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EMENTA 

O componente curricular de 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 7º ano, as conexões entre Europa, América e África são ampliadas. São debatidos 

aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais ocorridos a partir do final do século 

XV até o início do século XVIII. 

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. 

• Explicar o significado de “modernidade”.  

• Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, 

da África e da Ásia.  

• Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas 

antes da chegada dos europeus. 

• Identificar as principais características do Humanismo e do Renascimento.  

• Comparar as navegações no Atlântico, no Índico e no Pacífico entre os séculos XIV 

e XVI.  

• Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias absolutistas 



 

europeias.  

• Descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo da 

conquista europeia.  

• Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as 

populações ameríndias e africanas.  

• Analisar a formação histórico-geográfica do território da América portuguesa.  

• Identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes épocas.  

• Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis.  

• Discutir o conceito de escravidão moderna diferenciando-a do escravismo 
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