
5.1.2- HISTÓRIA 

 

 O componente curricular de História torna-se fundamental na formação de um sujeito 

histórico, participativo e crítico frente às situações do dia-a-dia. Para isso destaca-se a 

importância de compreender como ocorre a construção do conhecimento histórico. 

 Torna-se necessário que desde os anos iniciais os educandos conheçam a si mesmos, 

entendendo seu papel como sujeitos históricos, para depois conhecer o outro, ampliando este 

conhecimento em diferentes tempos e espaços específicos, motivando o convívio e o respeito 

entre os povos. Assim, quando jovens estarão preparados para desenvolver as habilidades 

específicas de cada objeto de conhecimento no componente curricular, utilizando diferentes 

fontes e tipos de documentos. 

 Para atingir estes objetivos são necessários cinco processos: identificar, comparar, 

contextualizar, interpretar e analisar.  

Os educandos devem conseguir descrever e caracterizar determinados processos, 

eventos ou documentos históricos, localizando-os no tempo e no espaço de acordo com as 

informações disponíveis, percebendo informações não explícitas em diferentes fontes 

históricas. 

 Devem ser capazes de estabelecer relações entre os eventos, processos ou documentos 

históricos com a realidade atual, ressaltando o respeito às diferenças, reunindo saberes para que 

possam contextualizar e localizar no tempo, no espaço e dentro de cada cultura, fatos, processos, 

acontecimentos e produções de diversos tipos de documentos históricos, compreendendo de 

forma ampla como acontecimentos,  processos e consequentemente seus registros estão 

relacionados a um tempo, a um local e aos respectivos diferenciais culturais, entendendo que 

são os indivíduos que constroem, com diferentes linguagens, suas narrações sobre o mundo em 

que vivem ou viveram. 

 É fundamental interpretar, entender de que maneira eventos podem ter impacto em 

determinada sociedade, identificando as diferentes visões possíveis sobre o ocorrido e por fim 

criando um posicionamento crítico e autônomo do e educando, ressaltando os valores éticos, 

cidadãos e de respeito a diversidade, tudo isso vinculado à compreensão do mundo 

contemporâneo. 

 Abaixo estão relacionadas as habilidades da BNCC, do RCG e as habilidades específicas 

da territorialidade muniicpal. 

 

 


