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EtecDr, José Luiz Viana Coutinho 

Código: 073 Município: Jales- SP 

 

Eixo Tecnológico: Recursos Naturais 

Habilitação Profissional: Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio 

Qualificação: Sem Certificação Técnica Série:1º - Turmas A e B 

Componente Curricular: História 

C.H. Semanal: 02 Professor: Pedro Garcia Veiga 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
1- Dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa e saber usar as diferentes 
linguagens para se expressar e comunicar. 
2- Construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de modo a 
investigar e compreender a realidade . 
3-Selecionar , organizar  , interpretar dados e informações, trabalhando –os 
contextualizadamente  para enfrentar situações - problemas e tomar decisões. 
4-organizar informações e conhecimentos disponíveis de forma a argumentar 
consistentemente. 
5- recorrer a conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de intervenção 
solidária na realiddade. 

 
 Ensino Técnico Integrado ao Médio 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
(Todas as Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas previstas no Plano de Curso para este Componente Curricular deverão ser lançadas 
nos campos abaixo) 
 

 
Componente Curricular:                                                                                                                   Série: 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1- 
 
 
 
2- 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4- 
 
 
 
 

Informar-se, comunicar-se e 
representar ideias e sentimentos 
utilizando textos e tecnologias de 
diferentes naturezas.  
 Compreender o desenvolvimento da 
sociedade como processo de ocupação e de 
produção de espaços físicos e as relações da 
vida humana com a paisagem em seus 
desdobramentos políticos, culturais, 
econômicos e humanos. Habilidades 
Valores e Atitudes 
Identificare/ ou utilizar fontes e documentos 
pertinentes à obtenção de informações 
desejadas 
 
Questionar processos naturais, 
socioculturais e tecnológicos, 
identificando regularidades, 
apresentando interpretações e 
prevendo evoluções .Habilidades, 
Valores e Atitudes. 

 
1- 
 
 
 
2- 
 
 
 
3- 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar/ e ou utilizar fontes e documentos 
pertinentes a obtenção das informações 
desejadas 
 
 
Descrever , narrar, relatar, expressar , 
problematizar , argumentar, apresentar 
soluções. 
 
 
. Ler as paisagens percebendo os sinais de 
sua formação/ transformação pela ação de 
agentes sociais. 
- Relacionar os espaços físicos ocupados 
com a condição social e a qualidade de vida 
de seus ocupantes 
 
 
 
 
 

1- 
 
 
 
 
1-1 
 
1-2 
 
1-3 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 1 – Introdução ao estudo da 
história temática  
Tempo, memória, documento e 
monumento. Realidade, leituras da 
realidade e ideologia 
-Significado do estudo de História na 
formação do aluno 
 Lidando com o tempo: Tempo Histórico, 
Cronológico e Mentalidade 
 
 Verdade Histórica: Filme Narradores de 
Javé 
 
Transformações pela quais passou o 
trabalho compulsório da antiguidade à 
contemporaneidade. 
Modalidades de trabalho compulsório: 
escravidão. Resistência dos 
trabalhadores à exploração e opressão. 
Permanência e influência de elementos 
culturais originários da antiguidade 
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5- 

 
Detectar, nos lugares, a presença de 
elementos culturais transpostos de 
outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação 
estabelecidas entre eles.. 

5- 
 
 
 
 
6- 
 
 
 
 
7- 

Descrever , narrar, relatar, expressar, 
problematizar, argumentar, apresentar 
soluções. 
 
 
Utilizar conhecimentos de diferentes 
naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar 
 
 
Reconhecer os processos de intervenção do 
homem na natureza para a produção de 
bens, o uso social dos produtos dessa 
intervenção e suas implicações. 

 
 
 
2-1 
 
 
 
2-2 
 
3- 
 
 
3-1 
 
4- 
 
 
4-2 
 
4-3 
 
 
4-4 

clássica e da idade média até os dias de 
hoje. 
 
Implantação do modelo de trabalho 
escravo na colônia portuguesa na 
América e formas de resistência 
A inviabilidade do trabalho escravo e a 
introdução do trabalho livre nas lavouras 
de café ( imigrantes) 
A questão fundiária na Roma Antiga , 
contexto social e econômico e luta pela 
reforma agrária 
Código de Direito Romano: princípio da 
propriedade da terra / terra e poder. 
A questão fundiária no Brasil: Contexto 
histórico. 
 
Lei de Terras de 1850 
 
Constituição Federal de 1988: Direito de 
propriedade: questão fundiária, função 
social da terra, reformaagrária. 
- Luta pela cidadania: A luta pela posse 
da terra , movimentos sociais, conflito e 
violência no campo. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:                                                                                                                   Série: 
 
Habilidade 

 
Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
(Dia e Mês) 

1,2,3,7 1;1-1; 1-2;1-3; 

Cronologia, 
Paleontologia, Patrimônio 
Histórico 

Livro texto de apoio – didático, aula 
explicativa dialogada, sondagem do aluno, 
solicitação de tarefa, Projeção de Filme- 
produção de relatório 

 
 

27 / 01 a27 / 02 

1,2,4 2,2-1;2-2; 

Trabalho escravo; 
Trabalho compulsório, 
colonialismo,Cultura,Trab
alho livre, movimentos 
sociais 

Livro texto de apoio – didático, aula 
explicativa dialogada, tarefa- resolução de 
atividade individual , correção de atividade 
a titulo de recuperação contínua, leitura de 
texto complementar( Projeto Leitura) 
pesquisa- Portal Clickideia 

 
 
03 / 03 a 17 / 04 

1, 3, 4, 5 3; 3-1;  

Código de Direito 
Romano, Classes 
sociais, Política e 
economia 

Livro texto de apoio – didático, aula 
explicativa dialogada, tarefa- resolução de 
atividade individual , correção de atividade 
a titulo de recuperação contínua, leitura de 
texto complementar( Projeto Leitura) 
pesquisa- Portal Clickideia. 

 
 
22 / 04 a/ 11/06 

2, 3, 4,6 4; 4-1;  

Direito Constitucional: 
princípios legais: 
Usucapião, reforma 
Agrária, Movimentos 
sociais.Política e 
economia. 

Livro texto de apoio – didático, aula 
explicativa dialogada, tarefa- resolução de 
atividade individual ,  projeção de filme, 
pesquisa- Portal Clickideia, comparação de 
documentos 

 
 
14 / 07 a 21 / 08 
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1, 3,5,6 4-2 

 
 
Política ,Capitalismo 

Livro texto de apoio – didático, aula 
explicativa dialogada, tarefa- resolução de 
atividade individual e de grupo , correção 
de atividade a titulo de recuperação 
contínua, leitura de texto complementar( 
Projeto Leitura) pesquisa- Portal Clickideia. 

 
 
25 / 08 a 30 / 09 

1,2,3, 4,5                4-3 
Constituição Federal , 
Capitalismo. 

Texto apoio livro didático, pesquisa 
Internet, Clikidéia, aula explicativa 
dialogada,  

 
 
01 / 10 a 06 / 11 

1, 2, 3,6,7 4- 4 

  Estado, lutas de 
classes, conflito social 
(capitalismo) 

Livro texto de apoio – didático, aula 
explicativa dialogada, tarefa- resolução de 
atividade individual e de grupo , correção 
de atividade a titulo de recuperação 
contínua,vídeo documentário,  leitura de 
texto complementar( Projeto Leitura) 
pesquisa- Portal Clickideia 

 
 
 
10/ 11 a 11 / 12 
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IV –Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular:                                                                                                                  Série: 
 

Competência 
(por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1-Informar-se, comunicar-se e representar 
ideias e sentimentos utilizando textos e 
tecnologias de diferentes naturezas.  
 
2- Compreender o desenvolvimento da 
sociedade como processo de ocupação e 
de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem 
em seus desdobramentos políticos, 
culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades Valores e Atitudes 
 
3-Identificare/ ou utilizar fontes e 
documentos pertinentes à obtenção de 
informações desejadas 
 
4-Questionar processos naturais, 
socioculturais e tecnológicos, identificando 
regularidades, apresentando interpretações 
e prevendo evoluções .Habilidades, 
Valores e Atitudes. 
 
5-Detectar, nos lugares, a presença de 
elementos culturais transpostos de outros 
espaços e as relações de convivência ou 
de dominação estabelecidas entre eles. 

1-Estabelecer relações entre textos 
diversos,definindo pontos de vistas  
diferentes sobre  um mesmo fato , 
percebendo a produção histórica , 
em tempo , espaço  e sujeitos 
envolvidos 
2-Organizar as informações obtidas 
através dos vários recursos 
disponíveis 

3-Domínio da língua culta, 
expressando oralmente e 
descrevendofatos e relações 
humanas  que influenciam nas 
transformações sociais e produção 
histórica. 

4-Evidenciar através de textos , 
fotos e recursos da mídia , 
determinando os acontecimentos 
por períodos de tempo, as 
transformações patrocinada pela 
ação do homem no meio. 

 
 

1-Pesquisa em 
apresentação escrita  

 
2-Avaliação escrita 
individual 
3-Sinopses de consultas 
bibliográficas 
3-Resolução de exercícios 
individual ou em grupo 
 
4-Participação na aula- 
oralidade 
5-produção de 
relatóriosexplorando 
elementos de vídeos: 
filmes e documentários 
5- cumprimento de tarefas  
- Produção de texto: 
interpretação 
6- leirura de textos e 
relatórios 
 
 
 

Descrever ,relatar, 
argumentar, situações 
apresentadas como 
problemas, debate 
-Clareza/precisão 
- organização 
- Criatividade 
-Oralidade 
-Compromisso 
- Criticidade 
Domínio da linguagem 
culta e escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Capacidade de sinteze e 
sintonia aos objetivos 
propostos inicialmente, 
participação efetiva na 
produção individual ou em 
grupo, ---2-respeito às 
opiniões diferentes dos 
colegas 
3- Expressar-se com 
clareza / segurança. 
4- Produção de textos, 
relatórios prezando pela 
norma culta da língua 
portuguesa. 
5- apresentação dos 
dados coletados dentro de 
um rigor 
metodológicoeficiência e 
qualidade do conteúdo da 
comunicação 
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V – Critérios para Avaliação do Rendimento dos Alunos  

Os critérios explicitam como serão realizadas as atividades avaliativas, sendo atribuídos 
os devidos valores. É “de onde surge a nota/menção do ”. O professor deve estabelecer 
os critérios adotados para avaliação de aprendizagem e na apresentação do Plano de 
Trabalho do Componente Curricular no início do semestre deve apresentar aos alunos. 

Conhecimentos Habilidades Comportamentos 

x 
Prova Dissertativa 

 
Prova Prática 

x 
Participação/interação na 
aula 

x 
Prova com Testes 
Objetivos 

 
Seminários 

x 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

x 
Prova com Consulta 

x 
Resolução de 
Exercícios 

x 
Compromisso c/ 
prazos/datas 

 
Prova Oral 

x 
Trabalhos/Pesq 
Individuais  

x 
Freqüência em 
Escala/estágio 

 
Outro............................. 

x 
Trabalhos/Pesq em 
grupo 

x 
Iniciativa e proatividade 

  
 

Outro............................. 
x 

Comportamento e 
disciplina 

    
 

Outro............................. 

 

Proporcionalidade na composição da menção final 

   

  0%  60%   0%  60%   0%  60% 

  10%  70%   10%  70%   10%  70% 

  20%  80%   20%  80%  x 20%  80% 

  30%  90%  x 30%  90%   30%  90% 

 x 40%  100%   40%  100%   40%  100% 

  50%     50%     50%   
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

-Livro didático : Volume 1 – História da Cavernas ao Terceiro Milênio.  
- Revistas : Veja, Isto É, Jornal: Estado de São Paulo, Folha de São Paulo 

Filmes: Narradores de Javé, “ Gladiador, Vídeos documentários 

Organização de Slides, Charges, textos avulsos, Constituição Federal 1988. 

Material Didático Específico: organização de conteúdos de acordo com temas(recortes 
históricos) 

- Site educacional: PortalClickideia 
 
 
VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a 
dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, 
constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que 
estas forem constatadas.  

A recuperação paralela é destinada aos alunos que apresentem dificuldades de 
aprendizagem não superadas no cotidiano escolar,necessitando, portanto, de uma 
orientação para o estudo paralelo às aulas regulares, reorganizando aulas trabalhadas, 
utilizando de metodologia diferenciada 

 
 
 

VIII– Identificação: 

Nome do professor: Pedro Garcia Veiga 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                   Data:  

 


