
 

 

PLANO DE ENSINO 

 

Disciplina: HISTÓRIA 

Série: 9º ano 

 

Professor Responsável:  

Andreza Santos Cruz Maynard 

 

Carga horária Anual:  

90 horas 

 

Carga horária Semanal:  

3 horas/aula por turma/aula por turma 

 

Ementa:  

Ciências Humanas e suas tecnologias 

 

Objetivo Geral:  

O ensino da História tem como principal desafio para os alunos refletir, analisar, 

problematizar e contextualizar o conhecimento histórico a partir da concepção que a 

mesma é parte integrante da vida de cada aluno, favorecendo uma compreensão 

sistemática 

 

Objetivo Específico:  

• Caracterizar a Segunda Fase da Revolução Industrial; 

• Conceituar Imperialismo, discutir suas práticas e desdobramentos; 

• Identificar as causas e as fases da Primeira Guerra Mundial; 

• Observar a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial e o impacto do 

conflito para o mundo; 

• Elencar os fatores que propiciaram a Revolução Russa de 1917 e suas etapas; 

• Expor as razões da crise do Capitalismo em 1929 e suas consequências para o 

mundo capitalista; 

• Explicar os regimes de extrema direita que surgiram no período entre guerras, 

sobretudo o Fascismo e o Nazismo; 

• Analisar as principais práticas da política brasileira durante o início do período 

republicano; 



• Identificar e problematizar as principais revoltas populares ocorridas no Brasil 

entre 1889 e 1930; 

• Apontar as razões que levaram à Segunda Guerra Mundial, caracterizar as etapas 

do conflito, a participação do Brasil no mesmo e as consequências da Guerra para o 

mundo; 

• Caracterizar o governo do presidente Getúlio Vargas entre 1939 e 1945; 

• Analisar o processo de abertura política ocorrida no Brasil entre 1945 e 1964; 

• Explicar a polarização do mundo entre países socialistas e capitalistas durante a 

Guerra Fria; 

• Discutir os processos de independência dos países da Ásia e África após a 

Segunda Guerra Mundial; 

• Entender as principais razões para a existência de uma Ditadura Civil-Militar no 

Brasil entre 1964 e 1985, investigando suas práticas no cenário nacional e local. 

• Identificar e caracterizar os movimentos sociais na América Latina; 

• Avaliar a queda do socialismo no Leste europeu e na Rússia; 

• Discutir os efeitos da Globalização no mundo; 

• Apresentar o perfil dos governos brasileiros de José Sarney a Dilma Rousseff. 

 

 

Metodologia:  

Aula expositiva e dialogada,emprego de fontes históricas com tipologias diversas, a 

exemplo de música, cinema, imagens (charges, fotografias, pinturas), jornais, mapas e 

outras, visitas virtuais, visitas técnicas, realização de exercícios escritos, pesquisas 

orientadas em grupo e/ou individua. Além da preleção dialogada e da realização de 

atividades dentro, ou fora, da sala de aula, serão feitas sugestões de ampliação do 

conhecimento para além da sala de aula através de atividades interdisciplinares 

envolvendo os professores de outras áreas do conhecimento. 

 

 

Avaliação Individual:  

A avaliação ocorrerá durante todo o processo de aprendizagem, objetivando a 

participação dos alunos nas aulas, nas discussões e atividades propostas. 

 

Avaliação Coletiva:  

Serão empregados instrumentos de avaliação como: resolução de problemas e exercícios; 

arguição oral; elaboração de projetos, apresentação de trabalhos oralmente, ou por escrito; 

apresentação de relatórios, resenhas, resumos; elaboração de painéis, micro teste e 

avaliações escritas. 

 

Unidade Acadêmica I:  

Industrialização e Imperialismo 

Primeira Guerra Mundial 

Revolução Russa 

 

 

Unidade Acadêmica II:  

A Política brasileira durante a Primeira República 

Revoltas populares durante a Primeira República 

A Grande Depressão, o Fascismo e o Nazismo 

Segunda Guerra Mundial 



 

 

Unidade Acadêmica III:  

Era Vargas (1930-1945) 

Guerra Fria 

Independências na África e Ásia 

O socialismo na China, Vietnã e Chile 

 

 

Unidade Acadêmica IV:  

Governos populistas (1945-1964) 

Ditadura Civil-Militar no Brasil (1964-1985) 

Fim da União Soviética 

Nova Ordem Mundial 

 

 

Referências para construção do Plano de Curso: 

Ciências Humanas e suas tecnologias 

Referências ofertadas para os discentes:  

Ciências Humanas e suas tecnologias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


