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EMENTA 

A disciplina História e Memória Coletiva tem por objetivos estudar o processo 

histórico da humanidade, perpassando por aspectos culturais, sociais, financeiros e 

políticos, que integrem a macro história com a micro história, levando o aluno a 

compreender e se enxergar como membro e autor da história da humanidade.    

Neste sentido, busca-se inserir a história local do Espírito Santo e Itapemirim nos 

componetes aplicados em sala de aula, se apropriando dos conhecimentos passados 

via oral, por membros da comunidade quilombola (grande parte das “histórias” de 

comunidades quilombolas não foram registradas de forma escrita, seja em jornais, 

livros, trabalhos academicos, entre outros, sendo esses relatos contados entres seu 

povo, “de pai para filho”) inserindo-a nos estudos durante o ano letivo. 

No 2º ano, o sujeito deve (re) conhecer-se e diferenciá-lo do “outro”, a criança no 

seu mundo pessoal, através das fases da vida e a ideia de temporalidade (passado, 

presente, futuro) Memória e Cronologia, vai se descobrindo e aprendendo seu lugar 

no mundo. 

OBJETIVOS GERAIS  

• Identificar e relacionar as transformações e conquistas do homem ao longo da 

História com o cotidiano e ações do tempo presente, com enfoque na comunidade 

quilombola, resgatando suas raízes de ancestralidade africana. 

• Identificar aspectos do seu crescimento por meio do registro das lembranças. 

• Identificar a relação entre as suas histórias e as histórias de sua família e de sua 

comunidade. 

• Distinguir os seus papéis e responsabilidades relacionados à família, à escola e à 

comunidade. 

• Identificar as diferenças e semelhanças entre os variados ambientes em que vive. 

• Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras atuais e de outras 

épocas. 



 

 

• Conhecer as histórias de sua família e sua comunidade. 

• Identificar mudanças e permanências nas formas de organização familiar. 

• Reconhecer o significado das comemorações e festas escolares. 
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