CONTEÚDOS DO 3º BIM.
As sociedades maia, asteca e
inca
Conquista espanhola na América
Sociedades indígenas no
território brasileiro
O encontro dos portugueses com
os povos indígenas

CONTEÚDOS E HABILIDADES DO 3º E 4º BIMESTRES
HISTÓRIA
7º ANO
HABILIDADES DO 3º BIMESTRE
CONTEÚDOS DO 4º BIMESTRE
• Identificar, a partir de mapas e
documentos escritos e iconográficos,
as principais
características das sociedades précolombianas (maias, astecas e incas)
• Reconhecer a importância do
estudo das questões de alteridade
para compreender as
relações de caráter histórico-cultural
• Reconhecer as formas atuais das
sociedades como resultado das lutas
pelo poder entre as
nações
• Reconhecer e valorizar a
diversidade dos patrimônios
etnoculturais e artísticos,
identificando-a em suas
manifestações e representações ao
longo da história
• Reconhecer a importância da
cultura material para a construção do
conhecimento
histórico
• Relacionar a ocupação do território
brasileiro ao longo da história à
transformação e/ou
destruição das sociedades indígenas
• Identificar as principais
características e consequências das
relações ampliadas ou
estabelecidas entre os europeus e os
povos de outros continentes, como
África, Ásia e
América

Tráfico negreiro e escravismo
africano no Brasil
Ocupação holandesa no Brasil
Mineração e vida urbana
Crise do Sistema Colonial

HABILIDADES DO 4º BIMESTRE
• Reconhecer a importância do
trabalho humano, identificando e
interpretando registros
sobre as formas de sua
organização em diferentes
contextos históricos
• Identificar as principais
características do trabalho escravo
no engenho açucareiro e
nas minas
• Identificar processos históricos
relativos às atividades econômicas
responsáveis pela
formação e ocupação territorial
• Identificar as formas de
resistência dos africanos e
afrodescendentes visando à
extinção
do trabalho escravo, com ênfase
para os quilombos
• Reconhecer que a formação das
sociedades contemporâneas é
resultado de interações e
conflitos de caráter econômico,
político e cultural
• Identificar as principais revoltas e
rebeliões do período regencial,
suas características,
objetivos e resultados
• Identificar os principais fatores
que levaram à crise do Sistema
Colonial no Brasil
• Analisar os processos sóciohistóricos de formação das
instituições políticas e sociais

