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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 5º ano, se estimula a reflexão da diversidade dos povos e culturas e suas formas 

de organização. A noção de cidadania, direitos e deveres, o reconhecimento da 

existência de diferentes sociedades, povos e comunidades pressupõem uma 

educação integral que apresenta o convívio e o respeito à diversidade étnica, cultural 

e religiosa e considera hibridismos e sincretismos. É fundamental buscar nos tempos 

históricos respostas para os desafios no presente, marcado por grandes movimentos 

populacionais, xenofobia, colapsos econômicos, ambientais e étnicos, guerras e 

disseminação instantânea de informações, notícias falsas e ideias oportunizadas pelo 

mundo global. 

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 os processos de formação das culturas e dos povos da Ásia Menor, 
África, América, Brasil e Espírito Santo. 

• Compreender a ideia de Estado e seus mecanismos. 

• Analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos povos. 

• Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à 
pluralidade e aos direitos humanos. 



 

• Comparar o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo de 
comunicação. 

• Identificar os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de 
memória. 

• Identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades. 

• Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana. 

• Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar 

mudanças e permanências desses patrimônios. 
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