanos
percebendo  entre
eles  traços  oriun-
dos  do  processo
colonial  e  de  sua
inserção na econo-
mia mundo nas últi-
mas décadas.

Diversida-
de  ambi-
ental  e  as
transfor-
mações
nas  paisa-
gens  na
Europa,
na  Ásia  e
na  Ocea-
nia.

(EF09GE16)
Identificar e com-
parar  diferentes
domínios  morfo-
climáticos da Eu-
ropa,  da  Ásia  e
da Oceania.

(EF09GE17) Ex-
plicar as caracte-
rísticas  físico-
naturais  e  a  for-
ma  de  ocupação
e  usos  da  terra
em diferentes re-
giões da Europa,
da  Ásia  e  da

(EF09GE16RS-1)
Compreender  os
distintos  processos
de constituição dos
domínios  morfocli-
máticos da
Europa,  Ásia  e
Oceania  recorren-
do à análise de re-
presentações  car-
tográficas.

(EF09GE16RS-2)
Perceber  similari-
dades entre as ca-
racterísticas  do
quadro  físico  da
Europa,  Ásia  e
Oceania  com  o
Brasil,  compreen-
dendo  as  defini-
ções e lógica de in-
terdependência en-
tre paisagens.

(EF09GE17RS-1)
Estabelecer  esca-
las de comparação
entre os mapas físi-
cos  da  Europa,
Ásia  e  Oceania
com  a  distribuição
geográfica  da  po-
pulação  e  aprovei-

• Diversidade ambiental e as
transformações nas paisagens
na Europa, na Ásia e na Ocea-
nia;
• Domínios  morfoclimáticos
da Europa, da Ásia e da Ocea-
nia;
• Cadeias  industriais  e  de
inovação,  em  diferentes  paí-
ses,  e  as  consequências  dos
usos  de  recursos  naturais  e
das diferentes fontes de ener-
gia  (termoelétrica,  hidrelétrica,
eólica e nuclear).
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Oceania.

(EF09GE18)
Identificar e anali-
sar as cadeias in-
dustriais e de ino-
vação  e  as  con-
sequências  dos
usos de recursos
naturais e das di-
ferentes  fontes
de  energia  (tais
como termoelétri-
ca,  hidrelétrica,
eólica  e  nuclear)
em diferentes pa-
íses.

tamento econômico
do espaço.

(EF09GE18RS-1)
Mapear  no  conti-
nente  europeu,
Ásia  e  Oceania  os
impactos  ambien-
tais  oriundos  do
uso de recursos mi-
nerais  e  fontes  de
energia.

(EF09GE18RS-2)
Identificar  políticas
de  preservação  e
sustentabilidade
por parte dos
Estados que consti-
tuem  Europa,  Ásia
e Oceania.

1.2  Componente Curricular História

Competências Específicas

As  Competências  Específicas,  do  Componente  Curricular  História,  da  Área  de

Conhecimento Ciências Humanas são:

1 Compreender  acontecimentos  históricos,  relações  de  poder  e  processos  e
mecanismos  de  transformação  e  manutenção  das  estruturas  sociais,  políticas,
econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar,
posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo.

2 Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e
processos  de  transformação  e  manutenção  das  estruturas  sociais,  políticas,
econômicas  e  culturais,  bem  como  problematizar  os  significados  das  lógicas  de
organização cronológica.

3 Elaborar  questionamentos,  hipóteses,  argumentos  e  proposições  em  relação  a
documentos,  interpretações  e  contextos  históricos  específicos,  recorrendo  a
diferentes  linguagens e mídias,  exercitando a  empatia,  o  diálogo,  a  resolução de
conflitos, a cooperação e o respeito.

4 Identificar  interpretações  que  expressem visões  de  diferentes  sujeitos,  culturas  e
povos com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com
base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

5 Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no
espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade
com as diferentes populações.
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6 Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção
historiográfica.

7 Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo
crítico,  ético  e  responsável,  compreendendo  seus  significados  para  os  diferentes
grupos ou estratos sociais.

Eixos Estruturantes

Os Eixos Estruturantes, do Componente Curricular História, da Área de Conhecimento

das Ciências Humanas são:

I Identificação

II Comparação

III Contextualização

IV Interpretação

V Análise

Unidades Temáticas do Componente Curricular História

1.2.1 História: Tempo, Espaço e Formas de Registros

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática História: Tempo, Espaço e Formas

de Registro do Componente Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas

são: 

1 A  questão  do  tempo,  sincronias  e  diacronias:  reflexões  sobre  o  sentido  das
cronologias

2 Formas de registro da história e da produção do conhecimento histórico

3 As  origens  da  humanidade,  seus  deslocamentos  e  os  processos  de
sedentarização
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Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática História: Tempo, Espaço e Formas de Registro, do Componente Curricular

História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

A  questão
do  tempo,
sincronias e
diacronias:
reflexões
sobre  o
sentido  das
cronologias

(EF06HI01)
Identificar  dife-
rentes  formas
de  compreen-
são da noção de
tempo e de peri-
odização  dos
processos  his-
tóricos (continui-
dades  e  ruptu-
ras).

(EF06HI01RS-1)
Conhecer  formas
distintas de conta-
gem  do  tempo,
como  calendário
asteca,  maia,  chi-
nês,  hebraico  e
gregoriano.

(EF06HI01RS-2)
Reconhecer que a
nossa  forma  de
contagem de tem-
po  é  apenas  uma
dentre  muitas  e
destacar  os  pro-
cessos que nos le-
garam essa forma.

(EF06HI01RS-3)
Concluir que todos
somos  sujeitos  da
História.

(EF06HI01RS-4)
Compreender  a
importância do co-
nhecimento de ou-
tras  áreas  para  o
trabalho  de  pes-
quisa e de constru-
ção  científica  dos
historiadores  (an-
tropologia, arqueo-
logia, sociologia fi-
losofia,  linguística
etc.).

(EF06HI01RS-5)
Reconhecer  as  li-
nhas  do  tempo
como instrumentos
que  auxiliam  a
compreensão  de
diferentes  proces-
sos históricos.

(EF06HI01ERE-1)
Conhecer  as  formas
de contagem de tem-
po  utilizadas  pelos
povos  originários  do
território do atual Es-
tado  Rio  Grande  do
Sul,  destacando  os
povos localizados no
território de Erechim.

• Diferentes formas de perce-
ber o tempo: tempo da nature-
za, tempo cronológico e tempo
histórico  (diferentes  calendá-
rios,  linhas do tempo, simulta-
neidades, sincronias e diacroni-
as, sucessão e duração). 
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Formas  de
registro  da
história  e
da  produ-
ção  do  co-
nhecimento
histórico

(EF06HI02)
Identificar  a  gê-
nese  da  produ-
ção  do  saber
histórico e anali-
sar o significado
das  fontes  que
originaram  de-
terminadas  for-
mas  de  registro
em  sociedades
e épocas distin-
tas.

(EF06HI02RS-1)
Conhecer  diferen-
tes formas de fon-
tes  históricas,
aprendendo  a  tra-
balhar com pesqui-
sa,  comparando,
analisando  e  de-
senvolvendo  um
olhar  crítico  sobre
os fatos históricos.

(EF06HI02ERE-1)
Conhecer  a  história
dos povos indígenas,
negros  e  imigrantes
da  região  de  Ere-
chim, trabalhando as
diferentes  formas  de
fontes históricas a fim
de  desenvolver  a
pesquisa. 

• Conceito de História;
• O  historiador  e  seu  traba-
lho; 
• Noção  de  documentos  e
Fontes históricas; 
• Diferentes  interpretações e
escolhas de fontes históricas;
• História e memória; 
• História e narrativa. 

As  origens
da  humani-
dade,  seus
desloca-
mentos e os
processos
de sedenta-
rização

(EF06HI03)
Identificar as hi-
póteses  científi-
cas sobre o sur-
gimento  da  es-
pécie humana e
sua  historicida-
de e analisar os
significados  dos
mitos  de  funda-
ção.

(EF06HI04) Co-
nhecer  as  teori-
as  sobre  a  ori-
gem do  homem
americano.

(EF06HI03RS-1)
Identificar  as  dife-
rentes teorias cien-
tíficas  e  mitológi-
cas  para  o  surgi-
mento  da  espécie
humana,  desta-
cando que diferen-
tes culturas possu-
em  mitos  de  ori-
gem.

(EF06HI03RS-2)
Comparar  as  se-
melhanças e as di-
ferenças  entre  as
teorias  científicas
evolucionista e cri-
acionista.

(EF06HI03RS-3)
Compreender  e
respeitar a liberda-
de e a diversidade
de  consciência  e
de  crença  quanto
às  origens  huma-
nas.

(EF06HI04RS-1)
Conhecer  e  dife-
renciar  as  teorias
sobre  a  chegada
do homem ao con-
tinente americano.

(EF06HI04RS-2)
Compreender  a
importância dos sí-
tios  arqueológicos
brasileiros  e  suas
descobertas  para
a  elaboração  de
uma nova corrente
sobre  a  chegada
do homem ao con-
tinente americano.

(EF06HI03ERE-1)
Conhecer os diferen-
tes  mitos  de  origem
dos povos originários
do  território  de  Ere-
chim  estabelecendo
um  paralelo  com  as
demais  culturas étni-
cas locais. 

(EF06HI04ERE-1)
Identificar a presença
de  sítios  arqueológi-
cos  na  região  norte
do  Rio  Grande  do
Sul,  e  consequente-
mente  a  existência
de vestígios, para as-
sim  reconhecer  a
presença humana no
território  de  Erechim
no  período  pré-his-
tórico.

• As hipóteses científicas so-
bre  o  surgimento  da  espécie
humana  (controvérsias,  emba-
tes e diálogos);
• Os  processos  migratórios
dos primeiros grupos humanos
(diferentes hipóteses,  embates
e  diálogos)  e  as  transforma-
ções produzidas no meio ambi-
ente no decorrer do tempo;
• As hipóteses científicas so-
bre  a  chegada  do  homem ao
continente  americano  e  sul
americano; 
• Sítios  arqueológicos  no
Brasil;
• Registros, linguagem e tec-
nologias dos povos sem escrita
no Rio Grande do Sul e no mu-
nicípio; 
• As diferentes narrativas cri-
acionistas  (mitologias  indíge-
nas,  africanas,  orientais,  ju-
daico-cristã).
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(EF06HI05)
Descrever modi-
ficações  da  na-
tureza e da pai-
sagem  realiza-
das por  diferen-
tes tipos de so-
ciedade,  com
destaque  para
os povos indíge-
nas originários e
povos africanos,
e discutir a natu-
reza  e  a  lógica
das  transforma-
ções ocorridas.

(EF06HI06)
Identificar  geo-
graficamente  as
rotas  de  povoa-
mento no territó-
rio americano.

(EF06HI04RS-3)
Identificar e compi-
lar informações so-
bre  a  pré-história
brasileira, com ên-
fase  na  sul-rio-
grandense.

(EF06HI05RS-1)
Reconhecer  que
os  grupos  huma-
nos  deixam  vestí-
gios  e  alterações
na  paisagem,  en-
tendendo  que  es-
sas  transforma-
ções servem de in-
dícios  para  a  ela-
boração de hipóte-
ses  sobre  a  pre-
sença  humana,
mesmo sem a des-
coberta de fósseis
humanos.

(EF06HI05RS-2)
Analisar as modifi-
cações  realizadas
pela ação humana
sobre  a  natureza,
no sul do continen-
te americano e no
continente africano
(Reino  do  Cuche,
Império  do  Mali,
Império  do  Gana,
Império Benin, cul-
tura Nok, entre ou-
tros).

(EF06HI05RS-3)
Analisar  as  intera-
ções  das  culturas
indígenas  com  os
diferentes  ambien-
tes  que  compõem
a natureza, no sul
do  continente
americano  (Pam-
pa,  Chaco,  Mata
Atlântica,  Litoral,
Estepe  Patagôni-
ca).

(EF06HI06RS-1)
Analisar cartografi-
camente  as  diver-
sas teorias de po-
voamento do terri-
tório  americano,

(EF06HI05ERE-1)
Analisar  as  intera-
ções das culturas in-
dígenas  que
compõem a natureza
na  região  norte  do
Rio Grande do Sul.

(EF06HI06ERE-1)
Pesquisar  cartografi-
camente como se de-
senvolveu  o  povoa-
mento de Erechim ao
longo da história.
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dando  ênfase  aos
estudos  acerca
das evidências ar-
queológicas de po-
vos  caçadores  e
coletores  da  Flo-
resta Tropical,  Sa-
vana  Tropical,
Mata  Atlântica  e
do Pampa.

1.2.2 A Invenção do Mundo Clássico e o Contraponto com outras Sociedades

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática A Invenção do Mundo Clássico e o

Contraponto  com  outras  Sociedades,  do  Componente  Curricular  História,  da  Área  do

Conhecimento Ciências Humanas são:

1 Povos da Antiguidade na África (egípcios), no Oriente Médio (mesopotâmicos) e
nas Américas (pré-colombianos) 

2 Os povos indígenas originários do atual território brasileiro e seus hábitos culturais
e sociais

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

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática A Invenção do Mundo Clássico e o Contraponto com outras Sociedades, do

Componente Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Povos  da
Antiguida-
de  na  Áfri-
ca  (egíp-
cios), no
Oriente
Médio (me-
sopotâmi-
cos)  e  nas
Américas
(pré-colom-
bianos).

(EF06HI07)
Identificar  as-
pectos e formas
de  registro  das
sociedades anti-
gas  na  África,
no  Oriente  Mé-
dio e nas Améri-
cas,  distinguin-
do alguns signi-
ficados  presen-
tes  na  cultura
material  e  na

(EF06HI07RS-1)
Debater  a  inven-
ção  da  escrita
como  marco  divi-
sor da Pré-História
para a História.

(EF06HI07RS-2)
Reconhecer  a  im-
portância da escri-
ta  nas  sociedades
antigas.

(EF06HI07ERE-1)
Debater  aspectos  e
formas  de  registro
na cultura dos povos
indígenas  presentes
no  território  de  Ere-
chim,  sua  cultura
material  e  imaterial,
suas relações com o
meio  ambiente,  as-
sim como interações
e confrontos com os
colonizadores.

• Aspectos  culturais  e  sociais
dos povos da antiguidade em di-
ferentes  continentes  (amerín-
dios, egípcios, núbios, mesopo-
tâmicos);
• Cidades da  Antiguidade em
diferentes contextos e continen-
tes; 
• África Antiga: reinos de Car-
tago, Cuxe e Axum;
• Noções de Ancestralidade e
Oralidade  nas  sociedades  afri-
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Os  povos
indígenas
originários
do  atual
território
brasileiro  e
seus  hábi-
tos  cultu-
rais e soci-
ais.

tradição  oral
dessas socieda-
des.

(EF06HI08)
Identificar os es-
paços territoriais
ocupados  e  os
aportes  cultu-
rais,  científicos,
sociais e econô-
micos dos aste-
cas, maias e in-
cas e dos povos
indígenas de di-
versas  regiões
brasileiras.

(EF06HI07RS-3)
Identificar  aspec-
tos e formas de re-
gistro  na  cultura
dos  povos  Guara-
ni,  Kaingang, Xok-
leng, Charrua e Mi-
nuano,  distinguin-
do alguns significa-
dos  presentes  na
cultura  material  e
na  tradição  oral
dessas  socieda-
des,  suas  correla-
ções com as tradi-
ções  arqueológi-
cas  líticas  e  cerâ-
micas,  suas corre-
lações com biomas
e com ambientes e
suas  interações  e
confrontos  com
conquistadores  e
colonizadores.

(EF06HI08RS-1)
Identificar os espa-
ços territoriais ocu-
pados e os aportes
culturais,  científi-
cos, sociais e eco-
nômicos dos Aste-
cas, Maias e Incas,
enquanto altas cul-
turas  nativas  das
Américas.

(EF06HI08RS-2)
Identificar os espa-
ços territoriais ocu-
pados e os aportes
culturais,  científi-
cos, sociais e eco-
nômicos dos povos
indígenas  da  regi-
ão  sul  do  Brasil,
como,  por  exem-
plo,  a  culinária,  a
agricultura, as len-
das  e  os  hábitos
sociais.

(EF06HI08ERE-1)
Identificar os aportes
culturais,  científicos,
sociais  e  econômi-
cos  dos  povos  indí-
genas  presentes  no
território de Erechim,
como,  por  exemplo,
a culinária, a agricul-
tura, as lendas e os
hábitos sociais.

canas; 
• Povos da América do Norte,
Central e do Sul e sua organiza-
ção  social,  política,  econômica,
cultural,  científica,  tecnológica
(incas, maias, olmecas, toltecas,
astecas,  quéchuas,  mapuches,
charruas,  sioks,  apaches,  che-
rokees,  navahos,  guaranis,  en-
tre outros);
• Conceitos de civilização; 
• Povos indígenas brasileiros,
gaúchos e  do  município  e  sua
organização social, política, eco-
nômica,  cultural,  científica,  tec-
nológica.

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

(EF06HI09) Dis-
cutir  o  conceito
de  Antiguidade
Clássica, seu al-
cance  e  limite
na  tradição  oci-
dental,  assim
como os impac-
tos sobre outras

(EF06HI09RS-1)
Identificar  os  prin-
cipais aspectos da
cultura  greco-
romana  e  sua  in-
fluência em outras
sociedades.

• O  diálogo  cultural  dos  gre-
gos e romanos com outros po-
vos  (mesopotâmicos,  egípcios,
persas, fenícios);
• A influência de outros povos
(persas, fenícios, oriente médio,
cartagineses, egípcios, mesopo-
tâmicos,  entre outros) na cons-
trução cultural dos gregos e ro-

47



Currículo dos Anos Finais do Ensino Fundamental: Área de Conhecimento Ciências Humanas

sociedades  e
culturas.

(EF06HI09RS-2)
Estabelecer  corre-
lações entre as tra-
dições  greco-
romanas e as cul-
turas dos impérios
da África Subsaari-
ana  (Rios  Niger  e
Nilo).

manos  e  seu  legado  para  o
mundo ocidental. 

1.2.3 Lógica de Organização Política

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Lógica de Organização Política, do

Componente Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são: 

1 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

2 As diferentes formas de organização política na África: reinos, impérios, cidades-
estados e sociedades linhageiras ou aldeias 

3 A passagem do mundo antigo para o mundo medieval

4 A fragmentação do poder político na Idade Média

5 O Mediterrâneo como espaço de interação entre as sociedades da Europa,  da
África e do Oriente Médio

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática Lógica de Organização Política, do Componente Curricular História, da Área

do Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

As  noções
de cidadania
e política na
Grécia e em
Roma:

(EF06HI10) Ex-
plicar  a  forma-
ção  da  Grécia
Antiga, com ên-
fase  na  forma-

(EF06HI10RS-1)
Compreender  a
formação  das
pólis  na  Grécia
Antiga,  com ênfa-

• Conceito de Império e expan-
sionismo;
• Exemplos  de  impérios  entre
diferentes sociedades da Antigui-
dade;
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• Domínios e
expansão
das  culturas
grega e
Romana.
•  Significa-
dos  do con-
ceito de “im-
pério”  e  as
lógicas  de
conquista,
conflito  e
negociação
dessa forma
de organiza-
ção política.
As  diferen-
tes  formas
de organiza-
ção  política
na  África:
reinos,  im-
périos,  cida-
des-estados
e  socieda-
des linhagei-
ras ou aldei-
as

ção  da  pólis  e
nas transforma-
ções  políticas,
sociais  e  cultu-
rais.

(EF06HI11) Ca-
racterizar o pro-
cesso de forma-
ção  da  Roma
Antiga  e  suas
configurações
sociais  e  políti-
cas  nos  perío-
dos monárquico
e republicano.

(EF06HI12) As-
sociar o concei-
to de cidadania
a dinâmicas de
inclusão  e  ex-
clusão  na  Gré-
cia e Roma an-
tigas.

se  nas  contribui-
ções para a socie-
dade  moderna:
esporte, democra-
cia,  filosofia,  arte
e cultura.

(EF06HI10RS-2)
Compreender  os
objetivos  sociais,
políticos  e  cultu-
rais  dos  mitos  e
lendas  gregas  e
correlacionar  aos
mitos  da  tradição
iorubana. 

(EF06HI10RS-3)
Comparar  a  de-
mocracia  grega
com  a  de  nosso
país  em  nossos
dias,  observando
semelhanças e di-
ferenças, discutin-
do  avanços  e  re-
trocessos.

(EF06HI11RS-1)
Identificar as prin-
cipais característi-
cas da sociedade
e  da  política  ro-
mana.

(EF06HI11RS-2)
Compreender  o
conceito  de  repú-
blica.

(EF06HI11RS-3)
Comparar  a  atual
configuração  po-
lítica  brasileira
com o modelo re-
publicano romano,
observando  se-
melhanças e dife-
renças.

(EF06HI12RS-1)
Identificar  quem
possuía direito de
ser  cidadão  na
Grécia  e  Roma
Antiga.

(EF06HI12RS-2)
Compreender  o
exercício  da cida-

• Império Romano;
• As diferentes formas de orga-
nização  política  na  África  e  em
outros continentes: reinos, impé-
rios,  cidades-estados e socieda-
des linhageiras, matriarcais ou al-
deias; 
• Noções de cidadania e políti-
ca partindo da realidade do estu-
dante  e  considerando  as  expe-
riências grega e romana (os não-
cidadãos,  diferentes  papéis  da
mulher e da criança).
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(EF06HI13)
Conceituar  “im-
pério”  no  mun-
do  antigo,  com
vistas à análise
das  diferentes
formas de equi-
líbrio e desequi-
líbrio  entre  as
partes  envolvi-
das.

dania  no  mundo
contemporâneo.

(EF06HI12RS-3)
Compreender que
o  conceito  de  ci-
dadania  e  de  li-
berdade muda ao
longo dos tempos.

(EF06HI12RS-4)
Conhecer  os  me-
canismos  para  a
participação  cida-
dã na sua comuni-
dade, cidade e es-
cola.

(EF06HI12RS-5)
Vivenciar  e  de-
senvolver atitudes
cidadãs,  relacio-
nando  a  antigui-
dade clássica com
as práticas  atuais
na escola e na so-
ciedade.

(EF06HI13RS-1)
Analisar o proces-
so  de  dominação
imperialista  roma-
na.

(EF06HI13RS-2)
Compreender  o
conceito de impé-
rio na antiguidade
greco-romana  e
relacionar  com  o
modelo imperialis-
ta  nos  séculos
XIX e atual.

(EF06HI13RS-3)
Comparar  as  di-
versas  configura-
ções  políticas  da
África antiga e do
Oriente Médio an-
tigo.

A passagem
do  mundo
antigo  para
o  mundo
medieval.
A  fragmen-
tação do po-
der  político

(EF06HI14)
Identificar  e
analisar diferen-
tes  formas  de
contato,  adap-
tação ou exclu-
são entre popu-
lações em dife-

(EF06HI14RS-1)
Identificar os moti-
vos  que  levaram
ao declínio do Im-
pério Romano.

(EF06HI14RS-2)
Conhecer o surgi-

• O  processo  de  transição  do
mundo antigo para o mundo me-
dieval; 
• A  ocupação  do  Império  Ro-
mano por  outros  povos:  proces-
sos  de  inclusão  e  exclusão  dos
povos não romanos na sociedade
romana; 
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na  Idade
Média.

rentes tempos e
espaços.

mento  do  cristia-
nismo e sua rela-
ção com o mundo
romano.

(EF06HI14RS-3)
Compreender  o
processo  de  mi-
gração dos povos
bárbaros  e  suas
consequências
para  a  sociedade
romana.

(EF06HI14RS-4)
Analisar  a  transi-
ção da sociedade
antiga  para  o
mundo medieval e
o processo de ru-
ralização  euro-
peia.

(EF06HI14RS-5)
Debater o proces-
so  de  fragmenta-
ção  política  na
Idade Média.

• Queda do Império Romano.

O Mediterrâ-
neo  como
espaço  de
interação
entre  as so-
ciedades  da
Europa,  da
África  e  do
Oriente  Mé-
dio.

(EF06HI15)
Descrever  as
dinâmicas  de
circulação  de
pessoas, produ-
tos  e  culturas
no  Mediterrâ-
neo e seu signi-
ficado.

(EF06HI15RS-1)
Identificar o Medi-
terrâneo como es-
paço de interação
entre  as  socieda-
des  da  Europa,
África  e  Oriente
Médio.

(EF06HI15RS-2)
Reconhecer  geo-
graficamente  as
principais  rotas
comerciais, enten-
dendo a importân-
cia delas na dinâ-
mica sociocultural.

(EF06HI15RS-3)
Compreender  os
processos  multi-
culturais  decor-
rentes  do  contato
entre  Oriente  e
Ocidente.

• O Mediterrâneo como espaço
de interação comercial, cultural e
social entre as sociedades da Eu-
ropa,  da  África  (cartagineses  e
outros povos do norte da África) e
do Oriente Médio. 
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1.2.4 Trabalho e Formas de Organização Social e Cultural

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Trabalho e Formas de Organização

Social  e  Cultural,  do  Componente  Curricular  História,  da  Área do Conhecimento  Ciências

Humanas são: 

1 Senhores e servos no mundo antigo e no medieval

2 Escravidão e trabalho livre em diferentes temporalidades e espaços (Roma Anti-
ga, Europa medieval e África)

3 Lógicas comerciais na Antiguidade romana e no mundo medieval

4 O papel da religião cristã, dos mosteiros e da cultura na Idade Média

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

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Trabalho  e  Formas  de  Organização  Social  e  Cultural,  do  Componente

Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Senhores  e
servos  no
mundo  anti-
go e no me-
dieval.
Escravidão
e trabalho li-
vre  em dife-
rentes  tem-
poralidades
e  espaços
(Roma  Anti-
ga,  Europa
medieval  e
África).
Lógicas  co-
merciais  na
Antiguidade
romana e no
mundo  me-
dieval.

(EF06HI16) Ca-
racterizar  e
comparar as di-
nâmicas  de
abastecimento
e as formas de
organização  do
trabalho  e  da
vida  social  em
diferentes  soci-
edades e perío-
dos, com desta-
que para as re-
lações entre se-
nhores  e  ser-
vos.

(EF06HI16RS-1)
Identificar  a  estru-
tura  social  e  eco-
nômica  da  Idade
Média.

(EF06HI16RS-2)
Caracterizar  as
formas de trabalho
na  Europa  Medie-
val.

(EF06HI16RS-3)
Relacionar as dife-
rentes  formas  de
organização  social
na  Roma  Antiga,
Europa Medieval e
África.

(EF06HI16RS-4)
Comparar o traba-
lho  e  as  relações

• Conceito  de  escravidão  e
trabalho  livre  em  diferentes
temporalidades  e  entre  dife-
rentes espaços/sociedades do
mundo antigo;
• Organização do feudo me-
dieval;
• Relações  Sociais,  posse
da terra e trabalho no feudalis-
mo.
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(EF06HI17) Di-
ferenciar  escra-
vidão,  servidão
e  trabalho  livre
no  mundo  anti-
go.

sociais  medievais
com as contempo-
râneas,  observan-
do  mudanças  e
permanências. 

(EF06HI17RS-1)
Conhecer e identi-
ficar  as  diversas
formas de trabalho
no mundo antigo e
entender  como
elas  mudaram  ao
longo do tempo.

(EF06HI17RS-2)
Entender  que  o
trabalho compulsó-
rio  não  define  a
escravidão  e  que,
no  mundo  antigo,
havia trabalho livre
não remunerado.

O  papel  da
religião  cris-
tã, dos mos-
teiros  e  da
cultura  na
Idade  Mé-
dia.

(EF06HI18)
Analisar o papel
da religião cris-
tã  na  cultura  e
nos  modos  de
organização so-
cial  no  período
medieval.

(EF06HI18RS-1)
Identificar  e  inter-
pretar  a  influência
da  religião  cristã
na  sociedade,  na
política e na cultu-
ra medieval  e seu
papel  na constitui-
ção do Brasil Colo-
nial e Imperial.

(EF06HI18RS-2)
Compreender  o
papel  dos  mostei-
ros  medievais
como  espaços  de
resistência e guar-
diões da cultura le-
trada e na educa-
ção da época.

(EF06HI18RS-3)
Pesquisar  a  in-
fluência  da  Igreja
na  Arte  Medieval:
arquitetura, pintura
(tema  retratado  e
organização estéti-
ca) e cantos litúrgi-
cos.

(EF06HI18RS-4)
Conhecer  as  con-
tradições do poder
religioso  medieval
(cruzadas,  indul-
gências, cesaropa-

• Noções  acerca  do  papel
da religião cristã na cultura e
nos modos de organização so-
cial no período medieval. 
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pismo  e  inquisi-
ção)  e  suas  ten-
sões  internas  na
época, com o mo-
vimento  pré-refor-
mador  e  reforma-
dor.

O  papel  da
mulher  na
Grécia e em
Roma,  e  no
período  me-
dieval.

(EF06HI19)
Descrever  e
analisar os dife-
rentes  papéis
sociais das mu-
lheres  no  mun-
do antigo e nas
sociedades me-
dievais.

(EF06HI19RS-1)
Compreender  o
papel  social  da
mulher  ao  longo
da história, compa-
rando com a reali-
dade atual.

(EF06HI19RS-2)
Entender a trajetó-
ria  da  mulher  na
luta e na conquista
dos  seus  direitos
na  sociedade  atu-
al.

• Noções  acerca  do  papel
da  mulher  na  cultura  e  nos
modos de organização  social
no período medieval. 

1.2.5 O Mundo Moderno e a Conexão entre Sociedades Africanas, Americanas e

Europeias

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática O Mundo Moderno e a Conexão

entre Sociedades Africanas, Americanas e Europeias, do Componente Curricular História, da

Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

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

2 A  ideia  de  “Novo  Mundo”  ante  o  Mundo  Antigo:  permanências  e  rupturas  de
saberes e práticas na emergência do mundo moderno

3 Saberes dos povos africanos e pré-colombianos expressos na cultura material e
imaterial

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática O Mundo Moderno e a Conexão entre Sociedades Africanas, Americanas e

Europeias, do Componente Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas

são:
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OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

A  constru-
ção da ideia
de moderni-
dade  e
seus impac-
tos  na  con-
cepção  de
História.
A  ideia  de
“Novo Mun-
do”  ante  o
Mundo Anti-
go:  perma-
nências  e
rupturas  de
saberes  e
práticas  na
emergência
do  mundo
moderno.

(EF07HI01) Ex-
plicar o significa-
do de “moderni-
dade” e suas ló-
gicas  de  inclu-
são  e  exclusão,
com  base  em
uma  concepção
europeia.

(EF07HI02)
Identificar  cone-
xões  e  intera-
ções  entre  as
sociedades  do
Novo Mundo, da
Europa,  da Áfri-
ca e da Ásia no
contexto das na-
vegações e indi-
car  a  complexi-
dade  e  as  inte-
rações  que
ocorrem  nos
Oceanos Atlânti-
co, Índico e Pa-
cífico.

(EF07HI01RS-1)
Compreender  o
significado da “mo-
dernidade” no con-
texto  histórico  eu-
ropeu, baseado na
ruptura  da  visão
de  mundo  medie-
val através do pen-
samento  raciona-
lista.

(EF07HI01RS-2)
Compreender  o
paradigma equivo-
cado  sobre  a  Ida-
de  Média  como
Idade das Trevas.

(EF07HI02RS-1)
Conhecer e discu-
tir o eurocentrismo
histórico,  através
de um pensamen-
to  crítico  sobre
essa concepção.

(EF07HI02RS-2)
Relacionar a cons-
trução  do  mundo
moderno com seus
impactos  e  contri-
buições para a so-
ciedade,  identifi-
cando  as  suas
contribuições,  tan-
to para o Ocidente
como o Oriente.

(EF07HI02RS-3)
Compreender  que
os  tempos  históri-
cos  são  decorren-
tes da ação huma-
na  e  que  refletem
a  sociedade  da-
quele  momento
histórico.

(EF07HI02RS-4)
Conhecer  o  pro-
cesso  histórico
que levou às gran-
des navegações e
suas  consequên-
cias.

• Conceito(s)  de  Moderni-
dade;
• Conceitos  de  “Velho  e
Novo Mundo”;
• Ideologias  coloniais  (ca-
tequização e escravização).
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Saberes
dos  povos
africanos  e
pré-colom-
bianos  ex-
pressos  na
cultura  ma-
terial e ima-
terial.

(EF07HI03)
Identificar  as-
pectos e proces-
sos  específicos
das  sociedades
africanas e ame-
ricanas antes da
chegada dos eu-
ropeus,  com
destaque  para
as formas de or-
ganização social
e  o  desenvolvi-
mento  de  sabe-
res e técnicas.

(EF07HI03RS-1)
Conhecer e listar a
diversidade  dos
povos  africanos  e
americanos,  com
suas principais ca-
raterísticas,  antes
da  chegada  dos
europeus  a  esses
continentes no pe-
ríodo  das navega-
ções.

(EF07HI03RS-2)
Conhecer e valori-
zar  a  cultura  afri-
cana  e  americana
(pré-colombiana)
material  e  imateri-
al, através da leitu-
ra de contos e tex-
tos literários.

(EF07HI03RS-3)
Identificar o desen-
volvimento  socio-
cultural e a religio-
sidade  dos  africa-
nos e americanos.

• Os povos ameríndios en-
tre os séculos VII  e XV (in-
cas, maias, astecas e indíge-
nas  brasileiros):Formas  de
organização política, social e
cultural, tecnologias, arte, ar-
quitetura  e  urbanismo,  cida-
des e rotas de comércio / tro-
cas culturais; 
• Os povos africanos entre
os séculos VII e XV: Formas
de organização política, soci-
al  e  cultural,  tecnologias,
Arte,  arquitetura  e  urbanis-
mo,  cidades  e  rotas  de  co-
mércio / trocas culturais.

1.2.6 Humanismos, Renascimentos e o Novo Mundo

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Humanismos, Renascimentos e o

Novo Mundo do Componente Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas

são: 

1 Humanismos: uma nova visão de ser humano e de mundo

2 Renascimentos artísticos e culturais

3 Reformas religiosas: a cristandade fragmentada

4 As descobertas científicas e a expansão marítima

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática Humanismos, Renascimentos e o Novo Mundo, do Componente Curricular

História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:
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OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Humanis-
mos:  uma
nova  visão
de  ser  hu-
mano e de
mundo.
Renasci-
mentos  ar-
tísticos  e
culturais.

(EF07HI04)
Identificar  as
principais  ca-
racterísticas
dos  Humanis-
mos e dos Re-
nascimentos  e
analisar  seus
significados.

(EF07HI04RS-1)
Analisar  o signifi-
cado  do  Huma-
nismo  e  do  Re-
nascimento  para
as  relações  soci-
ais e culturais na
Europa  e  na
América no perío-
do moderno.

(EF07HI04RS-2)
Compreender  a
oposição dos
Humanistas e Re-
nascentistas à vi-
são  religiosa  do-
minante na Idade
Média.

(EF07HI04RS-3)
Identificar e anali-
sar  as  caracte-
rísticas do Huma-
nismo  e  do  Re-
nascimento  no
campo  da  ciên-
cia,  da arte e da
literatura.

(EF07HI04RS-4)
Compreender  o
papel  da burgue-
sia  como financi-
adora das artes e
das  ciências  no
período  renas-
centista.

(EF07HI04RS-5)
Analisar as contri-
buições  do  pen-
samento  huma-
nista  nas  ciên-
cias,  na literatura
e  nas  artes  no
mundo  contem-
porâneo.

• Humanismo  e  Renascimento
cultural;
• (Arte,  ciência,  mentalidades,
reconfiguração do mundo, antropo-
centrismo). 

Reformas
religiosas:
a  cristan-
dade  frag-
mentada.

(EF07HI05)
Identificar e re-
lacionar as vin-
culações  entre
as reformas re-
ligiosas  e  os
processos  cul-
turais e sociais
do período mo-

(EF07HI05RS-1)
Identificar  o  pro-
cesso  e  as  cau-
sas das reformas
religiosas  na  Eu-
ropa.

(EF07HI05RS-2)
Identificar  a  crise

• Reformas Religiosas (primeiros
reformadores,  anabaptistas,  cáta-
ros, luteranismo, calvinismo, angli-
canismo);
• Relação entre as reformas reli-
giosas e o humanismo;
• Relação entre as reformas reli-
giosas  e  as  igrejas  evangélicas
atuais no Brasil. 
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derno na Euro-
pa e na Améri-
ca.

da  religiosidade
católica e o movi-
mento  de  Con-
trarreforma.

(EF07HI05RS-3)
Conhecer as con-
tribuições  da  re-
forma protestante
para a sociedade
(liberdade  religio-
sa,  educação,
ciência,  Estado
Laico etc.).

As  desco-
bertas  ci-
entíficas  e
a  expan-
são  maríti-
ma.

(EF07HI06)
Comparar  as
navegações no
Atlântico  e  no
Pacífico  entre
os séculos XIV
e XVI.

(EF07HI06RS-1)
Identificar  e  rela-
cionar o papel e o
interesse  do  Es-
tado,  da  Igreja
Católica e da bur-
guesia no proces-
so  das  grandes
navegações.

(EF07HI06RS-2)
Identificar e com-
preender, através
da cartografia, as
rotas  comercias
do Pacífico e do
Atlântico, no con-
texto  comercial
europeu.

• Tecnologias de navegação e a
expansão  marítima  ao  longo  da
História entre diferentes povos, ro-
tas  e  continentes  (bússola,  carto-
grafia,  pólvora,  astrolábio,  embar-
cações). 

1.2.7 A Organização do Poder e as Dinâmicas do Mundo Colonial Americano

Objetos de Conhecimento

Os Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  A Organização do  Poder  e  as

Dinâmicas do Mundo Colonial  Americano,  do  Componente  Curricular  História,  da Área do

Conhecimento Ciências Humanas são: 

1 A formação e o funcionamento das monarquias europeias: a lógica da centralização
política e os conflitos na Europa

2 A  conquista  da  América  e  as  formas  de  organização  política  dos  indígenas  e
europeus: conflitos, dominação e conciliação

3 A estruturação dos vice-reinos nas Américas

4 Resistências indígenas, invasões e expansão na América portuguesa
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Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática A Organização do Poder e as Dinâmicas do Mundo Colonial Americano, do

Componente Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

A  forma-
ção  e  o
funciona-
mento das
monarqui-
as  euro-
peias:  a
lógica  da
centraliza-
ção  políti-
ca  e  os
conflitos
na  Euro-
pa.

(EF07HI07)
Descrever  os
processos  de
formação e con-
solidação  das
monarquias  e
suas  principais
características
com  vistas  à
compreensão
das  razões  da
centralização
política.

(EF07HI07RS-1)
Identificar e com-
preender os inte-
resses  da  bur-
guesia  e  da  no-
breza  com a for-
mação  dos  Esta-
dos Nacionais.

(EF07HI07RS-2)
Compreender  a
relação  do  pro-
cesso de centrali-
zação  política
com  a  expansão
marítimo-  comer-
cial.

• Transição da Idade Média para
a Idade Moderna na Europa: crise
do  sistema  feudal,  formação  dos
Estados  Nacionais,  ascensão  da
burguesia,  desenvolvimento  das
cidades; 
• Absolutismo e Mercantilismo.

A conquis-
ta  da
América  e
as  formas
de  organi-
zação  po-
lítica  dos
indígenas
e  euro-
peus:  con-
flitos,  do-
minação  e
concilia-
ção.

(EF07HI08)
Descrever  as
formas de orga-
nização das so-
ciedades  ameri-
canas no tempo
da  conquista
com  vistas  à
compreensão
dos  mecanis-
mos  de  alian-
ças,  confrontos
e resistências.

(EF07HI09)
Analisar os dife-
rentes  impactos
da conquista eu-
ropeia da Améri-
ca  para  as  po-
pulações  ame-
ríndias e identifi-
car  as  formas
de resistência.

(EF07HI08RS-1)
Identificar  as  di-
versas  culturas
americanas, suas
respectivas  cren-
ças,  costumes,
tradições  e  orga-
nização  político-
social.

(EF07HI09RS-1)
Identificar e com-
preender o “estra-
nhamento”  cultu-
ral  quando  da
chegada  dos  eu-
ropeus  no  conti-
nente  americano
e  o  “estranha-
mento”  dos  indí-
genas quanto aos
costumes  euro-
peus.

(EF07HI09RS-2)
Identificar  e  dis-
cutir  formas  de

(EF07HI08ERE-1)
Conhecer  e  valori-
zar de forma exem-
plificativa  a  cultura
material  e  imaterial
dos  povos  indíge-
nas  presentes  no
território  de  Ere-
chim, seu desenvol-
vimento  sociocultu-
ral e a sua religiosi-
dade.

(EF07HI09ERE-1)
Conhecer  os  povos
indígenas do territó-
rio  de  Erechim  e
suas  formas  de  re-
sistência  frente  ao
colonizador.

(EF07HI09ERE-2)
Identificar  o  legado
cultural  dos  povos
indígenas presentes
no território de Ere-
chim.

• Registros de viajantes e nave-
gadores no Brasil durante o início
do período colonial;
• A  chegada  dos  Europeus  na
América e os conflitos, dominação
e acordos;
• Invasões  e  expansão  na
América portuguesa; 
• A colonização das Américas e
as  diferentes  resistências  indíge-
nas;
• Missões jesuíticas e escraviza-
ção indígena;
• Colonialismo e pacto colonial; 
• Alianças,  resistências e confli-
tos  entre  os  povos  ameríndios  e
europeus.
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resistência  das
sociedades  ame-
ríndias por ocasi-
ão  do  processo
de colonização  e
dominação.

(EF07HI09RS-3)
Compreender  os
impactos da con-
quista  das  socie-
dades ameríndias
e  sua  relação
com a cultura da
sociedade  latino-
americana atual.

A  estrutu-
ração  dos
vice-reinos
nas Améri-
cas.
Resistên-
cias  indí-
genas,  in-
vasões  e
expansão
na  Améri-
ca  portu-
guesa.

(EF07HI10)
Analisar,  com
base  em  docu-
mentos  históri-
cos,  diferentes
interpretações
sobre as dinâmi-
cas  das  socie-
dades  america-
nas  no  período
colonial.

(EF07HI11)
Analisar  a  for-
mação histórico-
geográfica  do
território  da
América  portu-
guesa  por  meio
de  mapas  his-
tóricos.

(EF07HI10RS-1)
Compreender  a
dinâmica  da  es-
trutura de organi-
zação  das  colô-
nias  de  explora-
ção  e  de  povoa-
mento.

(EF07HI10RS-2)
Analisar  o  pro-
cesso  de  povoa-
mento  da  Améri-
ca  espanhola  e
da América portu-
guesa.

(EF07HI10RS-3)
Identificar e anali-
sar o processo de
formação  das
missões  jesuíti-
cas  no  sul  do
país.

(EF07HI11RS-1)
Analisar  mapas
históricos,  desta-
cando  a  impor-
tância  dos  confli-
tos  entre  portu-
gueses  e  espa-
nhóis  na  forma-
ção das fronteiras
nacionais,  dando
ênfase para a re-
gião sul do territó-
rio.

(EF07HI11RS-2)
Identificar  e  des-
crever  os  princi-
pais tratados que
modificaram  as

• Invasões europeias (franceses,
holandeses, prussianos);
• Tratados e acordos  territoriais
entre  Espanha  e  Portugal  na
América do Sul (conflitos pelo do-
mínio do sul do Brasil);
• A formação dos vice-reinos na
América do Sul e Central;
• O  processo  de  interiorização
do Brasil.
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(EF07HI12)
Identificar a dis-
tribuição  territo-
rial  da  popula-
ção  brasileira
em  diferentes
épocas,  consi-
derando a diver-
sidade  étnico-
racial  e  étnico-
cultural  (indíge-
na, africana, eu-
ropeia, asiática).

fronteiras territori-
ais do Brasil.

(EF07HI12RS-1)
Identificar os pro-
cessos de ocupa-
ção  do  território
brasileiro  durante
o período colonial
e  sua  correlação
com  as  culturas
indígenas  e  afri-
canas em termos
culturais  e tecno-
lógicos. 

(EF07HI12RS-2)
Compreender  as
diferentes  formas
de  organização
social e econômi-
ca e as composi-
ções étnicas mis-
cigenadas,  con-
forme  as  áreas
ocupadas  (região
nordeste, sudeste
e sul).

(EF07HI12RS-3)
Analisar  o  pro-
cesso  de  expan-
são  colonial  por-
tuguesa  através
da expansão  ter-
ritorial  promovida
pelos  bandeiran-
tes que ocuparam
o  território  que
corresponde  ao
Rio  Grande  do
Sul.

(EF07HI12RS-4)
Conhecer  e  des-
crever  os  princi-
pais  grupos  de
imigrantes que vi-
eram ao Brasil no
período do Impé-
rio (italianos,  ale-
mães,  japoneses
etc.).

(EF07HI12ERE-1)
Conhecer e descre-
ver  os  principais
grupos  de  imigran-
tes e as motivações
que fizeram os mes-
mos se  deslocarem
para  a  região  norte
do  Rio  Grande  do
Sul entre o final  do
século  XIX  e  início
do século XX.

(EF07HI12ERE-2)
Identificar  a  dinâmi-
ca  da  estrutura  de
organização da Co-
lônia Erechim com a
chegada  dos  imi-
grantes  europeus,
problematizando
consequentemente
os conceitos de ex-
ploração  e  povoa-
mento.
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1.2.8 Lógicas Comerciais e Mercantis da Modernidade

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Lógicas Comerciais e Mercantis da

Modernidade,  do  Componente  Curricular  História,  da  Área  do  Conhecimento  Ciências

Humanas são: 

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

2 As lógicas internas das sociedades africanas

3 As formas de organização das sociedades ameríndias

4 A escravidão moderna e o tráfico de escravizados

5 A emergência do capitalismo

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Lógicas  Comerciais  e  Mercantis  da  Modernidade,  do  Componente

Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

As  lógicas
mercantis
e  o  domí-
nio  euro-
peu  sobre
os mares e
o  contra-
ponto  Ori-
ental.

(EF07HI13)
Caracterizar  a
ação dos euro-
peus e suas ló-
gicas  mercan-
tis  visando  ao
domínio  no
mundo  atlânti-
co.

(EF07HI13RS-1)
Entender a lógica
mercantil e identi-
ficar  suas  princi-
pais  característi-
cas.

(EF07HI13RS-2)
Compreender  a
lei da oferta e da
procura  e  sua
aplicação  nos
dias de hoje.

(EF07HI13RS-3)
Observar  as  es-
tratégias  político-
comerciais  do
mercantilismo,
comparando  com
as táticas comer-
ciais  da  atualida-
de.

• Domínio  colonial  europeu  e
Mercantilismo;
• As rotas comerciais e de nave-
gação no Oriente. 
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(EF07HI14)
Descrever  as
dinâmicas  co-
merciais  das
sociedades
americanas  e
africanas  e
analisar  suas
interações com
outras socieda-
des do Ociden-
te  e  do  Orien-
te.

(EF07HI14RS-1)
Analisar  as  dinâ-
micas  comerciais
das  sociedades
americanas e afri-
canas, examinan-
do  suas  intera-
ções  com  outras
sociedades  do
Ocidente  e  do
Oriente.

As  lógicas
internas
das  socie-
dades  afri-
canas.
As  formas
de  organi-
zação  das
sociedades
Amerín-
dias.
A  escravi-
dão moder-
na e o tráfi-
co  de  es-
cravizados.

(EF07HI15)
Discutir  o  con-
ceito de escra-
vidão  moderna
e  suas  distin-
ções  em  rela-
ção  ao  escra-
vismo antigo e
à servidão me-
dieval.

(EF07HI16)
Analisar  os
mecanismos  e
as  dinâmicas
de comércio de
escravizados
em  suas  dife-
rentes  fases,
identificando
os  agentes
responsáveis
pelo  tráfico  e
as  regiões  e
zonas  africa-
nas  de  proce-
dência dos es-
cravizados.

(EF07HI15RS-1)
Conhecer  o  tra-
balho escravo in-
dígena e africano
no Brasil Colonial
e no Império, ob-
servando as práti-
cas de resistência
ao  regime escra-
vocrata.

(EF07HI16RS-1)
Analisar  as  con-
sequências  do
tráfico de mão de
obra  escravizada
para  as  socieda-
des africanas.

(EF07HI16RS-2)
Debater as ques-
tões relacionadas
à diversidade cul-
tural  proveniente
do continente afri-
cano,  relacio-
nando-as  com  o
legado  deixado
para  o  Brasil  e
para o Rio Gran-
de do Sul.

(EF07HI16RS-3)
Compreender  de
forma  crítica  o
processo  de  es-
cravização  dos
africanos,  anali-
sando  a  constru-
ção da identidade
da  população
afrodescendente
brasileira  e  das

(EF07HI15ERE-1)
Comparar o conceito
de escravidão com a
atual  configuração
do  trabalho,  desen-
volvendo  um  olhar
crítico  sobre  a  exis-
tência de escravidão
e de trabalho infantil
nos dias atuais, e se
há indícios de traba-
lho  e  escravo  e  in-
fantil em nossa cida-
de.

• As lógicas internas das socieda-
des africanas: Gana, Mali, Songai,
Iorubás e Bantos;
• O olhar  dos  viajantes  sobre  a
África;
• Mecanismos e as dinâmicas de
comércio de escravizados em suas
diferentes fases;
• A escravidão moderna e o tráfi-
co de escravizados; 
• Relações comerciais  entre  Eu-
ropa, África e América, a partir do
século XIV;
• As formas de resistência à es-
cravização no Rio Grande do Sul,
no Brasil e na África;
• Os povos ameríndios  entre  os
séculos VII e XV (incas, maias, as-
tecas e indígenas brasileiros).
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identidades regio-
nais e nacional.

A  emer-
gência  do
capitalis-
mo.

(EF07HI17)
Discutir  as  ra-
zões da passa-
gem  do  mer-
cantilismo para
o capitalismo.

(EF07HI17RS-1)
Conhecer  o  con-
ceito  de  econo-
mia  capitalista  e
analisar  as  ra-
zões  da  passa-
gem do mercanti-
lismo para o capi-
talismo.

• Transição das relações mercan-
tis para o capitalismo. 

1.2.9 O Mundo Contemporâneo: o Antigo Regime em Crise

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática O Mundo Contemporâneo: O Antigo

Regime em Crise,  do Componente Curricular História,  da Área do Conhecimento Ciências

Humanas são: 

1 A questão do iluminismo e da ilustração

2 As revoluções inglesas e os princípios do liberalismo

3 Revolução Industrial e seus impactos na produção e circulação de povos, produtos
e culturas

4 Revolução Francesa e seus desdobramentos

5 Rebeliões na América portuguesa: as conjurações mineira e baiana

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática O Mundo Contemporâneo: O Antigo Regime em Crise, do Componente

Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

A  questão
do  ilumi-
nismo  e
da  ilustra-
ção.

(EF08HI01)
Identificar  os
principais  as-
pectos  concei-
tuais  do  ilumi-
nismo e do libe-
ralismo e discu-
tir a relação en-
tre eles e a or-
ganização  do
mundo  contem-

(EF08HI01RS-1)
Identificar as prin-
cipais característi-
cas  do  Iluminis-
mo.

(EF08HI01RS-2)
Relacionar  os
conceitos  de  Ilu-
minismo e sua vi-
são crítica à políti-

• Iluminismo:  ideias  políticas,
econômicas, científicas, filosóficas
e artísticas. 
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porâneo. ca absolutista.

(EF08HI01RS-3)
Analisar  o  impac-
to  das  ideias  ilu-
ministas diante da
economia  mer-
cantilista, da edu-
cação e da socie-
dade.

(EF08HI01RS-4)
Identificar as prin-
cipais  contribui-
ções  dos  pensa-
dores  iluministas
para  as  socieda-
des  contemporâ-
neas e para a His-
tória do Brasil.

As  revolu-
ções ingle-
sas  e  os
princípios
do
Liberalis-
mo.

(EF08HI02)
Identificar  as
particularidades
político-sociais
da Inglaterra do
século  XVII  e
analisar os des-
dobramentos
posteriores  à
Revolução  Glo-
riosa.

(EF08HI02RS-1)
Entender como as
revoluções  bur-
guesas  contribuí-
ram para o declí-
nio  do  poder  ab-
solutista da Ingla-
terra.

• Revoluções  burguesas  (Fran-
cesa,  Inglesa,  Independência  dos
EUA  e  Declarações  de  Direitos
Humanos). 

Revolução
Industrial
e seus im-
pactos  na
produção
e  circula-
ção de po-
vos,  pro-
dutos  e
culturas.

(EF08HI03)
Analisar  os  im-
pactos  da  Re-
volução  Indus-
trial  na  produ-
ção e circulação
de  povos,  pro-
dutos  e  cultu-
ras.

(EF08HI03RS-1)
Debater  acerca
das  consequên-
cias da Revolução
Industrial  e  seus
impactos na soci-
edade (mudanças
nas  relações  de
trabalho,  na  vida
social,  nas  ques-
tões  ambientais,
na forma de rela-
ção com o tempo
e com o espaço).

(EF08HI03RS-2)
Identificar e discu-
tir acerca das cor-
rentes  filosóficas
e políticas do pe-
ríodo.

(EF08HI03RS-3)
Analisar  as  cir-
cunstâncias  que
levaram ao surgi-
mento  do  movi-
mento operário.

• Primeira  Revolução  Industrial:
impactos sociais, ambientais e nas
relações de trabalho. 
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Revolução
Francesa
e  seus
desdobra-
mentos.

(EF08HI04)
Identificar  e  re-
lacionar os pro-
cessos  da  Re-
volução France-
sa  e  seus  des-
dobramentos na
Europa  e  no
mundo.

(EF08HI04RS-1)
Compreender  e
analisar  os  pro-
cessos  da  Revo-
lução  Francesa  e
seus  desdobra-
mentos na Europa
e no mundo, per-
cebendo  a  reper-
cussão dos ideais
revolucionários no
Brasil e no Rio
Grande do Sul.

(EF08HI04RS-2)
Compreender  os
ideais  revolucio-
nários no contexto
da época.

(EF08HI04RS-3)
Relacionar os ide-
ais  iluministas
com a Revolução
Francesa.

• Revoluções  burguesas  (Fran-
cesa,  Inglesa,  Independência  dos
EUA  e  Declarações  de  Direitos
Humanos).

Rebeliões
na  Améri-
ca  portu-
guesa:  as
conjura-
ções  mi-
neira  e
baiana.

(EF08HI05) Ex-
plicar  os  movi-
mentos e as re-
beliões  da
América  portu-
guesa,  articu-
lando as temáti-
cas  locais  e
suas  interfaces
com  processos
ocorridos  na
Europa  e  nas
Américas.

(EF08HI05RS-1)
Identificar e anali-
sar  os  movimen-
tos  nativistas  e
separatistas  do
período  colonial,
relacionando-os
com a  conjuntura
europeia  da  épo-
ca.

• Rebeliões  na  América  Portu-
guesa (Conjuração Mineira e Baia-
na). 

1.2.10 Os Processos de Independência nas Américas

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Os Processos de Independência

nas  Américas,  do  Componente  Curricular  História,  da  Área  do  Conhecimento  Ciências

Humanas são: 

1 Independência dos Estados Unidos da América

2 Independências na América espanhola 

• A revolução dos escravizados em São Domingo e seus múltiplos significados e
desdobramentos: o caso do Haiti
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3 Os caminhos até a independência do Brasil

4 A tutela da população indígena, a escravidão dos negros e a tutela dos egressos
da escravidão

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática Os Processos de Independência nas Américas, do Componente Curricular

História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Indepen-
dência dos
Estados
Unidos  da
América
Indepen-
dências na
América
espanho-
la:
• A revolu-
ção  dos
escraviza-
dos  em
São
Domingo e
seus múlti-
plos  signi-
ficados  e
desdobra-
mentos:  o
caso  do
Haiti.
Os  cami-
nhos até a
indepen-
dência  do
Brasil

(EF08HI06)
Aplicar os con-
ceitos de Esta-
do,  nação, ter-
ritório, governo
e  país  para  o
entendimento
de  conflitos  e
tensões.

(EF08HI07)
Identificar  e
contextualizar
as  especifici-
dades  dos  di-
versos  proces-
sos  de  inde-
pendência  nas
Américas, seus
aspectos popu-
lacionais  e
suas  confor-
mações territo-
riais.

(EF08HI08)
Conhecer  o
ideário  dos  lí-
deres dos mo-
vimentos  inde-
pendentistas  e
seu  papel  nas
revoluções que

(EF08HI06RS-1)
Compreender  e
aplicar os conceitos
de  Estado,  Nação,
Território,  Governo
e País.

(EF08HI06RS-2)
Empregar  os  con-
ceitos  na  análise
das  independên-
cias  das  colônias
americanas  (Esta-
dos  Unidos,  Haiti,
América Espanhola
e Brasil).

(EF08HI07RS-1)
Entender o proces-
so  de  independên-
cia  nas  Américas
no contexto da cri-
se do Antigo Regi-
me,  reconhecendo
suas  especificida-
des.

(EF08HI08RS-1)
Analisar  e  compa-
rar o ideário dos lí-
deres  dos  movi-
mentos  indepen-
dentistas e seu pa-
pel  nas  revoluções
que levaram à inde-

• Revoluções burguesas (France-
sa,  Inglesa,  Independência  dos
EUA e Declarações de Direitos Hu-
manos); 
• Processos de Independência na
América Espanhola (México e Cis-
platina e Pan-Americanismo);
• O exemplo singular da Revolu-
ção Haitiana;
• Processo  de  Independência  do
Brasil  (Chegada  da  Família  Real
Portuguesa, Abertura dos Portos);
• Sociedades pós-coloniais;
• Governos pós-independência na
América espanhola.
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levaram  à  in-
dependência
das  colônias
hispano-ameri-
canas.

(EF08HI09)
Conhecer  as
características
e os principais
pensadores  do
Pan-america-
nismo.

(EF08HI10)
Identificar  a
Revolução  de
São  Domingo
como  evento
singular e des-
dobramento da
Revolução
Francesa  e
avaliar  suas
implicações.

(EF08HI11)
Identificar e ex-
plicar os prota-
gonismos  e  a
atuação  de  di-
ferentes  gru-
pos  sociais  e
étnicos nas lu-
tas  de  inde-

pendência  das  co-
lônias  hispano-
americanas.

(EF08HI08RS-2)
Comparar  a  confi-
guração  geográfica
e  política  do  conti-
nente  americano
antes e após o pro-
cesso  de  indepen-
dência.

(EF08HI09RS-1)
Reconhecer  as  di-
ferentes  perspecti-
vas  de  ideais  pre-
sentes nos proces-
sos de independên-
cia  no  continente
americano.

(EF08HI09RS-2)
Compreender  o
contexto  político-
social  da  América
Latina após os pro-
cessos de indepen-
dência.

(EF08HI09RS-3)
Entender  o  que foi
o  caudilhismo  la-
tino-americano,  re-
lacionando  o  con-
ceito  de  caudilho
gaúcho e o de co-
ronelismo.

(EF08HI10RS-1)
Compreender  a
presença  dos  ide-
ais  da  Revolução
Francesa presentes
no processo da Re-
volução  Farroupi-
lha.

(EF08HI11RS-1)
Compreender  e
comparar  os  inte-
resses  contraditó-
rios da Metrópole e
os da Colônia.

(EF08HI11RS-2)
Identificar  os  movi-
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pendência  no
Brasil,  na
América  espa-
nhola e no Hai-
ti.

(EF08HI12)
Caracterizar  a
organização
política e social
no  Brasil  des-
de  a  chegada
da Corte portu-
guesa,  em
1808, até 1822
e  seus  desdo-
bramentos
para  a  história
política  brasi-
leira.

(EF08HI13)
Analisar o pro-
cesso de inde-
pendência  em
diferentes  paí-
ses latino-ame-
ricanos e com-
parar  as  for-
mas de gover-
no  neles  ado-
tadas.

mentos de luta pela
independência  do
Brasil  em  várias
províncias,  obser-
vando  que  o  pro-
cesso  de  indepen-
dência  foi  produto
de  mobilização  de
alguns grupos soci-
ais.

(EF08HI12RS-1)
Compreender  as
relações entre Por-
tugal  e  Inglaterra
no contexto do sé-
culo XIX.

(EF08HI12RS-2)
Identificar  as  cau-
sas  da  transferên-
cia  da  corte  portu-
guesa para a Colô-
nia  (Brasil)  e  seus
impactos  sobre  os
povos indígenas no
Sul, Sudeste e Nor-
deste (“guerras jus-
tas”).

(EF08HI12RS-3)
Identificar  e  anali-
sar  as  transforma-
ções sociais,  políti-
cas  e  econômicas
no Brasil a partir de
1808.

(EF08HI12RS-4)
Investigar e debater
o processo de inde-
pendência  do  Bra-
sil.

(EF08HI13RS-1)
Analisar o processo
de  independência
da  América  Espa-
nhola,  compa-
rando-o com o pro-
cesso  de  indepen-
dência do Brasil.

A tutela da
população
indígena,
a  escravi-
dão  dos

(EF08HI14)
Discutir  a  no-
ção  da  tutela
dos  grupos in-
dígenas  e  a

(EF08HI14RS-1)
Identificar as condi-
ções  socioculturais
em que  os  indíge-
nas  (escravidão  e

• Povos escravizados no final do
período colonial: indígenas e africa-
nos (processos de resistência, vio-
lências,  preconceitos,  estereótipos
e permanências). 
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negros e a
tutela  dos
egressos
da  escra-
vidão.

participação
dos negr os na
sociedade bra-
sileira  do  final
do período co-
lonial,  identifi-
cando  perma-
nências na for-
ma de precon-
ceitos,  estere-
ótipos e violên-
cias  sobre  as
populações  in-
dígenas  e  ne-
gras  no  Brasil
e  nas  Améri-
cas.

missionarização),
os negros e as mu-
lheres  encontra-
vam-se no final  do
período colonial.

(EF08HI14RS-2)
Debater  sobre per-
manências  na  for-
ma  de  preconcei-
tos,  estereótipos  e
violências contra as
mulheres, as popu-
lações  indígenas  e
negras  no  Brasil  e
nas Américas.

1.2.11 O Brasil no Século XIX

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  O  Brasil  no  Século  XIX,  do
Componente Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são: 

1 Brasil: Primeiro Reinado

2 O Período Regencial e as contestações ao poder central

3 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

4 O  escravismo  no  Brasil  do  século  XIX:  plantations  e  revoltas  de  escravizados,
abolicionismo e políticas migratórias no Brasil Imperial 

5 Políticas de extermínio do indígena durante o Império

6 A  produção  do  imaginário  nacional  brasileiro:  cultura  popular,  representações
visuais, letras e o Romantismo no Brasil

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática O Brasil  no Século XIX, do Componente Curricular História, da Área do

Conhecimento Ciências Humanas são:
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OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Brasil:  Pri-
meiro  Rei-
nado
O  Período
Regencial
e  as  con-
testações
ao  poder
central.
O  Brasil
do  Segun-
do  Reina-
do: política
e
Economia:
•  A Lei de
Terras  e
seus  des-
dobramen-
tos na po-
lítica  do
Segundo
Reinado.
•  Territó-
rios e fron-
teiras:  a
Guerra  do
Paraguai.

(EF08HI15)
Identificar  e
analisar o equi-
líbrio  das  for-
ças e os sujei-
tos  envolvidos
nas  disputas
políticas duran-
te o Primeiro e
o  Segundo
Reinado.

(EF08HI16)
Identificar,
comparar  e
analisar  a  di-
versidade  po-
lítica,  social  e
regional  nas
rebeliões e nos
movimentos
contestatórios
ao  poder  cen-
tralizado.

(EF08HI17)
Relacionar  as
transforma-
ções  territori-
ais,  em  razão
de questões de
fronteiras,  com
as  tensões  e
conflitos duran-
te o Império.

(EF08HI15RS-1)
Identificar  as dis-
putas  entre  os
grupos políticos e
sociais logo após
declarada a inde-
pendência, relaci-
onando  com  a
onda  de  revoltas
e  protestos  nas
províncias  após
1824.

(EF08HI16RS-1)
Identificar,  com-
parar e analisar a
diversidade políti-
ca, social e regio-
nal  nas  rebeliões
e  nos  movimen-
tos contestatórios
ao poder centrali-
zado, como a Ca-
banagem,  a  Ba-
laiada, a
Sabinada,  a  Re-
belião  Praieira,  a
Revolta Liberal e,
em  especial,  a
Revolução  Far-
roupilha.

(EF08HI16RS-2)
Compreender  o
processo  históri-
co  da  Revolução
Farroupilha e sua
importância  para
a  formação  da
cultura gaúcha.

(EF08HI17RS-1)
Analisar a Lei de
Terras de 1850 e
a  sua  dimensão
quanto  aos  as-
pectos de ocupa-
ção,  organização
fundiária  e  os
seus  desdobra-
mentos na forma-
ção  do  território
do Rio Grande do
Sul.

(EF08HI17RS-2)
Correlacionar  a

(EF08HI17ERE-1)
Analisar  a  Lei  de
Terras  de  1850 e  a
sua dimensão quan-
to  aos  aspectos  de
organização  fundiá-
ria e os seus desdo-
bramentos na forma-
ção  do  território  do
Rio  Grande  do  Sul,
destacando  as  ca-
racterísticas da regi-
ão  norte  do  Rio
Grande do Sul.

(EF08HI17ERE-2)
Correlacionar  a  Lei

• Primeiro Reinado: aspectos po-
líticos,  econômicos  e  sociais
(Constituição de 1824);
• Revoltas do Período Regencial:
(Cabanagem,  Balaiada,  Malês,
Farroupilha/República Juliana, Sa-
binada)  desdobramentos,  mudan-
ças e permanências; 
• Segundo  Reinado:  Economia
do  café  e  modernização,  Lei  de
terras, Guerra do Paraguai.
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(EF08HI18)
Identificar  as
questões  inter-
nas e externas
sobre  a  atua-
ção  do  Brasil
na  Guerra  do
Paraguai e dis-
cutir  diferentes
versões  sobre
o conflito.

Lei  de  Terras
com a Revolução
Federalista,  a
Guerra  do  Con-
testado e a Guer-
ra de Canudos.

(EF08HI17RS-3)
Identificar as con-
sequências  da
Lei  de  Terras
para as camadas
populares no Bra-
sil.

(EF08HI17RS-4)
Identificar as mu-
danças  na  confi-
guração geográfi-
ca  por  que  pas-
sou  o  Brasil  ao
longo  do  século
XIX, incorporando
e  perdendo  terri-
tórios.

(EF08HI17RS-5)
Compreender
que  a  expansão
territorial  não  foi
um  movimento
planejado  pelo
Estado, mas o re-
sultado de deslo-
camentos popula-
cionais para além
das fronteiras.

(EF08HI18RS-1)
Identificar  as
questões internas
e  externas  sobre
a atuação do Bra-
sil  na  Guerra  do
Paraguai e discu-
tir  diferentes  ver-
sões sobre o con-
flito,  observando
a participação da
sociedade  gaúc-
ha  no  conflito,  o
uso  de  afrodes-
cendentes  liber-
tos  como  solda-
dos e o genocídio
da  população
Guarani,  sobrevi-
vente  das  mis-
sões jesuíticas.

de Terras com a Re-
volução  Federalista,
e  quais  desdobra-
mentos  a  revolução
apresentou  na  regi-
ão  norte  do  Rio
Grande do Sul.
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O  escra-
vismo  no
Brasil  do
século
XIX:  plan-
tations  e
revoltas
de  escra-
vizados,
abolicio-
nismo  e
políticas
migrató-
rias  no
Brasil  Im-
perial.

(EF08HI19)
Formular ques-
tionamentos
sobre o legado
da  escravidão
nas  Américas,
com  base  na
seleção e con-
sulta de fontes
de  diferentes
naturezas.

(EF08HI20)
Identificar e re-
lacionar aspec-
tos  das  estru-
turas  sociais
da  atualidade
com  os  lega-
dos da escravi-
dão no Brasil e
discutir  a  im-
portância  de
ações  afirmati-
vas.

(EF08HI19RS-1)
Conhecer e anali-
sar  a  sociedade
escravista  e  os
movimentos  de
resistência e pro-
tagonismo na luta
pela abolição.

(EF08HI19RS-2)
Analisar de forma
crítica  o  legado
da escravidão no
Brasil e na socie-
dade local.

(EF08HI20RS-1)
Identificar  e  rela-
cionar  aspectos
das estruturas so-
ciais  da  atualida-
de  com  os  lega-
dos  da  escravi-
dão  e  discutir  a
importância  de
ações  afirmati-
vas.

(EF08HI20RS-2)
Reconhecer e as-
sociar  a  herança
da escravidão ao
preconceito enrai-
zado na socieda-
de brasileira.

(EF08HI20RS-3)
Perceber  a  desi-
gualdade e a po-
breza que assola
parte  da  popula-
ção nacional,  em
sua dimensão ét-
nico-racial.

• Escravismos e processos de li-
bertação de escravos;
• Escravismos, movimentos indí-
genas, formas de resistência à do-
minação capitalista na América La-
tina;
• Escravizados e libertos no Rio
Grande do Sul no século XIX: Es-
cravos urbanos, de ganho, rurais,
domésticos; 
• Territórios negros no Rio Gran-
de do Sul:  Comunidades Quilom-
bolas. 

Políticas
de  exter-
mínio  do
indígena
durante o
Império.

(EF08HI21)
Identificar  e
analisar as po-
líticas  oficiais
com relação ao
indígena  du-
rante  o  Impé-
rio.

(EF08HI21RS-1)
Conhecer e anali-
sar o decreto im-
perial  de  1845  e
seus  desdobra-
mentos.

(EF08HI21RS-2)
Analisar e discutir
a  história  indíge-
na no Brasil e no
Estado durante o
período  imperial,
analisando  as
consequências

• Políticas de extermínio indíge-
na durante o Império (incentivo à
imigração  europeia,  a  entrada  de
colônias de povoamento, marchas
de extermínio). 
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para essas comu-
nidades.

A  produ-
ção  do
imaginário
nacional
brasileiro:
cultura po-
pular,  re-
presenta-
ções  visu-
ais,  letras
e o
Romantis-
mo  no
Brasil.

(EF08HI22)
Discutir  o  pa-
pel  das  cultu-
ras  letradas,
não  letradas  e
das  artes  na
produção  das
identidades  no
Brasil do sécu-
lo XIX.

(EF08HI22RS-1)
Conhecer a litera-
tura  e  a  arte  no
contexto  histórico
do Brasil Imperial.

(EF08HI22RS-2)
Reconhecer a Li-
teratura  como
produto dos seres
históricos,  anali-
sando  autores  e
obras (por exem-
plo:  Castro  Al-
ves).

(EF08HI22RS-3)
Reconhecer
obras  e  festejos
populares  de  in-
fluência indígena,
africana  e  portu-
guesa.

(EF08HI22ERE-1)
Reconhecer obras e
festejos  populares
de influência  indíge-
na, africana e portu-
guesa realizados em
Erechim.

• Os Movimentos literários e ar-
tísticos no Brasil do século XIX e a
construção das identidades nacio-
nais. 

1.2.12 Configuração do Mundo do Século XIX

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Configurações do Mundo do Século

XIX, do Componente Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são: 

1 Nacionalismo, revoluções e as novas nações europeias

2 Uma nova ordem econômica: as demandas do capitalismo industrial e o lugar das
economias africanas e asiáticas nas dinâmicas globais 

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

4 O imperialismo europeu e a partilha da África e da Ásia

5 Pensamento e cultura no século XIX: darwinismo e racismo

6 O discurso civilizatório nas Américas, o silenciamento dos saberes indígenas e as
formas de integração e destruição de comunidades e povos indígenas 

7 A resistência dos povos e comunidades indígenas diante da ofensiva civilizatória
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Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Configurações  do  Mundo  do  Século  XIX,  do  Componente  Curricular

História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Naciona-
lismo,  re-
voluções e
as  novas
nações
Europeias.

(EF08HI23) Es-
tabelecer  rela-
ções  causais
entre as ideolo-
gias raciais e o
determinismo
no  contexto  do
imperialismo
europeu e seus
impactos  na
África  e  na
Ásia.

(EF08HI23RS-1)
Analisar  e  com-
preender o impac-
to  dos  ideais  do
imperialismo euro-
peu,  decorrentes
do  século  XIX,
presentes  na  his-
tória do Rio Gran-
de do Sul.

(EF08HI23RS-2)
Reconhecer o pa-
pel das ideologias
raciais  que  justifi-
caram  os  discur-
sos de dominação
e ocupação sobre
a Ásia e a África,
impactando na di-
nâmica cultural da
América.

(EF08HI23RS-3)
Compreender  a
influência  cultural
europeia expressa
no  desenvolvi-
mento histórico do
Rio  Grande  do
Sul.

(EF08HI23ERE-1)
Compreender  a  in-
fluência  cultural  eu-
ropeia  expressa  no
desenvolvimento
histórico de Erechim
e região.

• Unificação da Itália e da Alema-
nha. 

Uma  nova
ordem
econômi-
ca:  as  de-
mandas
do  capita-
lismo  in-
dustrial  e
o  lugar
das  eco-
nomias
africanas
e asiáticas
nas  dinâ-
micas  glo-
bais.

(EF08HI24) Re-
conhecer  os
principais  pro-
dutos,  utiliza-
dos pelos euro-
peus,  proce-
dentes do conti-
nente  africano
durante o impe-
rialismo e anali-
sar os impactos
sobre as comu-
nidades  locais
na forma de or-
ganização e ex-
ploração  eco-
nômica.

(EF08HI24RS-1)
Identificar  as  ri-
quezas  minerais
extraídas  da  Áfri-
ca  e  sua  impor-
tância para as in-
dústrias europeias
no  contexto  da
Revolução  Indus-
trial.

• Segunda  Revolução  Industrial:
transformações  tecnológicas,  na
exploração do trabalho;
• Capitalismo industrial  e  neoco-
lonialismo  europeu  na  África  e
Ásia; 
• Movimento  Operário  durante  a
Revolução Industrial;
• Teorias de resistência o capita-
lismo: socialismos (utópico e cien-
tífico) e anarquismo.
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Os  Esta-
dos  Uni-
dos  da
América  e
a América
Latina  no
século
XIX.

(EF08HI25) Ca-
racterizar  e
contextualizar
aspectos  das
relações  entre
os Estados Uni-
dos da América
e a América La-
tina  no  século
XIX.

(EF08HI25RS-1)
Compreender  a
política  externa
dos  Estados  Uni-
dos em relação à
América Latina no
contexto do sécu-
lo  XIX,  reconhe-
cendo as interven-
ções  militares  na
América Central e
no México.

• Os EUA e sua política expansi-
onista;
• Organização social e política na
América Latina no século XIX;
• Movimentos sociais de resistên-
cia  na  América  Latina  no  século
XIX.

O imperia-
lismo  eu-
ropeu  e  a
partilha da
África e da
Ásia.

(EF08HI26)
Identificar  e
contextualizar o
protagonismo
das populações
locais  na resis-
tência ao impe-
rialismo na Áfri-
ca e Ásia.

(EF08HI26RS-1)
Conhecer  as  vá-
rias formas de re-
sistência  das  po-
pulações  africa-
nas  e  asiáticas
contra os domina-
dores  estrangei-
ros no contexto do
imperialismo  do
século XIX.

• Imperialismo e Neocolonialismo
na América, África e Ásia (domina-
ção cultural, econômica, política, de
mentalidades e as resistências dos
povos nativos). 

Pensa-
mento  e
cultura  no
século
XIX:
darwinis-
mo  e  ra-
cismo.

O discurso
civilizató-
rio  nas
Américas,
o  silencia-
mento dos
saberes
indígenas
e  as  for-
mas de in-
tegração e
destruição
de  comu-
nidades  e
povos  in-
dígenas.

A resistên-
cia  dos
povos  e
comunida-
des  indí-
genas  di-
ante  da
ofensiva
civilizató-
ria.

(EF08HI27)
Identificar  as
tensões  e  os
significados dos
discursos  civili-
zatórios,  avali-
ando  seus  im-
pactos  negati-
vos para os po-
vos  indígenas
originários e as
populações  ne-
gras nas Améri-
cas.

(EF08HI27RS-1)
Conhecer e discu-
tir  os  efeitos  dos
discursos  civiliza-
tórios,  nascidos
no  contexto  das
ideologias  raciais,
para  as  popula-
ções  indígenas  e
negras nas Améri-
cas.

(EF08HI27ERE-1)
Problematizar  os
discursos  atribuídos
a figura do indígena
e do negro no terri-
tório de Erechim.

• Discursos de dominação (darwi-
nismo social, dicotomia civilização-
barbárie, discursos cientificistas);
• Movimentos  sociais/indígenas
de resistência na América Latina no
século XIX;
• Políticas  de  genocídio  e  tutela
dos povos indígenas. 
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1.2.13 Nascimento da República no Brasil e os Processos Históricos até a Metade

do Século XX

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática O Nascimento da República no

Brasil  e  os  Processos  Históricos  até  a  Metade  do  Século  XX,  do  Componente  Curricular

História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são: 

1 Experiências republicanas e práticas autoritárias: as tensões e disputas do mundo
contemporâneo

2 A proclamação da República e seus primeiros desdobramentos

3 A questão da inserção dos negros no período republicano do pós-abolição

4 Os movimentos sociais e a imprensa negra; a cultura afro-brasileira como elemento
de resistência e superação das discriminações 

5 Primeira República e suas características

6 Contestações e dinâmicas da vida cultural no Brasil entre 1900 e 1930

7 Contestações e dinâmicas da vida cultural no Brasil entre 1900 e 1930

8 A emergência da vida urbana e a segregação espacial

9 O trabalhismo e seu protagonismo político

10 A questão indígena durante a República (até 1964)

11 Anarquismo e protagonismo feminino

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática  O Nascimento da República no Brasil  e  os  Processos Históricos  até  a

Metade do Século XX, do Componente Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências

Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Experiên-
cias  repu-
blicanas  e
práticas
autoritá-
rias:  as
tensões  e
disputas

(EF09HI01)
Descrever  e
contextualizar
os  principais
aspectos  soci-
ais,  culturais,
econômicos  e
políticos  da

(EF09HI01RS-1)
Caracterizar a so-
ciedade  brasileira
na época da Pro-
clamação  da  Re-
pública,  no  que
tange à cultura, à
economia e à po-

• Processo  de  Implantação  da
República do Brasil  (conceito de
república e cidadania); 
• Primeira  República  (Repúbli-
ca da Espada, Revolta da Arma-
da, Constituição de 1891, corone-
lismo, voto de cabresto);
• As reformas urbanas no Brasil
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do  mundo
contempo-
râneo.

A  procla-
mação  da
República
e seus pri-
meiros
desdobra-
mentos.

emergência  da
República  no
Brasil.

(EF09HI02) Ca-
racterizar  e
compreender
os ciclos da his-
tória  republica-
na,  identifican-
do  particulari-
dades da histó-
ria local e regio-
nal até 1954.

lítica,  no  contexto
do final do século
XIX e no começo
do século XX.

(EF09HI01RS-2)
Analisar os meca-
nismos  de  poder
da  República  Ve-
lha, reconhecendo
o papel da “políti-
ca  dos  governa-
dores”  e do coro-
nelismo na manu-
tenção  desse  sis-
tema.

(EF09HI01RS-3)
Analisar a Consti-
tuição  de  1891,
relacionando o fe-
deralismo  com  o
fortalecimento das
oligarquias  regio-
nais.

(EF09HI01RS-4)
Compreender  a
emergência  da
República,  relaci-
onando-a ao perí-
odo da Belle Épo-
que,  com  sua  vi-
são otimista e mo-
dernizadora.

(EF09HI02RS-1)
Entender  a  linha
do tempo da His-
tória Republicana,
diferenciando  fa-
ses distintas e re-
conhecendo  as
mudanças sociais,
políticas e econô-
micas pelas quais
o  país  passou
nesse período.

(EF09HI02RS-2)
Listar  elementos
da  história  local
ou  regional  que
permitam  relacio-
nar com aspectos
da República bra-
sileira  do  período
até 1954.

(EF09HI02ERE-1)
Analisar  a  influência
do  positivismo  na
política, no plano de
desenvolvimento,
assim como na  arte
e  na  arquitetura  da
cidade de Erechim.

Republicano  e  os  processos  de
segregação social;
• A República  e  os  processos
de  modernização  no  campo,  os
diferentes usos da terra e a se-
gregação social;
• Movimentos  sociais  na  Pri-
meira República (Canudos, Can-
gaço, Chibata, Movimento Operá-
rio, Tenentismo, Revolta da Vaci-
na,  Sufragistas,  Movimento  Ne-
gro, Coluna Prestes);
• Revolta social no Rio Grande
do Sul: Revolução Farroupilha.
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(EF09HI02RS-3)
Analisar a influên-
cia do positivismo
na política do Rio
Grande  do  Sul  e
os  desdobramen-
tos  da  Revolução
Federalista.

(EF09HI02RS-4)
Conhecer e anali-
sar  revoltas  urba-
nas  ou  movimen-
tos  sociais  (Can-
gaço,  Messianis-
mo,  Tenentismo,
Contestado  etc.),
bem como relatos
orais  de  idosos
sobre  fatos  ou
personagens  da
história  republica-
na brasileira.

A  questão
da  inser-
ção  dos
negros  no
período
republica-
no do pós-
abolição.

Os  movi-
mentos
sociais e a
imprensa
negra:  a
cultura
afro-brasi-
leira  como
elemento
de  resis-
tência  e
superação
das  discri-
minações.

(EF09HI03)
Identificar  os
mecanismos de
inserção  dos
negros na soci-
edade brasileira
pós-abolição  e
avaliar  os  seus
resultados.

(EF09HI03RS-1)
Compreender  e
avaliar  a inserção
da  população  ne-
gra  na  sociedade
brasileira  urbana
e  rural,  que  se
deu  por  diversos
caminhos.

(EF09HI03RS-2)
Compreender que
a  mudança  de
status de escravo
para  homem livre
não  mudou  auto-
maticamente  a
partir da abolição.

(EF09HI03RS-3)
Analisar se há re-
lação entre a situ-
ação  de  pobreza
e de abandono da
maioria  da  popu-
lação  negra  nas
cidades  e  as  re-
voltas  populares
da  República  No-
va: Vintém (Rio de
Janeiro,  1879),
Vacina (Rio de Ja-
neiro,  1906)  e
Chibata  (Rio  de
Janeiro, 1910).

• Inserção  social  do  negro  no
contexto pós-abolição. 
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(EF09HI04)
Discutir  a  im-
portância  da
participação  da
população  ne-
gra  na  forma-
ção econômica,
política e social
do Brasil.

(EF09HI04RS-1)
Compreender  e
destacar  o  papel
da  população  ne-
gra na história do
Brasil  e  do  Rio
Grande  do  Sul,
percebendo  sua
atuação em movi-
mentos  sociais,
na criação de uma
imprensa especia-
lizada,  bem como
em manifestações
artísticas  e  cultu-
rais durante a pri-
meira  metade  do
século XX.

(EF09HI04RS-2)
Reconhecer  a
participação  da
população  negra
durante a primeira
metade do século
XX nas dinâmicas
sociais,  econômi-
cas,  políticas  e
culturais  no  Rio
Grande do Sul.

(EF09HI04ERE-1)
Reconhecer  a  parti-
cipação  da  popula-
ção negra durante a
primeira  metade  do
século XX nas dinâ-
micas  sociais,  eco-
nômicas,  políticas  e
culturais  na  cidade
de Erechim.

Primeira
República
e suas ca-
racterísti-
cas.
Contesta-
ções  e  di-
nâmicas
da  vida
cultural  no
Brasil  en-
tre 1900 e
1930.

(EF09HI05)
Identificar  os
processos  de
urbanização  e
modernização
da  sociedade
brasileira e ava-
liar suas contra-
dições e impac-
tos  na  região
em que vive.

(EF09HI05RS-1)
Compreender  os
“projetos moderni-
zadores”  que
transformaram vá-
rios  centros  urba-
nos,  no  início  do
século  XX,  nas
primeiras  metró-
poles  do  país,
analisando  suas
contradições.

(EF09HI05RS-2)
Discutir  a  impor-
tância  do  sanea-
mento básico e da
saúde  pública  no
controle  de  doen-
ças e epidemias.

• Movimentos artísticos no Bra-
sil (“modernismos”). 

O  período
varguista
e  suas
contradi-
ções.
A  emer-
gência  da
vida  urba-
na e a se-
gregação

(EF09HI06)
Identificar e dis-
cutir o papel do
trabalhismo
como força po-
lítica,  social  e
cultural no Bra-
sil,  em  diferen-
tes escalas (na-
cional, regional,

(EF09HI06RS-1)
Compreender  o
significado  históri-
co do trabalhismo
para  a  conquista
dos  direitos  soci-
ais.

(EF09HI06RS-2)
Compreender  o

• O  Período  Varguista  e  suas
contradições (questão trabalhista,
populismo,  ditadura,  questões
econômicas, campanha de nacio-
nalização e influência cultural, In-
tegralismo e Comunismo). 
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Espacial.
O  traba-
lhismo  e
seu  prota-
gonismo
político.

cidade, comuni-
dade).

protagonismo  po-
lítico do trabalhis-
mo,  destacando
suas  lutas  antes
mesmo do  gover-
no Vargas.

(EF09HI06RS-3)
Refletir  sobre  as
relações de traba-
lho  no  campo,
onde as leis traba-
lhistas demoraram
a chegar.

(EF09HI06RS-4)
Conhecer  a  im-
portância  da  im-
plantação das leis
trabalhistas  na
Era Vargas,  refle-
tindo  sobre  suas
alterações, perdas
e  ganhos  posteri-
ores.

A  questão
indígena
durante  a
República
(até 1964).

(EF09HI07)
Identificar e ex-
plicar, em meio
a lógicas de in-
clusão  e exclu-
são,  as  pautas
dos povos indí-
genas,  no  con-
texto  republica-
no (até 1964), e
das populações
afrodescenden-
tes.

(EF09HI07RS-1)
Compreender  e
relatar  a  situação
dos povos indíge-
nas e das popula-
ções  afrodescen-
dentes,  identifi-
cando  ações  (go-
vernamentais  ou
não)  de  inclusão
ou  exclusão  des-
ses grupos na so-
ciedade  brasileira
durante a Repúbli-
ca  (até  1964),
dentre as quais o
estabelecimento
do  Serviço  de
Proteção ao Índio
e da política  indi-
genista  de  “inte-
gração do índio à
sociedade  nacio-
nal”.

(EF09HI07RS-2)
Identificar o prota-
gonismo  de  per-
sonalidades  ne-
gras do período.

(EF09HI07RS-3)
Compreender  a
questão  indígena
no  âmbito  da  ex-

(EF09HI07ERE-1)
Debater  o  conflito
entre  os povos indí-
genas  no  norte  do
Rio Grande do Sul e
os  produtores  rurais
diante  da  questão
envolvendo a demar-
cação das terras in-
dígenas.

• Pautas dos povos indígenas e
africanos até 1964. 
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pansão  das  ativi-
dades  econômi-
cas em direção às
regiões  tradicio-
nalmente  ocupa-
das por povos in-
dígenas,  resultan-
do  em  conflitos
entre os povos in-
dígenas e as fren-
tes  de  expansão
econômica extrati-
vistas,  minerado-
ras,  pecuárias  e
agrícolas.

Anarquis-
mo  e  pro-
tagonismo
feminino.

(EF09HI08)
Identificar  as
transformações
ocorridas  no
debate  sobre
as questões da
diversidade  no
Brasil durante o
século  XX  e
compreender  o
significado  das
mudanças  de
abordagem  em
relação  ao  te-
ma.

(EF09HI09) Re-
lacionar as con-
quistas de direi-
tos  políticos,
sociais e civis à
atuação de mo-
vimentos  soci-
ais.

(EF09HI08RS-1)
Reconhecer que a
ideia ou o concei-
to  de  diversidade
sofreu  mudanças
durante  o  século
XX.

(EF09HI08RS-2)
Compreender que
somos uma nação
multirracial e pluri-
étnica.

(EF09HI08RS-3)
Compreender  a
cultura brasileira e
gaúcha  em  suas
múltiplas  dimen-
sões,  enten-
dendo-as  no  plu-
ralismo e nas es-
pecificidades.

(EF09HI09RS-1)
Entender  que  as
conquistas  de  di-
reitos  políticos,
sociais e civis são
fruto  da  ação  de
movimentos  soci-
ais surgidos no fi-
nal do século XIX,
entre eles, o anar-
quismo e  o  anar-
cossindicalismo.

(EF09HI09RS-2)
Identificar, relacio-
nar  e  analisar  o
anarquismo  e  a
luta das mulheres
por direitos.

Movimentos  sociais  no  século
XX. 
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(EF09HI09RS-3)
Relacionar as cor-
rentes ideológicas
socialistas  com  a
luta  operária  no
Rio Grande do Sul
do século XX.

1.2.14 Totalitarismos e Conflitos Mundiais

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Totalitarismos e Conflitos Mundiais,

do Componente Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

 

1 O mundo em conflito: a Primeira Guerra Mundial

2 A questão da Palestina

3 A Revolução Russa

4 A crise capitalista de 1929

5 A emergência do fascismo e do nazismo

6 A Segunda Guerra Mundial

7 Judeus e outras vítimas do holocausto

8 O colonialismo na África

9 As guerras  mundiais,  a  crise  do colonialismo e  o  advento  dos nacionalismos
africanos e asiáticos

10 A Organização das Nações Unidas (ONU) e a questão dos Direitos Humanos

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática Totalitarismo e Conflitos Mundiais, do Componente Curricular História, da

Área do Conhecimento Ciências Humanas são: 

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

O  mundo
em  confli-
to:  a  Pri-
meira
Guerra
Mundial.
A  questão
da Palesti-
na.

(EF09HI10)
Identificar  e  re-
lacionar  as  di-
nâmicas do ca-
pitalismo  e  su-
as  crises,  os
grandes  confli-
tos  mundiais  e
os  conflitos  vi-

(EF09HI10RS-1)
Perceber  que  a
evolução do capi-
talismo compreen-
de  crises  cíclicas
e que elas provo-
cam  transforma-
ções que atingem
diversos  países,

• Primeira Guerra Mundial;
• A Revolução Russa e a ruptura
com o capitalismo;
• A crise capitalista de 1929.
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A  Revolu-
ção  Rus-
sa.
A crise ca-
pitalista de
1929.

venciados  na
Europa.

(EF09HI11)
Identificar  as
especificidades
e os desdobra-
mentos  mundi-
ais  da  Revolu-
ção  Russa  e
seu  significado
histórico.

(EF09HI12)
Analisar a crise
capitalista  de
1929  e  seus
desdobramen-
tos  em relação
à economia glo-
bal.

acirram  as  dispu-
tas  econômicas  e
as rivalidades po-
líticas.

(EF09HI11RS-1)
Refletir  sobre  o
impacto da Revo-
lução  Russa  e
seus  efeitos  no
cenário mundial.

(EF09HI11RS-2)
Relacionar  a  Re-
volução  Russa
aos  diferentes
contextos  que  se
difundiram os ide-
ais comunistas na
América,  perce-
bendo as peculia-
ridades  no  Brasil
quanto  à  sua  in-
serção,  desenvol-
vimento  e  desdo-
bramentos  históri-
cos.

(EF09HI12RS-1)
Examinar  a  crise
capitalista  de
1929  e  avaliar
seus  efeitos  de-
vastadores  na
economia  mundi-
al.

(EF09HI12RS-2)
Reconhecer o im-
pacto  da  crise
econômica  esta-
dunidense na eco-
nomia  do  Brasil,
em  especial  no
contexto  rio-gran-
dense.

A  emer-
gência  do
fascismo e
do  nazis-
mo.
A  Segun-
da  Guerra
Mundial.
Judeus  e
outras víti-
mas  do
holocaus-
to.

(EF09HI13)
Descrever  e
contextualizar
os  processos
da  emergência
do  fascismo  e
do  nazismo,  a
consolidação
dos estados to-
talitários  e  as
práticas  de  ex-
termínio  (como
o holocausto).

(EF09HI13RS-1)
Identificar os moti-
vos  que  levaram
ao  surgimento  do
fascismo  na  Itália
no  contexto  do
pós-guerra.

(EF09HI13RS-2)
Relacionar  a  teo-
ria nazista da “su-
perioridade  ale-
mã” e “pureza da
raça  ariana”  às

• Movimentos  totalitários  no  mun-
do: A emergência do fascismo e do
nazismo;
• A Segunda Guerra Mundial (Ho-
locausto de judeus, negros, ciganos,
homossexuais e comunistas); 
• Participação  brasileira  no  confli-
to; 
• O  horror  nuclear:  Hiroshima  e
Nagasaki.
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práticas de segre-
gação,  seguida
pelo extermínio de
judeus,  de  ciga-
nos, de homosse-
xuais  e  de outros
grupos sociais.

(EF09HI13RS-3)
Compreender  o
processo histórico
que  levou  à  Se-
gunda  Guerra
Mundial,  obser-
vando  a  aliança
inicial  entre  Ale-
manha e URSS.

(EF09HI13RS-4)
Analisar  critica-
mente  a  ditadura
de  Stálin  na
URSS, comparan-
do  suas  práticas
totalitárias  e  de
culto ao líder com
outros  totalitaris-
mos do período.

(EF09HI13RS-5)
Conhecer  e  des-
crever  os  princi-
pais momentos da
Segunda  Guerra
Mundial,  obser-
vando a participa-
ção de cada uma
das  grandes  na-
ções.

(EF09HI13RS-6)
Analisar  a  exten-
são  dos  danos
causados  pela
Segunda  Guerra
Mundial,  bem
como  o  desfecho
do conflito.

(EF09HI13RS-7)
Analisar  a divisão
dos países atingi-
dos  pela  Guerra,
após seu término,
com o domínio im-
perialista  da
URSS e dos EUA.

(EF09HI13RS-8)
Conhecer  o  mun-

85



Currículo dos Anos Finais do Ensino Fundamental: Área de Conhecimento Ciências Humanas

do  Bipolar  e  o
contexto da Guer-
ra Fria.

O  colonia-
lismo  na
África.
As guerras
mundiais,
a  crise  do
colonialis-
mo e o ad-
vento  dos
nacionalis-
mos  afri-
canos  e
asiáticos.

(EF09HI14) Ca-
racterizar e dis-
cutir as dinâmi-
cas do colonia-
lismo  no  conti-
nente  africano
e asiático  e  as
lógicas  de  re-
sistência  das
populações  lo-
cais  diante  das
questões  inter-
nacionais.

(EF09HI14RS-1)
Compreender  e
debater  sobre  os
fatores  da expan-
são colonialista na
África e na Ásia, e
o  papel  dessas
colônias  no  capi-
talismo internacio-
nal.

(EF09HI14RS-2)
Reconhecer  o
protagonismo  das
populações africa-
nas que se opuse-
ram ao colonialis-
mo  europeu,  ex-
pressas nos movi-
mentos  da  negri-
tude e do pan-afri-
canismo.

(EF09HI14RS-3)
Analisar  o  pensa-
mento e os ideais
desenvolvidos  na
África  e  na  Ásia
que  se  opunham
à dominação colo-
nialista  no  século
XX.

(EF09HI14RS-4)
Discutir e caracte-
rizar  o  processo
de  colonização
em diferentes par-
tes  do  mundo  e
suas implicações.

• Processos de Independência da
África e da Ásia. 

A  Organi-
zação  das
Nações
Unidas
(ONU) e a
questão
dos  Direi-
tos  Huma-
nos.

(EF09HI15)
Discutir  as mo-
tivações que le-
varam à criação
da Organização
das  Nações
Unidas  (ONU)
no  contexto  do
pós-guerra e os
propósitos  des-
sa organização.

(EF09HI15RS-1)
Debater  sobre  o
fato de que a Or-
ganização  das
Nações Unidas foi
estruturada, ainda
durante  a  Segun-
da Guerra  Mundi-
al, visando pôr fim
aos conflitos entre
nações,  salva-
guardar a paz e a
segurança  inter-
nacional.

(EF09HI15RS-2)
Conhecer  os  pro-

• A Organização das Nações Uni-
das (ONU) e a questão dos Direitos
Humanos.
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(EF09HI16) Re-
lacionar a Carta
dos  Direitos
Humanos  ao
processo  de
afirmação  dos
direitos  funda-
mentais  e  de
defesa da digni-
dade  humana,
valorizando  as
instituições  vol-
tadas  para  a
defesa  desses
direitos  e  para
a  identificação
dos  agentes
responsáveis
por  sua  viola-
ção.

jetos  e  campa-
nhas  da  ONU no
Brasil  implemen-
tados  pelos  seus
diversos  organis-
mos  ou  agências
(Unicef,  FAO,
Unesco  e  OMS),
avaliando sua im-
portância  e  seus
efeitos.

(EF09HI16RS-1)
Reconhecer a im-
portância da Carta
dos  Direitos  Hu-
manos  da  ONU,
de 1948, para as-
segurar os direitos
inalienáveis  que
devem  garantir  a
liberdade,  a  justi-
ça e a paz mundi-
al,  bem  como  a
Declaração  das
Nações  Unidas
sobre  os  Direitos
dos Povos Indíge-
nas de 2007.

(EF09HI16RS-2)
Observar a abran-
gência  dos  direi-
tos humanos, que
incluem o direito a
não ser escraviza-
do,  de  igualdade
perante as leis, de
livre  expressão
política  e  religio-
sa,  de  liberdade
de  pensamento,
de  participação
política,  bem
como o direito ao
lazer, à educação
e à cultura, ao tra-
balho  livre  e  re-
munerado etc.
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1.2.15  Modernização,  Ditadura  Civil-Militar  e  Redemocratização:  O  Brasil  após
1946

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Modernização, Ditadura Civil-Militar

e Redemocratização:  O Brasil  após 1946,  do Componente Curricular  História,  da Área do

Conhecimento Ciências Humanas são: 

1 O  Brasil  da  era  JK  e  o  ideal  de  uma  nação  moderna:  a  urbanização  e  seus
desdobramentos em um país em transformação 

2 Os anos 1960: revolução cultural?

3 A ditadura civil-militar e os processos de resistência

4 As questões indígena e negra e a ditadura

5 O processo de redemocratização

6 A Constituição de 1988 e a emancipação das cidadanias (analfabetos, indígenas,
negros, jovens, etc.)

7 A  história  recente  do  Brasil:  transformações  políticas,  econômicas,  sociais  e
culturais de 1989 aos dias atuais 

8 Os protagonismos da sociedade civil e as alterações da sociedade brasileira

9 A questão da violência contra populações marginalizadas

10 O Brasil e suas relações internacionais na era da globalização

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática Modernização,  Ditadura  Civil-Militar  e  Redemocratização:  O Brasil  após

1946, do Componente Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

O  Brasil
da  era  JK
e  o  ideal
de  uma
nação mo-
derna:  a
urbaniza-
ção e seus
desdobra-
mentos
em  um

(EF09HI17)
Identificar  e
analisar proces-
sos  sociais,
econômicos,
culturais  e  po-
líticos do Brasil
a  partir  de
1946.

(EF09HI17RS-1)
Identificar  os  dis-
tintos  eventos  da
história  do  Brasil
que constituíram o
período  pós  Se-
gunda Guerra
Mundial até a cul-
minância  do  regi-
me militar.

(EF09HI17ERE-1)
Compreender  o
contexto  que  ante-
cedeu  o  golpe
cívico-militar  de
1964,  conhecendo
os argumentos usa-
dos para o impedi-
mento  de  João
Goulart  assumir  a
presidência  em

• O Contexto político, econômico,
social e cultural do Brasil nas déca-
das de 1950 e 1960. 
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país  em
transfor-
mação.

(EF09HI18)
Descrever  e
analisar as rela-
ções  entre  as
transformações
urbanas e seus
impactos  na
cultura  brasilei-
ra entre 1946 e
1964 e na pro-
dução das desi-
gualdades regi-
onais e sociais.

(EF09HI17RS-2)
Analisar o contex-
to histórico a partir
de  fontes  docu-
mentais,  tais
como,  jornais,  rá-
dio, televisão e re-
vistas  referentes
aos  desdobra-
mentos  que  ca-
racterizaram  o
Brasil pós Era
Vargas.

(EF09HI17RS-3)
Compreender  a
dinâmica das mu-
danças  históricas
do  período  pós
Vargas  no  Rio
Grande do Sul.

(EF09HI18RS-1)
Avaliar  a  urbani-
zação  acelerada
do  período  1946-
1964, percebendo
os distintos efeitos
e  desdobramen-
tos  na  estrutura
socioeconômica
do  Brasil,  bem
como  no  aspecto
regional  rio-gran-
dense.

(EF09HI18RS-2)
Identificar  o  au-
mento  do  êxodo
rural,  o  surto  in-
dustrial, em espe-
cial do setor auto-
mobilístico,  novos
padrões  de  con-
sumo, novos mei-
os  de  comunica-
ção e demais mo-
dificações na vida
urbana.

1961, bem como as
formas de resistên-
cia  às  primeiras
tentativas de golpe,
tais  como  a  Cam-
panha da Legalida-
de e os Grupos de
Onze.

Os  anos
1960:  re-
volução
cultural?
A  ditadura
civil-militar
e  os  pro-
cessos de
Resistên-
cia.
As  ques-

(EF09HI19)
Identificar  e
compreender  o
processo  que
resultou  na  di-
tadura civil-mili-
tar  no  Brasil  e
discutir a emer-
gência de ques-
tões  relaciona-
das  à  memória

(EF09HI19RS-1)
Analisar  os  fato-
res históricos que
constituíram o pe-
ríodo  do  regime
militar no Brasil no
contexto  do  Rio
Grande do Sul.

(EF09HI19RS-2)
Valorizar  os  direi-

• O Contexto político, econômico,
social e cultural do Brasil nas déca-
das de 1950 e 1960; 
• A  ditadura  civil-militar  (o  pro-
cesso do golpe,  repressão e cen-
sura e as diversas formas de resis-
tência).
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tões  indí-
gena e ne-
gra e a di-
tadura.

e  à  justiça  so-
bre os casos de
violação dos di-
reitos humanos.

(EF09HI20)
Discutir  os pro-
cessos  de  re-
sistência  e  as
propostas  de
reorganização
da  sociedade
brasileira  du-
rante a ditadura
civil-militar.

(EF09HI21)
Identificar  e  re-
lacionar  as  de-
mandas indíge-
nas e quilombo-
las como forma
de  contestação
ao  modelo  de-
senvolvimentis-
ta da ditadura.

tos  humanos
como  elemento
fundamental  para
preservar  a  cida-
dania, representa-
dos pelos distintos
movimentos  e  or-
ganizações  soci-
ais, reconhecendo
na  historicidade
rio-grandense  os
elementos  que
preservem a auto-
nomia, o respeito,
a liberdade, a vida
e a dignidade hu-
mana.

(EF09HI20RS-1)
Identificar  e  com-
preender as estra-
tégias  utilizadas
pela  oposição  do
regime militar.

(EF09HI20RS-2)
Identificar  as  ma-
nifestações  cultu-
rais da época (te-
atro, música, cine-
ma,  obras  literá-
rias).

(EF09HI21RS-1)
Analisar o contex-
to das populações
quilombolas  e  in-
dígenas  no  Rio
Grande do Sul du-
rante o período do
regime militar.

(EF09HI21RS-2)
Conhecer  as  co-
munidades indíge-
nas e quilombolas
existentes  no  Rio
Grande do Sul e o
impacto  histórico
sobre a sua reali-
dade contemporâ-
nea.

(EF09HI21RS-3)
Reconhecer,  atra-
vés  dos  eventos
históricos,  as ten-
sões  e  disputas
que  impactaram
comunidades  qui-

(EF09HI21ERE-1)
Conhecer as comu-
nidades  indígenas
e quilombolas exis-
tentes  no  território
de Erechim e o im-
pacto  que  as  ten-
sões e disputas his-
tóricas  deixaram
sobre a sua realida-
de contemporânea.
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lombolas e indíge-
nas no Rio  Gran-
de do Sul.

O  proces-
so  de  re-
democrati-
zação.
A  Consti-
tuição  de
1988  e  a
emancipa-
ção das ci-
dadanias
(analfabe-
tos,  indí-
genas, ne-
gros,  jo-
vens etc.).
A  história
recente do
Brasil:
transfor-
mações
políticas,
econômi-
cas,  soci-
ais e cultu-
rais  de
1989  aos
dias  atu-
ais.
Os  prota-
gonismos
da  socie-
dade  civil
e  as  alte-
rações  da
sociedade
brasileira.
A  questão
da  violên-
cia  contra
popula-
ções  mar-
ginaliza-
das.
O Brasil  e
suas  rela-
ções inter-
nacionais
na  era  da
globaliza-
ção.

(EF09HI22)
Discutir o papel
da  mobilização
da  sociedade
brasileira  do  fi-
nal  do  período
ditatorial  até  a
Constituição  de
1988.

(EF09HI23)
Identificar  direi-
tos  civis,  políti-
cos  e  sociais
expressos  na
Constituição  de
1988  e  relaci-
oná-los à noção
de  cidadania  e
ao pacto da so-
ciedade  brasi-
leira de comba-
te  a  diversas
formas  de  pre-
conceito,  como
o racismo.

(EF09HI22RS-1)
Reconhecer e de-
bater  o  papel  da
sociedade  civil
pela  democratiza-
ção em manifesta-
ções  estudantis,
no  enfrentamento
à  ordem  política,
na campanha pela
anistia e pelas Di-
retas Já.

(EF09HI22RS-2)
Reconhecer que a
sociedade  não  fi-
cou passiva e que
pressionou  pela
abertura  política
mesmo  diante  da
tentativa de fecha-
mento  do  regime
pela  “linha  dura”
militar.

(EF09HI22RS-3)
Pesquisar  sobre
os movimentos de
resistência  à  dita-
dura militar no Rio
Grande do Sul.

(EF09HI23RS-1)
Destacar  os  dis-
positivos legais da
Constituição  de
1988 que se refe-
rem aos direitos e
garantias  funda-
mentais:  reconhe-
cimento dos direi-
tos  individuais  e
sociais  das  mu-
lheres, direito dos
indígenas, direitos
de  greve  para  os
trabalhadores,
proteção  ao  meio
ambiente,  incor-
poração  das  leis
trabalhistas  como
direitos  essenci-
ais,  direitos  soci-
ais de saúde, edu-
cação, proteção à
maternidade  e  à
infância  e  assis-

EF09HI22ERE-1)
Pesquisar sobre os
movimentos  de  re-
sistência à ditadura
militar  em  Erechim
e região.

(EF09HI22ERE-2)
Reconhecer  as  di-
ferentes  formas  de
violações  de  Direi-
tos  Humanos  du-
rante  o  período  da
Ditadura  civil-mili-
tar, identificando as
que  ocorreram  em
Erechim e região.

• O processo  de  redemocratiza-
ção;
• O Movimento das Diretas Já;
• A  Constituição  de  1988  e  a
emancipação das cidadanias (anal-
fabetos, indígenas, negros, jovens,
mulheres, população LGBT, refugi-
ados e imigrantes).
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(EF09HI24)
Analisar  as
transformações
políticas,  eco-
nômicas,  soci-
ais  e  culturais
de  1989  aos
dias  atuais,
identificando
questões  priori-
tárias  para  a
promoção  da
cidadania e dos
valores  demo-
cráticos.

(EF09HI25) Re-
lacionar  as
transformações
da  sociedade
brasileira  aos
protagonismos
da  sociedade

tência aos desam-
parados etc..

(EF09HI23RS-2)
Discutir  como  a
Constituição  de
1988  aborda  as
questões  do  pre-
conceito  racial  e
das demandas de
comunidades  tra-
dicionais,  indíge-
nas  e  quilombo-
las.
(EF09HI23RS-4)
Compreender que
a Constituição, ao
incorporar leis, re-
gimentos e estatu-
tos,  torna  o  que
antes  era  serviço
prestado  por  ór-
gãos  públicos  em
direitos  sociais
fundamentais.

(EF09HI24RS-1)
Discutir  as  mu-
danças  ocorridas
no Brasil e no Rio
Grande do Sul de
1989 aos dias atu-
ais em setores di-
versos  (política,
economia, cultura,
comunicação,  so-
ciedade  etc.),
identificando  as
que  são  prioritá-
rias  para  a  cida-
dania  e  para  os
valores democráti-
cos.

(EF09HI24RS-2)
Identificar  os
avanços  e  os  re-
trocessos  na  pro-
moção da cidada-
nia com direitos e
garantias constitu-
cionais.

(EF09HI25RS-1)
Reconhecer os di-
ferentes  agentes
ou  atores  sociais
que  protagoniza-
ram formas de as-
sociativismo  na

(EF09HI26ERE-1)
Conhecer  os movi-
mentos sociais que
surgem da resistên-
cia das populações
marginalizadas  no
território  de  Ere-
chim.
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civil após 1989.

(EF09HI26)
Discutir e anali-
sar  as  causas
da  violência
contra  popula-
ções  marginali-
zadas  (negros,
indígenas,  mu-
lheres,  homos-
sexuais,  cam-
poneses,  po-
bres  etc.)  com
vistas à tomada
de  consciência
e  à  construção
de uma  cultura
de paz, empatia
e  respeito  às
pessoas.

(EF09HI27) Re-
lacionar  aspec-
tos das mudan-
ças  econômi-
cas,  culturais  e
sociais  ocorri-
das no Brasil  a
partir  da  déca-
da de  1990 ao
papel  do  País
no  cenário  in-
ternacional  na
era  da  globali-
zação.

sociedade civil  de
1989 aos dias atu-
ais.

(EF09HI26RS-1)
Compreender  e
debater  sobre  as
causas da  violên-
cia contra popula-
ções  marginaliza-
das, desenvolven-
do  o  reconheci-
mento  das  dife-
renças,  o  exercí-
cio da empatia, do
respeito e da tole-
rância ao outro.

(EF09HI26RS-2)
Compreender  o
processo  de  mão
de  obra  escravo-
crata  e  as  suas
consequências
nas  desigualda-
des  raciais  per-
ceptíveis na atua-
lidade.

(EF09HI27RS-1)
Perceber  as  in-
fluências  da  glo-
balização nas mu-
danças  econômi-
cas,  culturais  e
sociais  ocorridas
no  Brasil  a  partir
da  década  de
1990 e compreen-
der  o  papel  do
Brasil  no  cenário
internacional.

(EF09HI27RS-2)
Identificar  que
acontecimentos  e
mudanças do Bra-
sil nas últimas dé-
cadas  devem  ser
compreendidos
sob  uma  dimen-
são para além das
questões  internas
porque  envolvem
relações e interes-
ses  internacionais
cada vez mais es-
treitos.
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1.2.16 A História Recente

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática A História Recente, do Componente

Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são: 

1 A Guerra Fria: confrontos de dois modelos políticos

2 A Revolução Chinesa e as tensões entre China e Rússia

3 A Revolução Cubana e as tensões entre Estados Unidos da América e Cuba

4 As experiências ditatoriais na América Latina

5 Os processos de descolonização na África e na Ásia

6 O fim da Guerra Fria e o processo de globalização

7 Políticas econômicas na América Latina

8 Os conflitos do século XXI e a questão do terrorismo

9 Pluralidades e diversidades identitárias na atualidade

10 As pautas dos povos indígenas no século XXI e suas formas de inserção no debate
local, regional, nacional e internacional

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  A  História  Recente,  do  Componente  Curricular  História,  da  Área  do

Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

A  Guerra
Fria:  con-
frontos  de
dois  mo-
delos
Políticos.
A  Revolu-
ção Chine-
sa  e  as
tensões
entre  Chi-
na e
Rússia.
A  Revolu-
ção  Cuba-

(EF09HI28)
Identificar  e
analisar  aspec-
tos  da  Guerra
Fria,  seus  prin-
cipais  conflitos
e  as  tensões
geopolíticas  no
interior dos blo-
cos  liderados
por soviéticos e
estaduniden-
ses.

(EF09HI28RS-1)
Identificar  os  blo-
cos  da  Guerra
Fria e a participa-
ção das potências
(EUA  e  URSS)
nesse duelo ideo-
lógico.

(EF09HI28RS-2)
Analisar  a  guerra
armamentista,  a
luta  pela  explora-
ção  espacial  e  a
luta por zonas de

• A  Guerra  Fria:  confrontos  de
dois modelos políticos;
• Tensões internacionais: Revolu-
ção  Chinesa,  Revolução  Cubana,
Guerra do Vietnã, Guerra das Co-
réias).
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na  e  as
tensões
entre  Es-
tados
Unidos  da
América  e
Cuba.

influência  como
características  do
período da Guerra
Fria.

(EF09HI28RS-3)
Compreender  co-
mo as tensões da
Guerra Fria refleti-
ramno cenário po-
lítico  cultural  bra-
sileiro da época.

As  expe-
riências di-
tatoriais
na  Améri-
ca Latina.

(EF09HI29)
Descrever  e
analisar  as  ex-
periências  dita-
toriais  na
América Latina,
seus  procedi-
mentos e víncu-
los  com  o  po-
der,  em  nível
nacional e inter-
nacional,  e  a
atuação de mo-
vimentos  de
contestação  às
ditaduras.

(EF09HI30)
Comparar  as
características
dos regimes di-
tatoriais  latino-
americanos,
com  especial
atenção para a
censura  políti-
ca,  a  opressão
e o uso da for-
ça,  bem  como
para  as  refor-
mas  econômi-
cas e sociais e
seus impactos.

(EF09HI29RS-1)
Compreender  as
ocorrências de di-
taduras na Améri-
ca Latina no perí-
odo  da  Guerra
Fria.

(EF09HI29RS-2)
Reconhecer  a
ação  dos  diferen-
tes  agentes  his-
tóricos no período
correspondente
aos  regimes  dita-
toriais.

(EF09HI29RS-3)
Compor  uma  vi-
são  integrada  e
cronológica  dos
acontecimentos
da  Guerra  Fria
nos  contextos  da
História  do  Brasil
e do Mundo.

(EF09HI30RS01)
Comparar os regi-
mes ditatoriais  la-
tino-americanos
naquilo  que  eles
têm  em  comum
(censura  à  im-
prensa,  opressão
e  uso  da  força
contra  opositores)
e no que se dife-
renciam,  em  es-
pecial  na  política
econômica  adota-
da.

(EF09HI30RS-2)
Identificar  que  os
regimes  políticos,
mesmo os ditatori-
ais,  têm  diferen-

• Ditaduras na América Latina. 
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ças  que  devem
ser consideradas.

Os  pro-
cessos  de
descoloni-
zação  na
África e na
Ásia.

(EF09HI31)
Descrever  e
avaliar  os  pro-
cessos de des-
colonização  na
África  e  na
Ásia.

(EF09HI31RS-1)
Analisar  e  relatar
as  formas  como
países africanos e
asiáticos se sepa-
raram  de  suas
metrópoles após a
Segunda  Guerra
Mundial.

(EF09HI31RS-2)
Refletir  sobre  o
significado do ter-
mo  “descoloniza-
ção”,  comumente
usando  pelos  au-
tores, e não o ter-
mo  “independên-
cia” para se referir
ao processo sepa-
ratista  das  colô-
nias africanas.

(EF09HI31RS-3)
Relacionar  as
guerras  de  inde-
pendências africa-
nas  ao  contexto
da  Guerra  Fria  e
aos interesses in-
ternacionais  na
exploração  dos
recursos  minerais
e petrolíferos exis-
tentes  no  conti-
nente  africano,
avaliando  o  caso
do Congo.

(EF09HI31RS-4)
Refletir  sobre  o
regime  segregaci-
onista  do  apar-
theid, na África do
Sul,  e reconhecer
o movimento lide-
rado  por  Nelson
Mandela.

(EF09HI31RS-5)
Refletir  sobre  as
diferenças  entre
segregação,  dis-
criminação  e  pre-
conceito racial.

• Descolonização na África e na
Ásia  e  a  formação de novos  paí-
ses. 
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1.3 Componente Curricular Filosofia

Competências Específicas

As  Competências  Específicas,  do  Componente  Curricular  Filosofia,  da  Área  de

Conhecimento Ciências Humanas são:

1 Ler de modo filosófico os textos; investigação e compreensão.

2 Elaborar por escrito, de forma coerente e compreensível, o que foi apropriado de
modo reflexivo.

3 Debater, tomar posição, raciocínio lógico e argumentação.

4 Observação,  análise,  criatividade,  curiosidade,  abstração,  crítica,  reconstrução
racional e pensar múltiplas possibilidades para a solução de problemas.

5  Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos. 

6 Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem específica,
quanto no entorno sócio-político, histórico e cultural;  e no horizonte da sociedade
científico-tecnológica.

        
    Unidades Temáticas do Componente Curricular Filosofia

1.3.1 Introdução à Filosofia

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Filosofia: Introdução à Filosofia, da

Área do Conhecimento Ciências Humanas são: 

1 Mito X Razão

2 Então, o que é Filosofia?

3 O conceito de filosofia: origem e características

4 Tipos de conhecimento

5 Mitos

6 Períodos da Filosofia

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Filosofia:  Introdução  à  Filosofia,  da  Área  do  Conhecimento  Ciências

Humanas são:
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OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Mito X Razão

Então, o que é Filoso-
fia?

O conceito de filosofia:
origem  e  característi-
cas

Tipos de conhecimen-
to

Mitos

Períodos da Filosofia.

(EF06FI01ERE-1)
Compreender o surgi-
mento  da  Filosofia,
seu  papel  e  relevân-
cia na história

(EF06FI02ERE-1)
Despertar a curiosida-
de filosófica

• Mitologia  e  racio-
nalidade;
• Introdução  à  Filo-
sofia;
• Principais períodos
da história da filosofia.

1.3.2 Conceitos: Tempo, Felicidade e Eternidade

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Filosofia:  Conceitos  -  Tempo,

Felicidade e Eternidade, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são: 

1
Tempo:  Como experimentamos o  passado,  o  presente  e  o  futuro  em nosso
pensamento?

2
Felicidade:  E se  pudéssemos parar  o  tempo, para  que nossa felicidade não
acabasse nunca?

3
Eternidade: O tempo é sempre percebido da mesma forma? Ou esta percepção
depende do momento que estamos vivendo?

4 O devir: De que maneira nossa realidade se transforma com o tempo?

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Filosofia:  Conceitos  -  Tempo,  Felicidade  e  Eternidade,  da  Área  do

Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Como experimenta-
mos  o  passado,  o
presente e o futuro
em  nosso  pensa-

(EF06FI03ERE-1) In-
troduzir  uma  noção
conceitual  e introdutó-
ria as concepções pré-

• Tempo
• Felicidade
• Eternidade
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mento?

E  se  pudéssemos
parar o tempo, para
que  nossa  felicida-
de  não  acabasse
nunca?

O tempo é sempre
percebido  da  mes-
ma forma? Ou esta
percepção depende
do  momento  que
estamos vivendo?

O  devir:  De  que
maneira nossa rea-
lidade  se  transfor-
ma com o tempo?

socráticas

(EF06FI04ERE-1)
Apresentar  caminhos
para  que  os  estudan-
tes construam a partir
das ideias de filósofos
seus  entendimentos
do mundo, do outro e
de si mesmo

(EF06FI05ERE-1)  Re-
conhecer  a  noção  de
arché como  princípio
originário da noção da
investigação  racional
de mundo

1.3.3 Filosofia da Natureza: Pré-Socráticos

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Filosofia:  Filosofia da Natureza:

Pré-Socráticos, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são: 

1
Aparência e realidade: Nossos sentidos podem nos enganar? Há diferença entre
a aparência e a realidade das coisas?

2 O ser: um mesmo ser assume diferentes aparências?

3
O ser e o devir: O ser é algo que se mantém, mesmo com as transformações
que acontecem ao longo do tempo?

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática Filosofia: Filosofia da natureza: pré-socráticos, da Área do Conhecimento

Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Nossos  sentidos
podem  nos  enga-
nar?  Há  diferença
entre a aparência e
a realidade das coi-
sas?

(EF06FI03ERE-1) Intro-
duzir  uma  noção  con-
ceitual e introdutória as
concepções pré-socráti-
cas

• Aparência  e  Realida-
de;
• O ser;
• O ser e o devir;
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Um mesmo ser as-
sume  diferentes
aparências?

O ser é algo que se
mantém,  mesmo
com as transforma-
ções  que  aconte-
cem  ao  longo  do
tempo?

(EF06FI04ERE-1) Apre-
sentar  caminhos  para
que  os  estudantes
construam  a  partir  das
ideias de filósofos seus
entendimentos do mun-
do,  do  outro  e  de  si
mesmo
(EF06FI05ERE-1) Re-
conhecer  a  noção  de
arché como  princípio
originário  da  noção  da
investigação racional de
mundo

1.3.4 Lógica

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Filosofia:  Lógica,  da  Área  do

Conhecimento Ciências Humanas são: 

1 O conhecimento:  É  possível  um conhecimento  absoluto  sobre  tudo?  Ou o
conhecimento tem limites?

2
A  lógica:  Por  que  nos  sentimos  inseguros  diante  das  situações
desconhecidas?

3
Proposições: Em que nos baseamos para falarmos sobre a realidade? Como
podemos organizar logicamente nossos pensamentos?

4
Os silogismos: Como saber se o que vemos, o que pensamos e o que dizemos
é falso ou verdadeiro?

5 Teoria do conhecimento: As coisas são como pensamos?

6
Característica do conhecimento: Se todas as coisas fossem um sonho, o que
restaria então? Como temos certeza de que as coisas são reais?

7
O racionalismo: De onde vêm essas ideias? Nossa imaginação é limitada por
nossas experiências?

8 O empirismo: Como somos capazes de imaginar seres misturados?

9
O dogmatismo e  o  ceticismo:  Somos capazes de prever  o  futuro? Nossos
conhecimentos nos permitem controlar o futuro?

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática Filosofia: Lógica, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:
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OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

O  conhecimento:  É
possível  um  conheci-
mento absoluto sobre
tudo?  Ou  o  conheci-
mento tem limites?

A lógica: Por que nos
sentimos  inseguros
diante  das  situações
desconhecidas?

Proposições:  Em que
nos  baseamos  para
falarmos sobre a reali-
dade?  Como  pode-
mos organizar  logica-
mente nossos pensa-
mentos?

Os  silogismos:  Como
saber  se  o  que  ve-
mos, o que pensamos
e o que dizemos é fal-
so ou verdadeiro?

Teoria  do  conheci-
mento: As coisas são
como pensamos?

Característica  do  co-
nhecimento: Se todas
as coisas fossem um
sonho, o que restaria
então?  Como  temos
certeza de que as coi-
sas são reais?

O  racionalismo:  De
onde vêm essas idei-
as?  Nossa  imagina-
ção  é  limitada  por
nossas experiências?

O  empirismo:  Como
somos  capazes  de
imaginar  seres mistu-
rados?

O dogmatismo e o ce-
ticismo:  Somos capa-
zes de prever o futu-
ro?  Nossos  conheci-
mentos nos permitem
controlar o futuro?

(EF06FI06ERE-1)
Desenvolver o raci-
ocínio lógico

(EF06FI07ERE-1)
Compreensão e in-
terpretação  dos
problemas  propos-
tos

(EF06FI08ERE-1)
Defender  e  refutar
argumentos

(EF06FI09ERE-1)
Problematizar  e
buscar soluções

(EF06FI10ERE-1)
Classificar sutilezas

• Teoria  do  Conheci-
mento;
• A lógica;
• Proposições;
• Silogismos;
• Racionalismo;
• Empirismo;
• Dogmatismo.
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1.3.5 Conceitos: Trabalho, Cultura, Liberdade e Existência

Objetos de Conhecimento

Os Objetos  de Conhecimento  da Unidade Temática Filosofia:  Conceitos  -  Trabalho,

Cultura, Liberdade e Existência, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são: 

1
O trabalho:  O trabalho é uma característica dos seres humanos? Os animais
também trabalham?

2
A cultura: De que forma o mundo que conhecemos é um mundo construído por
nós mesmos?

3 A liberdade: O que faz os seres humanos distintos dos outros seres vivos?

4
A existência:  Como seremos todos  como o  passar  do  tempo? Que escolhas
faremos? O que você vai ser quando crescer?

5
Liberdade,  existência  e  sociedade:  Como  será  o  mundo,  quando  nós  não
existirmos mais?

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática Filosofia: Conceitos - trabalho, cultura, liberdade e existência, da Área do

Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

O trabalho é uma ca-
racterística dos seres
humanos?  Os  ani-
mais  também  traba-
lham?

De que forma o mun-
do  que  conhecemos
é um mundo constru-
ído por nós mesmos?

O  que  faz  os  seres
humanos  distintos
dos  outros  seres  vi-
vos?

Como seremos todos
como  o  passar  do
tempo?  Que  esco-
lhas faremos? O que
você  vai  ser  quando
crescer?

(EF07FI01ERE-1)
Esclarecer  concei-
tos  que  são  perti-
nentes para a com-
preensão  filosófica
e de mundo

(EF07FI02ERE-1)
Investigar o concei-
to  de  trabalho  na
escola

(EF07FI03ERE-1)
Esclarecer a noção
de  trabalho  como
fonte de vida e ren-
da

(EF07FI04ERE-1)
Compreender a cul-
tura como fazer tipi-
camente humano

•  Trabalho;
•  Cultura;
•  Liberdade;
• Existência.

102



Currículo dos Anos Finais do Ensino Fundamental: Área de Conhecimento Ciências Humanas

Liberdade,  existência
e  sociedade:  Como
será o mundo, quan-
do  nós  não  existir-
mos mais?

(EF07FI05ERE-1)
Relação da liberda-
de com a racionali-
dade e a responsa-
bilidade

(EF07FI06ERE-1)
Debater  o  sentido
existencial e a rele-
vância  das  esco-
lhas da vida

1.3.6 Filosofia da História

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Filosofia: Filosofia da História, da

Área do Conhecimento Ciências Humanas são: 

1 A história: Por que somos curiosos? O que desperta nossa curiosidade?

2
Há um ser na história? Os objetos do nosso cotidiano contam a nossa história? Por
quê?

3 A natureza humana: O que passa e o que fica de nós, ao longo do tempo?

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Filosofia:  Filosofia  da  História,  da  Área  do  Conhecimento  Ciências

Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Por  que  somos curio-
sos?  O  que  desperta
nossa curiosidade?

Há um ser na história?
Os  objetos  do  nosso
cotidiano  contam  a
nossa  história?  Por
quê?

A natureza humana: O
que passa e o que fica
de  nós,  ao  longo  do

(EF07FI07ERE-1)
Compreender  a
construção do pro-
cesso  e  sentido
histórico

(EF07FI08ERE-1)
Investigar  sobre  a
natureza  humana
a partir de concep-
ções denominadas
de essencialistas

• Natureza Humana;
• O  ser  humano  na
história.
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tempo?

1.3.7 Filosofia da Ciência e Epistemologia

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Filosofia:  Filosofia da Ciência e

Epistemologia, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são: 

1 Filosofia e ciência: Podemos prever o futuro com base nos conhecimentos que te-
mos das coisas?

2 Filosofia da ciência: Há lógica em tudo? Podemos ter certeza das coisas?

3 O método indutivo: O que é previsível e o que não é previsível?

4 As críticas ao método indutivo: O que é possível – e o que não é possível – ser
descrito e explicado pela ciência?

5 O falsificacionismo: O que caracteriza o conhecimento científico?

6 Thomas Kuhn e a noção de paradigma: Por que a ciência é uma forma de conheci-
mento tão importante para nós?

7 Ciência e sociedade: A ciência é uma forma de conhecimento que permite identifi-
car as ligações entre tudo o que existe?

8 As críticas de Paul Feyerabend: A ciência é uma forma de conhecimento neutra,
ou não?

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática Filosofia: Filosofia da Ciência e epistemologia, da Área do Conhecimento

Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Podemos  prever  o
futuro com base nos
conhecimentos  que
temos das coisas?

Há lógica em tudo?
Podemos  ter  certe-
za das coisas?

O que é previsível e
o que não é previsí-
vel?
As críticas ao méto-
do indutivo: O que é

(EF07FI09ERE-1)
Discutir  os  limites
da ciência pela via
da filosofia

(EF07FI10ERE-1)
Compreender  a
diferença  entre  o
método indutivo e
dedutivo nas ciên-
cias

(EF07FI11ERE-1)
Perceber  a  dife-

• Filosofia e ciência;
• Filosofia da ciência;
• O método indutivo;
• O Falsificacionismo;
• Ciência e sociedade.
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possível  –  e  o  que
não é possível – ser
descrito e explicado
pela ciência?

O que caracteriza o
conhecimento  cien-
tífico?
Thomas  Kuhn  e  a
noção  de  paradig-
ma: Por que a ciên-
cia é uma forma de
conhecimento  tão
importante  para
nós?

A ciência é uma for-
ma de conhecimen-
to que permite iden-
tificar  as  ligações
entre  tudo  o  que
existe?

As  críticas  de  Paul
Feyerabend: A ciên-
cia é uma forma de
conhecimento  neu-
tra, ou não?

rença entre a filo-
sofia e a ciência

(EF07FI12ERE-1)
Perceber  as  dife-
rentes  formas  de
conhecimento  e
compreensão  da
realidade

1.3.8 Ética

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Filosofia:  Ética,  da  Área  do

Conhecimento Ciências Humanas são: 

1 Natureza e cultura: Se tivéssemos sido criados em um país distante, com outra
cultura, seríamos as mesmas pessoas que somos?

2 Moral e ética: Nossas noções morais – nossa visão sobre o que é certo e sobre o
que é errado – são válidas para toda a humanidade?

3 Os  valores  morais:  Sob  o  ponto  de  vista  moral  a  mentira  sempre  é  algo
condenável? Ou há situações nas quais a mentira é moralmente justificável?

4 Moral:  normas  e  condutas:  Até  que  ponto  nossas  ações  cotidianas  envolvem
problemas morais? Sempre agimos de acordo com os valores que defendemos?

5 Moral: a noção de dever: Agir de acordo com os valores morais nos quais acredita
ou resolver seu problema individual?

6 A teoria utilitarista: Até que ponto somos capazes de medir as consequências de
nossas ações?
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7 A virtude: Nós, humanos, somos capazes de agir sempre bem, de nos comportar
de maneira virtuosa em todas as situações?

8 Os animais  na  ética  contemporânea:  Nossas  preocupações  morais  devem se
limitar ao bem-estar dos seres humanos ou devemos levar em conta todos os
seres capazes de sofrer?

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática Filosofia: Ética, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Se tivéssemos sido
criados em um país
distante, com outra
cultura,  seríamos
as mesmas pesso-
as que somos?

Nossas noções mo-
rais  –  nossa  visão
sobre o que é certo
e sobre o que é er-
rado  –  são  válidas
para  toda a huma-
nidade?

Sob o ponto de vis-
ta  moral  a  mentira
sempre é algo con-
denável? Ou há si-
tuações  nas  quais
a  mentira  é  moral-
mente justificável?

Moral:  normas  e
condutas:  Até  que
ponto  nossas
ações  cotidianas
envolvem  proble-
mas morais?  Sem-
pre  agimos  de
acordo com os va-
lores  que  defende-
mos?

Moral:  a  noção  de
dever: Agir de acor-
do  com os  valores
morais  nos  quais
acredita ou resolver
seu  problema  indi-
vidual?

(EF08FI01ERE-1)
Compreender  a
diversidade  moral
presente nas dife-
rentes culturas

(EF08FI02ERE-1)
Capacidade  de
avaliação  moral
dos  atos  diante
das normas jurídi-
cas vigente.
(EF08FI03ERE-1)
Refletir  sobre  as
atitudes  de:  ano-
mia,  heteronomia
e autonomia

(EF08FI04ERE-1)
Compreender  os
elementos  consti-
tuintes  do  campo
ético,  tais  como
valores,  deveres,
liberdade,  vonta-
de,  desejo,  cons-
ciência, responsa-
bilidade,  autono-
mia, meios e fim

• Natureza e cultura;
• Moral e ética;
• Os valores morais;
• A teoria utilitarista;
• A virtude;
• Ética contemporânea.
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A  teoria  utilitarista:
Até  que  ponto  so-
mos  capazes  de
medir  as  conse-
quências de nossas
ações?
A virtude:  Nós, hu-
manos,  somos  ca-
pazes de agir sem-
pre  bem,  de  nos
comportar  de  ma-
neira  virtuosa  em
todas as situações?

Os animais na ética
contemporânea:
Nossas  preocupa-
ções morais devem
se  limitar  ao  bem-
estar dos seres hu-
manos ou devemos
levar  em conta  to-
dos os seres capa-
zes de sofrer?

1.3.9 Política

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Filosofia:  Política,  da  Área  do

Conhecimento Ciências Humanas são: 

1 A filosofia política: Os seres humanos precisam viver em sociedade? O isolamento é
possível para os seres humanos?

2 A sociedade política é natural? Somos bons por natureza? A sociedade é algo bom
ou ruim?

3 A política na natureza da humanidade: Como é a questão da representação política?
E os conflitos?

4 A teoria  contratualista  de Thomas Hobbes:  Como ficam as relações de amizade
relacionadas à política? O que é público pode ser tratado como pessoal?

5 As teorias políticas de John Locke: É natural o desejo pelo poder?

6 A teoria política de Rousseau: Como podemos identificar a prioridade de algo? O
debate é um caminho para chegarmos à verdade?

7 A filosofia política de Karl Marx: O diálogo é um meio para a solução de pendências?
Como se constrói a vontade da maioria?

8 As  teses  políticas  de  Nicolau  Maquiavel:  Podemos  mudar  de  ideia  durante  um
debate? Como devem ser as relações entre representantes e representados?
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Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática Filosofia: Política, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

A  filosofia  política:
Os  seres  humanos
precisam  viver  em
sociedade? O isola-
mento  é  possível
para  os  seres  hu-
manos?

A sociedade política
é  natural?  Somos
bons  por  natureza?
A sociedade é algo
bom ou ruim?

Como  é  a  questão
da  representação
política? E os confli-
tos?

Como ficam as rela-
ções de amizade re-
lacionadas  à  políti-
ca? O que é público
pode  ser  tratado
como pessoal?

É  natural  o  desejo
pelo poder?

Como  podemos
identificar a priorida-
de de algo? O deba-
te  é  um  caminho
para  chegarmos  à
verdade?

O  diálogo  é  um
meio para a solução
de  pendências?
Como se constrói a
vontade da maioria?

Podemos mudar de
ideia  durante  um
debate?  Como  de-
vem ser as relações
entre  representan-
tes  e  representa-
dos?

(EF08FI05ERE-1)
Investigar  a  dife-
rença  de  governo
como estrutura  de
poder  e  Estado
como um ser artifi-
cial.

(EF08FI06ERE-1)
Entender a diferen-
ça  entre  os  três
poderes  e  quais
suas  funções  es-
pecíficas na cidade
de Erechim.
(EF08FI07ERE-1)
Entender a diferen-
ça  entre  política
natural e artificial.

(EF08FI08ERE-1)
Discutir  sobre  a
noção de seres so-
ciáveis  e  insociá-
veis.

(EF08FI09ERE-1)
Conceitos:  forma
de  governos,  de-
mocracia,  aristo-
cracia, oligarquia

(EF08FI10ERE-1)
As concepções de
política  anterior  e
posterior  a  Maqui-
avel

• Filosofia política;
• A  política  na  natureza
da humanidade;
• A  teoria  contratualista
de Thomas Hobbes;
• As  teorias  políticas  de
John Locke;
• A  teoria  política  de
Rousseau;
• A  filosofia  política  de
Karl Marx;
• As  teses  políticas  de
Nicolau Maquiavel.
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1.3.10 Filosofia da Linguagem

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Filosofia: Filosofia da Linguagem,

da Área do Conhecimento Ciências Humanas são: 

1 A linguagem: Qual é a função da linguagem? Por que ela é importante para nós?

2 A noção de linguagem como sistema: As palavras podem descrever adequadamen-
te a realidade?

3 A linguagem como descrição do mundo: De que forma a linguagem se manifesta?
Como nos comunicamos?

4 O significado como uso: Quais são os diferentes sentidos que as palavras podem
ter? Por que isso acontece?

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Filosofia:  Filosofia  da  Linguagem,  da  Área  do  Conhecimento  Ciências

Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Qual  é  a  função
da  linguagem?
Por que ela é im-
portante  para
nós?

As  palavras  po-
dem  descrever
adequadamente a
realidade?

De  que  forma  a
linguagem se ma-
nifesta?  Como
nos  comunica-
mos?

O  significado
como  uso:  Quais
são  os  diferentes
sentidos  que  as
palavras  podem
ter? Por  que isso

(EF09FI01ERE-1)
Entender a relação
entre  linguagem,
conhecimento  e
realidade

(EF09FI02ERE-1)
Diferentes  parâ-
metros  de  lingua-
gem  e  comunica-
ção: homens e ani-
mais

(EF09FI03ERE-1)
Compreender  os
elementos  da  lin-
guagem:  signos,
símbolos,  ícones,
sinais, códigos

• A linguagem;
• A  noção  de  linguagem
como sistema;
• A linguagem como descri-
ção do mundo;
• O significado como uso.
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acontece?

1.3.11 Estética ou Filosofia da Arte

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Filosofia: Estética ou Filosofia da

Arte, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são: 

1 A estética: O que faz as coisas bonitas? O que é beleza?

2 A arte, a beleza e o conhecimento da realidade: Por que a arte nos emociona? Que
tipo de emoção é esta?

3 O juízo de gosto: A arte pode ser definida? Quais os limites entre arte e a realida-
de?

4 A paz da apreciação estética: Por que a arte é importante? O que ela revela sobre 
nós?

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática Filosofia: Estética ou Filosofia da Arte, da Área do Conhecimento Ciências

Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

A  estética:  O  que
faz as coisas boni-
tas? O que é bele-
za?
Por que a arte nos
emociona?  Que
tipo  de  emoção  é
esta?

O juízo de gosto: A
arte pode ser defi-
nida?  Quais  os  li-
mites  entre  arte  e
a realidade?

A paz  da  aprecia-
ção  estética:  Por
que a arte é impor-
tante?  O  que  ela
revela sobre nós?

(EF09FI04ERE-1)
Buscar as diferentes
variações  no  con-
ceito de Belo

(EF09FI05ERE-1)
Reconhecer  a  pos-
sibilidade  de
apreensão  da  reali-
dade  pela  sensibili-
dade tais como a in-
tuição,  a  imagina-
ção,  a  contempla-
ção e fruição

(EF09FI06ERE-1)  A
apreciação, reflexão
e  contemplação  de
obras de arte

• A estética;
• A arte, a beleza e o co-
nhecimento da realidade;
• O juízo de gosto;
• Apreciação estética.
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1.3.12 Introdução à História da Filosofia

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Filosofia: Introdução à História da

Filosofia, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são: 

1 A história da filosofia: Podemos prever o futuro? Como a passagem do tempo nos
modificará?

2 As áreas do saber filosófico: Como a passagem do tempo nos afeta? Estamos sem-
pre presos ao tempo?

3 As origens da filosofia: A passagem do tempo nos faz bem? Como lidamos com o
envelhecimento?

4 A filosofia e os temas sobre humanidade: Como lidamos com as perdas? Qual a re-
lação entre sabedoria e experiência?

5 As transformações na filosofia: Como se dão nossas experiências? O que a passa-
gem do tempo tem haver com isso?

6 As transformações na história da filosofia: Como representamos a realidade? As re-
presentações mudam quando mudam?

7 Filosofia  e  progresso:  Conseguimos  parar  de  pensar  no  passado  e  no  futuro?
Quando isso poderia acontecer?

8 A filosofia na atualidade: Como será o nosso futuro? Podemos ter controle sobre a
passagem do tempo?

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Filosofia:  Introdução  à  História  da  Filosofia,  da  Área  do  Conhecimento

Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

A história  da filoso-
fia. Podemos prever
o  futuro?  Como  a
passagem do tempo
nos modificará?

As  áreas  do  saber
filosófico:  Como  a
passagem do tempo
nos afeta? Estamos
sempre  presos  ao
tempo?

(EF09FI07ERE-1)
Apropriação de no-
ções  preliminares
da história  da filo-
sofia  e  seus  con-
ceitos

(EF09FI08ERE-1)
A filosofia no tem-
po e para o nosso
tempo

• A história da filosofia;
• As áreas do saber filo-
sófico;
• A filosofia e os temas
sobre humanidade;
• As  transformações  na
filosofia;
• A filosofia na atualida-
de.
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As origens da filoso-
fia: A passagem do
tempo nos faz bem?
Como  lidamos  com
o envelhecimento?
Como  lidamos  com
as  perdas?  Qual  a
relação  entre  sabe-
doria e experiência?

As  transformações
na  filosofia:  Como
se  dão  nossas  ex-
periências? O que a
passagem do tempo
tem  haver  com
isso?

As  transformações
na história da filoso-
fia: Como represen-
tamos  a  realidade?
As  representações
mudam quando mu-
dam?
Filosofia  e  progres-
so:  Conseguimos
parar  de pensar no
passado  e  no  futu-
ro? Quando isso po-
deria acontecer?

Como será o nosso
futuro? Podemos ter
controle  sobre  a
passagem  do  tem-
po?
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