
ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 2º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

1ºANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

 
HABILIDADES BNCC 

 
HABILIDADES RS 

 
 HABILIDADE 
MUNICIPAL 

Mundo 

pessoal: meu 

lugar no 

mundo 

As fases da vida e a 

ideia de 

temporalidade 

(passado, presente 

e futuro) 

(EF01HI01) Identificar 

aspectos do seu 

crescimento por meio do 

registro das lembranças 

particulares ou de 

lembranças dos 

membros de sua família 

e/ou de sua 

comunidade. 

(EF01HI01RS-1) Conhecer a história de 

sua família e de sua comunidade, 

reconhecendo sentimentos e aprendendo a 

lidar com eles. 

 

As diferentes 

formas  de 

organização da 

família e da 

comunidade: os 

vínculos pessoais e 

as relações de 

amizade 

(EF01HI02) Identificar a 

relação entre as suas 

histórias e as histórias de 

sua família e de sua 

comunidade. 

(EF01HI02RS-1) Reconhecer as conexões 

entre suas lembranças pessoais e as de 

sua família e sua comunidade, entre o Eu e 

o Outro. 

 
 
 

(EF01HI02RS-2) Buscar, relacionar e 

associar histórias de si mesmo e das 

(EF01HI02RS1SJ1) 

Identificar 

brincadeiras da 

infância familiar, 

relacionando-as a 

contexto da 

comunidade. 

(EF01HI02RS-2SJ1) 

Reconhecer as 



demais pessoas, como os membros de 

vários grupos de convívio. 

comunidades, 

bairros que formam 

o município. 

As diferentes 

formas  de 

organização da 

família e da 

comunidade: os 

vínculos pessoais e 

as relações de 

amizade. 

(EF01HI03) Descrever e 

distinguir os seus papéis 

e responsabilidades 

relacionados à família, à 

escola e à comunidade. 

(EF01HI03RS-1) Descrever e 

distinguir os seus papéis e 

responsabilidades relacionados à família, à 

escola e à comunidade, identificando o 

espaço em que vive, referente à cultura 

local e regional. 

(EF01HI03RS-1SJ1) 

Compreender regras 

escolares, familiares 

e comunitárias, 

relacionando-as a 

cultura local. 

A escola e a 

diversidade do 

grupo social 

envolvido 

(EF01HI04)   Identificar 

as diferenças entre os 

variados ambientes em 

que vive (doméstico, 

escolar da comunidade), 

reconhecendo  as 

especificidades dos 

hábitos e das regras que 

os regem. 

(EF01HI04RS-1) Identificar e respeitar a 

diversidade social e cultural dos seres 

humanos, percebendo as diferenças e 

integrando-se ao meio social. 

 

Mundo 

pessoal: eu, 

A vida em casa, a 

vida na escola e 

(EF01HI05) Identificar 

semelhanças e 

(EF01HI05RS-1) Reconhecer e valorizar a 

memória material e imaterial. 

(EF01HI05RS-1SJ1) 

Valorizar aspectos 



meu grupo 

social e meu 

tempo 

formas 

representação 

social e espacial: os 

jogos e brincadeiras 

como forma de 

interação social e 

espacial 

diferenças entre jogos e 

brincadeiras atuais e de 

outras épocas e lugares. 

da cultura material e 

imaterial locais. 

A vida em família: 

diferentes 

configurações e 

vínculos 

(EF01HI06) Conhecer as 

histórias da família e da 

escola e identificar o 

papel desempenhado por 

diferentes sujeitos em 

diferentes espaços. 

(EF01HI06RS-1) Diferenciar 

espaços públicos e privados, comparando a 

ação das pessoas em lugares, como a 

escola e a sua casa. 

 

A vida em família: 

diferentes 

configurações e 

vínculos 

(EF01HI07) Identificar 

mudanças e 

permanências nas 

formas de organização 

familiar. 

(EF01HI07RS-1) Valorizar o papel de cada 

indivíduo no grupo e respeitar as diversas 

formas de organização e constituição 

familiar. 

 

A escola, sua 

representação 

espacial, sua 

história e seu papel 

(EF01HI08) Reconhecer 

osignificado  das 

comemorações e festas 

escolares, diferenciando-

(EF01HI08RS-1) Compreender as 

tradições expressas na cultura rio- 

grandense. 

(EF01HI08RS-1SJ1) 

Reconhecer 

aspectos que 



na comunidade as das datas festivas 

comemoradas no 

âmbito familiar ou da 

comunidade. 

expressam a cultura 

ourense. 

2º ANO 

A comunidade 
e seus 
registros 

A noção do “Eu” e 

do “Outro”: 

comunidade, 

convivências e 

interações entre 

pessoas 

(EF02HI01) 

Reconhecer espaços 

de sociabilidade e 

identificar os motivos 

que aproximam e 

separam as pessoas 

em diferentes grupos 

sociais ou de 

parentesco. 

  

A noção do “Eu” e 

do “Outro”: 

comunidade, 

convivências e 

interações entre 

pessoas 

(EF02HI02) Identificar e 

descrever práticas e 

papéis sociais que as 

pessoas exercem em 

diferentes 

comunidades. 

 

 (EF02HI02SJ1) 

Reconhecer os 

principais órgãos e 

instituições locais, bem 

como sua função e 

representação. 

A noção do “Eu” e 

do “Outro”: 

comunidade, 

convivências e 

interações entre 
pessoas. 

(EF02HI03) Selecionar 

situações cotidianas 

que remetam à 

percepção de 
mudança, pertencimento 

e memória. 

(EF02HI03RS-1) Reconhecer as 

permanências e as mudanças 

ocorridas nos vários aspectos da 

vida em sociedade, partindo da sua 

vivência. 

 



A noção do “Eu” e do 

“Outro”: registros de 

experiências 

pessoais e da 

comunidade no 

tempo e no espaço 

(EF02HI04) Selecionar e 

compreender o 

significado de objetos e 

documentos pessoais 

como fontes de 

memórias e histórias nos 

âmbitos pessoal, familiar, 

escolar e comunitário. 

(EF02HI04RS-1) Perceber a passagem do 

tempo comparando objetos antigos e 

contemporâneos. 

 
 

(EF02HI04RS-2) Demonstrar 

atitudes de cuidado e de preservação do 

patrimônio material e imaterial como fonte 

de memória e história. 

 

Formas de registrar 

e narrar histórias 

(marcos de 

memória materiais e 

imateriais) 

(EF02HI05) Selecionar 

objetos e documentos 

pessoais e de grupos 

próximos ao seu convívio 

e compreender sua 

função, seu uso e seu 

significado. 

 

(EF02HI05RS-1) Valorizar histórias que 

estão presentes na narrativa oral e 

memorial, existentes na família e 

comunidade. 

 
 (EF02HI05RS-2) Compreender o ser 

humano como fonte de conhecimento e 

saberes. 

(EF02HI05RS-1SJ1) 

Reconhecer o ser 

humano como 

agente social 

transformador da 

realidade em que 

vive. 

O tempo como 

medida 

(EF02HI06) Identificar e 

organizar,  

temporalmente,  fatos 

da vida  cotidiana, 

usando    noções 

relacionadas ao tempo 

  



(antes, durante,  ao 

mesmo  tempo   e 

depois). 

O tempo como 

medida 

(EF02HI07) Identificar e 

utilizar diferentes 

marcadores do tempo 

presentes na 

comunidade, como 

relógio e calendário. 

  

As formas de 
registrar as 
experiências 
da 

comunidade 

As fontes: relatos 

orais, objetos, 

imagens (pinturas, 

fotografias, vídeos), 

músicas, escrita, 

tecnologias digitais 

de informação e 

comunicação e 

inscrições nas 

paredes, ruas e 

espaços sociais 

(EF02HI08) Compilar 

histórias da família e/ou 

da comunidade 

registradas em 

diferentes fontes. 

 

 

 

 

 

 

 

  



As fontes: relatos 

orais, objetos, 

imagens (pinturas, 

fotografias, vídeos), 

músicas, escrita, 

tecnologias digitais 

de informação e 

comunicação e 

inscrições nas 

paredes, ruas e 

espaços sociais 

(EF02HI09) Identificar 

objetos e documentos 

pessoais que remetem 

à própria experiência no 

âmbito da família e/ou 

da comunidade, 

discutindo as razões 

pelas quais alguns 

objetos são 

preservados e outros 

são descartados. 

 

(EF02HI09RS-1) Identificar 

diferentes tipos de registros 

pessoais e familiares para formular e 

expressar uma sequência narrativa 

a respeito de sua história e da sua 

comunidade. 

(EF02HI09RS-1SJ1) 

Reconhecer a 

história de formação 

dos bairros e 

comunidades. 

A sobrevivência e a 

relação com a 

natureza 

(EF02HI10) Identificar 

diferentes formas de 

trabalho existentes na 

comunidade em que 

vive, seus significados, 

suas especificidades e 

importância. 

(EF02HI10RS-1) Compreender a 

importância das relações de 

trabalho no processo de construção 

e de desenvolvimento da sociedade 

 

A sobrevivência e a 

relação com a 

natureza 

(EF02HI11) Identificar 

impactos no ambiente 

causados pelas 

diferentes formas de 

(EF02HI11RS-1) Identificar e observar 

diferentes formas de trabalho e como elas 

se correlacionam com o ambiente, 

alterando o espaço e a natureza e se 

(EF02HI11RS-1SJ1) 

Reconhecer as 

diferentes formas de 

trabalho em escala 



trabalho existentes na 

comunidade em que vive. 

relacionando de maneira sustentável com a 

biodiversidade dos biomas Pampa, Mata 

Atlântica e Zona Costeira. 

(EF02HI11RS-2) Conhecer as formas de 

trabalho de comunidades tradicionais 

gaúchas e a inter- relação com a 

preservação cultural. 

local, relacionando-

as às 

transformações na 

paisagem. 

ENSINO FUNDAMENTAL 3º AO 5ºANO 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

3º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

 

HABILIDADES BNCC 
 

HABILIDADES RS 
 

 HABILIDADE 
MUNICIPAL SJ 

As pessoas e 

os grupos que 

compõem a 

cidade e o 

município 

O “Eu”, o “Outro” e 

os diferentes 

grupos sociais e 

étnicos  que 

compõem a cidade e 

os municípios: os 

desafios sociais, 

culturais   e 

ambientais do lugar 

onde vive 

(EF03HI01) Identificar os 

grupos populacionais que 

formam a cidade, o 

município e a região, as 

relações estabelecidas 

entre eles e os eventos 

que         marcam       a 

formação    da   cidade, 

como fenômenos 

migratórios (vida rural/vida 

urbana), desmatamentos, 

(EF03HI01RS-1) Identificar as 

contribuições dos distintos grupos sociais 

na construção da comunidade local, em 

diferentes tempos e espaços. 

 
 

(EF03HI01RS-2) Reconhecer a história e a 

importância dos povos nativos, imigrantes e 

migrantes que formaram sua cidade. 

(EF03HI01RS-3) Conhecer a história da 

cidade, sua vocação econômica, 

emancipação, locais de importância 

(EF03HI01RS-1SJ1) 

Identificar os grupos 

sociais que fizeram e 

fazem parte da 

construção do 

município. 



estabelecimento  de 

grandes empresas etc. 

histórica, turística, cultural e natural. 

O “Eu”, o “Outro” e 

os diferentes 

grupos sociais e 

étnicos  que 

compõem a cidade e 

os municípios: os 

desafios sociais, 

culturais   e 

ambientais do lugar 

onde vive 

(EF03HI02) Selecionar, 

por meio da consulta de 

fontes  de  diferentes 

naturezas,  e  registrar 

acontecimentos 

ocorridos ao longo do 

tempo na cidade ou 

região em que vive. 

  

O “Eu”, o “Outro” e 

os diferentes 

grupos sociais e 

étnicos  que 

compõem a cidade e 

os municípios: os 

desafios sociais, 

culturais   e 

ambientais do lugar 

onde vive 

(EF03HI03) Identificar e 

comparar pontos de vista 

em relação a eventos 

significativos do local em 

que vive, aspectos 

relacionados a condições 

sociais e à presença de 

diferentes grupos sociais 

e culturais, com especial 

destaque para as cultura, 

(EF03HI03RS-1) Conhecer a contribuição 

das diferentes etnias que constituíram a 

formação socioespacial do Rio Grande do 

Sul. 

 
 

(EF03HI03RS-2) Observar 

criticamente se há algum tipo de 

discriminação ou racismo em sua 

comunidade, auxiliando para difundir uma 

cultura de inclusão social e de respeito às 

 



africanas,indígenas e de 

migrantes. 

diversidades étnicas e culturais. 

Os patrimônios 

históricos e 

culturais da cidade 

e/ou do município 

em que vive 

(EF03HI04) Identificar os 

patrimônios históricos e 

culturais de sua cidade 

ou região e discutir as 

razões culturais, sociais 

e políticas para que 

assim sejam 

considerados. 

(EF03HI04RS-1) Identificar aspectos do 

“Patrimônio Histórico”, dos lugares/coisas e 

as práticas culturais/costumes que os 

constituem em sua cidade. 

 

O lugar em que 

vive 

A produção dos 

marcos  da 

memória:  os 

lugares de memória 

(ruas, praças, 

escolas, 

monumentos, 

museus etc.) 

(EF03HI05) Identificar os 

marcos históricos do 

lugar em que vive e 

compreender seus 

significados. 

(EF03HI05RS-1) Identificar e reconhecer 

dados sobre a história da localidade 

(escola, bairro e/ou município): origem do 

nome, data de criação, localização 

geográfica, etc.). 

(EF03HI05RS-2) Reconhecer, 

registrar e valorizar o patrimônio histórico 

de seu município. 

(EF03HI05RS-3) Classificar os principais 

aspectos da história e cultura gaúcha. 

(EF03HI05RS-4) Identificar os povos 

indígenas que habitavam o sul do país 

(EF03HI05RS-1SJ1) 

Identificar os 

principais povos 

indígenas presentes 

na região, bem como 

suas características. 



anterior à chegada dos portugueses e à 

ocupação jesuítica. 

(EF03HI05RS-5) Conhecer os principais 

aspectos da Revolução Farroupilha. 

A produção dos 

marcos  da 

memória:  os 

lugares de memória 

(ruas, praças, 

escolas, 

monumentos, 

museus etc.) 

(EF03HI06) Identificar os 

registros de memória na 

cidade (nomes de ruas, 

monumentos, edifícios 

etc.), discutindo os 

critérios que explicam a 

escolha desses nomes. 

 

(EF03HI06RS-1) Identificar os fatos 

históricos e/ou as práticas sociais que dão 

significado aos patrimônios culturais 

identificados na localidade, bem como os 

seus vultos históricos presentes no Rio 

Grande do Sul. 

(EF03HI06RS-1SJ1) 

Identificar 

personagens 

históricos na 

formação do 

município, bem 

como lugares de 

memória. 

A produção dos 

marcos  da 

memória: formação 

cultural da 

população 

(EF03HI07) Identificar 

semelhanças  e 

diferenças existentes 

entre comunidades de 

sua cidade ou região, e 

descrever o papel dos 

diferentes grupos 

sociais que as formam. 

(EF03HI07RS-1) Observar 

semelhanças e diferenças entre localidades 

de diferentes formações étnicas e culturais, 

observando a arquitetura, a economia, a 

arte, a culinária, a indumentária, entre 

outros elementos significativos. 

 

A produção dos 

marcos da 

(EF03HI08) Identificar 

modos de vida na cidade 

(EF03HI08RS-1) Conhecer como sua 

família e/ou comunidade vivia no passado, 

 

 



memória: a cidade e 

o campo, 

aproximações e 

diferenças 

e no campo no presente, 

comparando- os com os 

do passado. 

comparando com os dias atuais, como 

forma de identificar as modificações e 

permanências. 

 (EF03HI08RS-2) Comparar 

diferenças e semelhanças entre o modo de 

vida urbano e o rural. 

(EF03HI08RS-3) Valorizar o trabalho das 

pessoas que construíram a história  da  sua  

comunidade,  bairro e/ou      cidade,      

reconhecendo    a importância dos mais 

diversos ofícios, profissões e funções 

públicas. 

(EF03HI08RS-

2SJ1) Identificar as 

principais 

comunidades do 

município, 

estabelecendo 

relações entre o 

campo e a cidade. 

(EF03HI08RS-3SJ1) 

Reconhecer as 

principais profissões 

presentes no 

município. 

A noção de 

espaço 

público e 

privado 

A cidade, seus 

espaços públicos e 

privados e suas 

áreas de 

conservação 

ambiental 

(EF03HI09) Mapear os 

espaços públicos no 

lugar em que vive (ruas, 

praças, escolas, 

hospitais, prédios da 

Prefeitura e da Câmara 

de Vereadores etc.) e 

identificar  suas 

funções. 
 

(EF03HI09RS-1) Identificar dados sobre a 

história da localidade (rua, bairro e 

município): fundação, origem do nome, 

símbolos e serviços públicos municipais, 

localização geográfica e extensão 

territorial, população, produção econômica 

e aspectos socioculturais. 

(EF03HI09RS-2) Representar 

cartograficamente o lugar em que vive, 

 



sinalizando seus elementos significativos 

em termos geográficos (ambientais e 

culturais). 

(EF03HI09RS-3) Desenvolver 

conhecimentos sobre a organização 

política e social de um município (poderes 

do município e organizações da sociedade). 

A cidade, seus 

espaços públicos e 

privados e suas 

áreas de 

conservação 

ambiental 

(EF03HI10) Identificar 

as diferenças entre o 

espaço doméstico, os 

espaços públicos e as 

áreas de conservação 

ambiental, 

compreendendo  a 

importância da distinção. 

(EF03HI10RS-1) Diferenciar espaços 

públicos e privados de seu bairro e cidade, 

desenvolvendo sentimento de 

pertencimento e de cuidado para com eles. 

(EF03HI10RS-2) Identificar-se como sujeito 

individual e coletivo, por meio do 

desenvolvimento do conceito de cidadania. 

 

A cidade e suas 

atividades: trabalho, 

cultura e lazer 

(EF03HI11) Identificar 

diferenças entre formas 

de trabalho realizadas na 

cidade e no campo, 

considerando também o 

uso da tecnologia nesses 

diferentes contextos. 

(EF03HI11RS-1) Perceber o quanto a 

chegada da tecnologia no campo 

transformou as atividades do cotidiano, 

oportunizando o acesso a outros 

conhecimentos e trazendo possibilidades 

de desenvolvimento. 

(EF03HI11RS-1SJ1) 

Identificar as 

principais 

tecnologias locais 

utilizadas no campo. 



A cidade  e suas 

atividades: trabalho, 

cultura e lazer 

(EF03HI12) Comparar as 

relações de trabalho e 

lazer do presente com as 

de outros tempos e 

espaços, analisando 

mudanças e 

permanências. 

(EF03HI12RS-1) Valorizar o papel social e 

individual do trabalho, como meio de 

humanização e de construção da dignidade 

humana. 

 

 

 

 

4ªANO 

Transformações 

e  
permanências 

nas trajetórias 

dos grupos 

humanos 

A ação das 

pessoas, grupos 

sociais e 

comunidades no 

tempo e no espaço: 

nomadismo, 

agricultura, escrita, 

navegações, 

indústria, entre 

outras 

(EF04HI01) 

Reconhecer a história 

como resultado da ação 

do ser  humano no 

tempo e  no espaço, 

com base na 

identificação de 

mudanças e 

permanências ao longo 

do tempo. 

(EF04HI01RS-1)Reconhecer a 

divisão da história nos tempos 

cronológicos, observando de forma mais 

geral suas mudanças e 

permanências. 

 

A ação das pessoas, 

grupos sociais e 

comunidades  no 

tempo e no espaço: 

nomadismo, 

(EF04HI02) Identificar 

mudanças  e 

permanências ao longo do 

tempo, discutindo os 

sentidos dos grandes 

(EF04HI02RS-1) Reconhecer que a 

trajetória dos grupos humanos, ao longo do 

tempo, está marcada por grandes 

mudanças (domínio do fogo, produção de 

ferramentas, surgimento das primeiras 

 



agricultura, escrita, 

navegações, 

indústria, entre 

outras 

marcos da história da 

humanidade (nomadismo 

desenvolvimento da 

agricultura  e do 

pastoreio, criação da 

indústria etc.). 

cidades). 

(EF04HI02RS-2) Reconhecer o papel e a 

importância da invenção da escrita para o 

desenvolvimento da humanidade. 

(EF04HI02RS-3) Relacionar os tempos 

locais com os marcos da história da 

humanidade. 

O passado e o 

presente: a noção 

de permanência e 

as lentas 

transformações 

sociais e culturais 

(EF04HI03) Identificar 

as transformações 

ocorridas na cidade ao 

longo do tempo e 

discutir suas 

interferências nos 

modos de vida de seus 

habitantes, tomando 

como ponto de partida o 

presente. 

(EF04HI03RS-1) Compreender que 

as mudanças ocorrem em ritmos 

diferentes, em épocas e contextos 

distintos. 

 

Circulação de 

pessoas, 

produtos e 
culturas 

A circulação de 

pessoas e as 

transformações no 

meio natural 

(EF04HI04) Identificar 

as relações entre os 

indivíduos e a natureza 

e discutir o significado 

(EF04HI04RS-1) Reconhecer o modo 

de vida nômade e as mudanças 

ocorridas após a revolução neolítica. 

 



do nomadismo e da 

fixação das primeiras 

comunidades humanas. 

A circulação de 

pessoas e as 

transformações no 

meio natural 

(EF04HI05) Relacionar 

os processos de 

ocupação do campo a 

intervenções na 

natureza, avaliando os 

resultados dessas 

intervenções. 

(EF04HI05RS-1) Identificar como os seres 

humanos se relacionavam e se relacionam 

com a natureza e compreender seu impacto 

sobre o meio ambiente. 

(EF04HI05RS-2) Conhecer a ação das 

distintas comunidades tradicionais que 

constituíram a formação do Rio Grande do 

Sul, tais como: indígenas, quilombolas, 

ribeirinhas e de tropeiros, dentre outras, na 

preservação da natureza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(EF04HI05RS-2SJ1) 

Reconhecer o papel 

dos imigrantes na 

formação da 

população local. 

A invenção do 

comércio e  a 

circulação de 

produtos 

(EF04HI06) Identificar as 

transformações ocorridas 

nos processos de 

deslocamento das 

pessoas e mercadorias, 

analisando as formas de 

adaptação ou 

marginalização. 

(EF04HI06RS-1) Compreender que a 

circulação de pessoas e de mercadorias 

propiciada pelo comércio é fator de 

mudanças no meio natural. 

 (EF04HI06RS-2) Conhecer as diferentes 

formas de trocas de mercadorias e a sua 

evolução até a chegada ao comércio em 

grande escala. 

 



As rotas terrestres, 

fluviais e marítimas 

e seus impactos 

para a formação de 

cidades e as 

transformações do 

meio natural 

(EF04HI07) Identificar e 

descrever a importância 

dos caminhos 

terrestres, fluviais e 

marítimos para a 

dinâmica da vida 

comercial. 

(EF04HI07RS-1) Identificar e descrever 

como os produtos circulavam e circulam e 

seu impacto na formação das primeiras 

cidades e na vida atual dos centros 

urbanos. 

(EF04HI07RS-2) Observar em sua cidade e 

em seu bairro a localização dos pontos 

comerciais, percebendo a importância de 

sua localização no território diante do êxito 

de sua atividade econômica. 

 (EF04HI07RS-3) Identificar as diferentes 

formas de circulação de mercadorias e de 

pessoas (transporte terrestre, fluvial, 

marítimo e aéreo). 

 

O mundo da 

tecnologia: a 

integração de 

pessoas e as 

exclusões sociais e 

culturais 

(EF04HI08) Identificar 

as transformações 

ocorridas nos meios de 

comunicação (cultura 

oral, imprensa, rádio, 

televisão, cinema, 

internet e demais 

tecnologias digitais de 

(EF04HI08RS-1) Identificar as 

transformações ocorridas nos meios de 

comunicação e relacionar com o modo de 

vida em diferentes momentos históricos do 

passado distante e recente. 

 



informação e 

comunicação) e discutir 

seus significados para 

os diferentes grupos ou 

estratos sociais. 

O surgimento da 

espécie humana no 

continente africano 

e sua expansão pelo 

mundo 

(EF04HI09) Identificar as 

motivações dos 

processos migratórios 

em diferentes tempos e 

espaços e avaliar o papel 

desempenhado pela 

migração nas regiões de 

destino. 

(EF04HI09RS-1) Entender que os 

deslocamentos são inerentes à história da 

humanidade, compreendo a constituição 

étnica do Rio Grande do Sul. 

(EF04HI09RS-3) Conhecer as teorias a 

respeito do povoamento da América 

(Estreito de Bering, ilhas do Oceano 

Pacífico   etc.)   em   diferentes levas 

migratórias e períodos históricos, desde a 

chegada dos seres humanos no sul do 

continente, após a Era Glacial mais recente. 

 
(EF04HI09RS-4) Diferenciar migração 

voluntária de migração forçada. 

 

 Os processos 

migratórios para a 

(EF04HI10) Analisar 

diferentes fluxos 

(EF04HI10RS-1) Identificar os povos 

indígenas que habitavam o território onde 

 



formação do Brasil: 

os  grupos 

indígenas,    a 

presença 

portuguesa  e a 

diáspora  forçada 

dos africanos 

Os processos 

migratórios do final 

do século XIX e 

início do século XX 

no  Brasil 

As dinâmicas 

internas  de 

migração no Brasil a 

partir dos anos 1960 

populacionais e suas 

contribuições para a 

formação da sociedade 

brasileira. 

hoje é o Rio Grande do Sul, sua identidade 

cultural e linguística, com outros povos 

indígenas e sua correlação com as 

tradições arqueológicas líticas e cerâmicas 

presentes na Bacia do Rio da Prata. 

 

(EF04HI10RS-2) Identificar as presenças 

portuguesa e espanhola nos processos de 

conquista, bem como as colonizações 

lagunista, açoriana, paulista, alemã, italiana 

e eslava e seus impactos para as 

sociedades indígenas (saúde, cultura, 

costumes, religião, etc.). 

 

(EF04HI10RS-3) Identificar a contribuição 

dos africanos para a formação da 

sociedade local, para a economia e a 

cultura do Rio Grande do Sul nos séculos 

XVIII, XIX, XX e XXI. 

 

EF04HI10RS-4) Identificar diferentes fluxos 

populacionais, considerando a diversidade 

e a origem cultural dos imigrantes, 

indígenas e africanos, compreendendo 



suas contribuições para a formação da 

sociedade rio- grandense e também suas 

especificidades étnicas e culturais. 

 

(EF04HI10RS-5) Valorizar e destacar as 

contribuições dos povos indígenas 

(missões, pampa e planalto), povos 

europeus (imigrantes açorianos, alemães e 

italianos) e africanos e miscigenados no 

movimento de colonização do Estado do 

Rio Grande do Sul, principalmente nos 

aspectos socioeconômicos, histórico e 

cultural, reconhecendo a multiplicidade 

étnica da sociedade. 

 Os processos 

migratórios para a 

formação do Brasil: os 

grupos indígenas, 

presença portuguesa 

e a diáspora forçada 

dosafricanos 

processos migratórios 

do final do   século   

(EF04HI11) Analisar, na 

sociedade em que vive, a 

existência ou não de 

mudanças associadas à 

migração (interna e 

internacional). 

(EF04HI11RS-1) Observar a presença ou 

não de imigrantes e/ou migrantes em sua 

cidade ou região na atualidade, buscando 

conhecer sua cultura e os motivos de seu 

movimento migratório. 

 



XIX   e início  do século 

XX no Brasil As 

dinâmicas internas  

de migração no Brasil 

a partir dos anos 1960. 

5ºANO 

Povos e 

culturas: meu 

lugar no 

mundo e meu 

grupo social 

O que forma um 

povo: do 

nomadismo aos 

primeiros povos 

sedentarizados 

(EF05HI01) Identificar os 

processos de formação 

das culturas e dos povos, 

relacionando-os com o 

espaço         geográfico 

ocupado. 

(EF05HI01RS-1) Reconhecer e analisar a 

história e a diversidade cultural dos povos 

indígenas que habitavam o território gaúcho 

anterior e contemporaneamente à 

colonização europeia. 

 

(EF05HI01RS-2) Conhecer e analisar a 

influência dos diferentes povos que 

colonizaram as terras do Rio Grande do 

Sul, percebendo suas contribuições nas 

mais diversas esferas da vida e da cultura 

(arquitetura, arte, economia, religião, 

educação, tecnologia etc.). 

(EF05HI01RS-3) Conhecer as disputas dos 

territórios do Rio Grande do Sul entre 

portugueses e espanhóis e a luta dos povos 

 

 

 

 

 

 

(EF05HI01RS-2SJ1) 

Perceber a influência 

de diferentes povos 

nas diferentes 

esferas sociais, 

culturais, economia, 

arte, religião. 



indígenas em defesa das terras. 

As formas de 

organização social 

e política: a noção 

de Estado 

(EF05HI02) Identificar 

os mecanismos de 

organização do poder 

político com vistas à 

compreensão da ideia de 

Estado e/ou de outras 

formas de ordenação 

social. 

(EF05HI02RS-1) Compreender a 

importância do desenvolvimento das 

formas de governo para a 

organização da sociedade,  

percebendo que a vida em sociedade exige 

regras de convivência, respeito à 

democracia e aos direitos humanos. 

(EF05HI02RS-2) Analisar o conceito de 

Estado, enquanto ente jurídico/abstrato da 

sociedade. 

 (EF05HI02RS-3) Compreender a 

importância da política para a organização 

da sociedade, percebendo o valor da 

participação cidadã. 

(EF05HI02RS-4) Reconhecer papel dos 

poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 

na sociedade brasileira e identificar a sua 

influência no seu dia a dia. 

(EF05HI02RS-5) Esclarecer o que são 

impostos e tributos, discutindo sua 

importância para a organização da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(EF05HI02RS-5SJ1) 

Analisar dados 

acerca da 



sociedade, financiando os serviços públicos 

de qualidade. 

(EF05HI02RS-6) Compreender e discutir os 

problemas sociais que resultam da 

sonegação de impostos e da corrupção 

político/administrativa. 

arrecadação 

tributária do 

município. 

O papel das 

religiões e da cultura 

para a formação dos 

povos antigos 

(EF05HI03) Analisar o 

papel das culturas e das 

religiões na 

composição identitária 

dos povos antigos. 

(EF05HI03RS-1) Compreender que a 

religião é a primeira forma de ciência e 

filosofia da humanidade. 

(EF05HI03RS-2) Conhecer as diferentes 

formas de espiritualidade e de religiosidade 

dos povos indígenas (xamanismo), de 

matriz africana (candomblé, umbanda, 

batuque), de origem europeia (catolicismo, 

protestantismos, kardecismo) ou orientais 

(islamismo, judaísmo, budismo, 

hinduísmo), como expressões da 

diversidade cultural humana. 

(EF05HI03RS-2) Valorizar o papel das mais 

diferentes manifestações religiosas na 

formação da identidade dos indivíduos, das 

coletividades e de seu sentido de vida. 

 
 
 
 
 
 

(EF05HI03RS-2SJ1) 

Identificar e 

caracterizar as 

diversas religiões 

existentes no 

município. 



(EF05HI03RS-3) Conhecer e diferenciar os 

tipos de religiões: animistas, panteístas, 

politeístas, monoteístas etc. 

Cidadania, 

diversidade cultural 

e respeito às 

diferenças sociais, 

culturais e 

históricas 

(EF05HI04) Associar a 

noção de cidadania 

com os princípios de 

respeito à diversidade, 

à pluralidade e aos 

direitos humanos. 

(EF05HI04RS-1) Compreender as 

relações sociais ao longo do tempo, 

percebendo como as diferentes 

pessoas e grupos sociais se 

envolvem em relações de poder, 

estudando conceitos, como 

escravidão, liberdade, autoridade, governo, 

trabalho, liderança etc.. 

(EF05HI04RS-2) Distinguir as diferenças e 

as similaridades que envolvem os sujeitos, 

valorizando os direitos humanos e o 

respeito à diversidade. 

(EF05HI04RS-3) Compreender que a 

cidadania é a condição de quem vive em 

sociedade como participante dela, por isso 

tem direitos e deveres. 

 

Cidadania, 

diversidade cultural 

e respeito às 

(EF05HI05) Associar o 

conceito de cidadania à 

conquista de  direitos 

(EF05HI05RS-1) Compreender a relação 

entre direitos e deveres, bem como os 

limites entre liberdade e responsabilidade. 

 



diferenças sociais, 

culturais   e 

históricas 

dos povos  e das 

sociedades, 

compreendendo-o como 

conquista histórica. 

(EF05HI05RS-2) Identificar que a cidadania 

é a soma de conquistas cotidianas, na 

forma da lei, de reparações a injustiças 

sociais, civis e políticas (conquista do voto 

feminino, lei que criminaliza preconceito de 

raça e de cor, Lei Maria da Penha, entre 

outras). 

Registros da 

história: 

linguagens e 

culturas 

As tradições orais e 

a valorização da 

memória 

O surgimento da 

escrita e a noção de 

fonte       para       a 

transmissão de 

saberes, culturas e 

histórias 

(EF05HI06) Comparar o 

uso de diferentes 

linguagens e tecnologias 

no processo de 

comunicação  e  avaliar os 

significados sociais, 

políticos e culturais 

atribuídos a elas. 

(EF05HI06RS-1) Conhecer e comparar as 

tecnologias de comunicação de outros 

tempos com as da atualidade. 

(EF05HI06RS-2) Observar o poder de 

difusão de informações e ideias por meio da 

mídia, percebendo o uso da propaganda e 

da publicidade como meio de formar 

opiniões e desejos de consumo. 

(EF05HI06RS-3) Entender o papel da 

educação para a construção do 

pensamento crítico e autônomo. 

 

As tradições orais e 

a valorização da 

memória 

O surgimento da 

(EF05HI07)  Identificar 

os processos de 

produção, 

hierarquização e difusão 

(EF05HI07RS-1) Discutir a presença dos 

diferentes grupos que compõem a 

sociedade rio-grandense (europeus, 

indígenas e africanos), no que diz respeito 

 



escrita e a noção de 

fonte para a 

transmissão de 

saberes, culturas e 

histórias 

dos marcos de memória 

e discutir a presença 

e/ou  a ausência 

de diferentes grupos que 

compõem a sociedade 

na nomeação desses 

marcos de memória. 

à produção e à difusão da memória através 

da tradição oral. 

(EF05HI07RS-2) Perceber que os marcos e 

registros da história foram produzidos e 

difundidos por um grupo social dominante e 

que, por isso, podem ser ou não 

representativos de todos os grupos que 

compõem a sociedade. 

 (EF05HI07RS-3) Perceber que a escrita 

(ou o documento escrito) não é a única 

fonte da História, e a reconstituição do 

passado dos diversos grupos que 

compõem a sociedade pode ser feita por 

meio de outros tipos de fontes,  como  

relatos orais, lendas, rituais, formas de 

saber e fazer, objetos, fotos e construções. 

 As tradições orais e 

a valorização da 

memória 

O surgimento da 

escrita e a noção de 

fonte para a 

transmissão de 

(EF05HI08) Identificar 

formas de marcação da 

passagem do tempo em 

distintas sociedades, 

incluindo os povos 

indígenas originários e os 

povos africanos. 

(EF05HI08RS-1) Conhecer e transcrever 

os conceitos de tempo. 

 (EF05HI08RS-2) Compreender a 

marcação do tempo como anterior à 

invenção do relógio e dos calendários, e 

que todos os grupos humanos criaram uma 

forma de registrar o tempo, a partir de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



saberes, culturas e 

histórias 

mudanças observadas na natureza 

(estações, calendários solares e lunares, 

solstícios e equinócios, observatórios 

astronômicos). 

(EF05HI08RS-3) Compreender como o 

ritmo da natureza interfere no modo de vida 

das comunidades indígenas e quilombolas, 

a partir de suas interpretações dos ciclos da 

natureza. 

 
 
 
 
 

(EF05HI08RS-3SJ1) 

Compreender como 

o ritmo da natureza 

interfere no dia-a-dia 

agrícola. 

 As tradições orais e 

a valorização da 

memória 

O surgimento da 

escrita e a noção de 

fonte para a 

transmissão de 

saberes, culturas e 

histórias 

(EF05HI09) Comparar 

pontos de vista sobre 

temas que impactam a 

vida cotidiana no tempo 

presente, por meio do 

acesso a diferentes 

fontes, incluindo orais. 

(EF05HI09RS-1) Analisar notícias do dia a 

dia pelo ponto de vista histórico, discutindo 

eventos do passado que contribuíram para 

a sua ocorrência. 

(EF05HI09RS-2) Compreender o fenômeno 

causa-efeito, observando atitudes de seu 

dia a dia e as consequências delas para a 

sua história individual e para o coletivo. 

(EF05HI09RS-3) Refletir criticamente sobre 

como tornar-se protagonista de sua própria 

história, assumindo um comportamento 

cidadão e proativo, cuidando de si mesmo, 

dos outros e do meio ambiente. 

 



 (EF05HI09RS-4) Fortalecer o diálogo 

como forma de resolver conflitos. 

(EF05HI09RS-5) Discutir e problematizar 

sobre a importância da escrita como fonte e 

registro da história (fake news e 

cyberbullying). 

 Os patrimônios 

materiais e 

imateriais da 

humanidade 

(EF05HI10) Inventariar 

os patrimônios 

materiais e imateriais da 

humanidade e analisar 

mudanças e permanências 

desses patrimônios ao 

longo do tempo. 

(EF05HI10RS-1) Listar os patrimônios 

históricos mais conhecidos de sua cidade e 

de sua região, observando o significado de 

cada um para a preservação da memória. 

(EF05HI10RS-2)Compreender significado de 

patrimônio histórico imaterial, relacionando com 

elementos do imaginário local 

 

 


