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HISTÓRIA 
 

Objeto de estudo da disciplina: Estudo das ações/experiências humanas vivenciadas pelos grupos e classes sociais através dos tempos, 
com ênfase nas relações sociais estabelecidas na sociedade em que vivemos - capitalista, marcada por conflitos de interesses entre as 
diferentes classes sociais. 

RELAÇÃO DE CONTEÚDOS DE HISTÓRIA PARA O 1º ANO 
 

CATEGORIAS ARTICULADORAS: SUJEITO HISTÓRICO; Causalidade; Temporalidade; Fonte histórica; Fato histórico. 

DESDOBRAMENTOS: meu lugar – agora/outros tempos; outros lugares – agora/em outros tempos. 

EIXOS 
ESTRUTURANTES 

1º BIMESTRE 

SOCIEDADE 

Normas de convivência 
Desdobramentos: 
Como, quando, para que e por que os homens inventaram as leis/regras. 
 
Normas de convivência: no espaço privado. 
Desdobramentos: 
Diferenças nas regras familiares. 

TRABALHO 

 
Conceito e importância do trabalho: história do dinheiro e sua relação com o trabalho. 
Desdobramentos: 
Como, quando, por que e para que os homens inventaram o dinheiro. 
 

CULTURA 

Manifestações Culturais:  
- História da leitura e da escrita. 
Desdobramentos: 
Como, quando, por que e para que os homens inventaram a escrita, a leitura e os números. 
Formas diferentes de ler e escrever (em diferentes tempos e espaços). 
A importância do ler, escrever e contar na sociedade atual. 
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EIXOS 
ESTRUTURANTES 

1º ANO - 2º BIMESTRE 

SOCIEDADE 

 
Normas de convivência: no espaço público. 
Desdobramentos: 
Diferenças nas regras públicas – elaboração e efetivação. 
 
Normas de convivência: elaboração de normas 
Desdobramentos: 
Regras de jogos (futebol, vôlei, damas, brincadeiras de rua, etc).  
Tipos de regras e possibilidade de negociação. 
 

TRABALHO 

 
Conceito e importância do trabalho: história do dinheiro e sua relação com o trabalho. 
Desdobramentos: 
Como e por que o dinheiro relaciona-se com o trabalho. 
Os diferentes tipos de trabalho na sociedade atual (trabalho intelectual, escravo, assalariado).  
Podem-se utilizar os tipos de atividades que os alunos conhecem e depois priorizar as atividades mais 
comuns no município. 
 

CULTURA 

 
Manifestações Culturais:  
- História dos números. 
Desdobramentos: 
A importância do ler, escrever e contar na sociedade atual. 
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EIXOS 
ESTRUTURANTES 

1º ANO - 3º BIMESTRE 

SOCIEDADE 

 
Normas de convivência:  
- Código de regras.  
Desdobramentos: 
Estatuto escolar  
 

TRABALHO 

 
Conceito e importância do trabalho: o conceito de riqueza e sua relação com o trabalho. 
Desdobramentos: 
A relação entre trabalho e salário.  

CULTURA 

 
Tradições culturais. 
Desdobramentos: 
Lazer, comemorações típicas, comemorações cívicas, religiosas, familiares, escolares, folclore, dança, 
artesanato, brincadeiras, jogos. 
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EIXOS 
ESTRUTURANTES 

1º ANO - 4º BIMESTRE 

SOCIEDADE 

 
Normas de convivência:  
- Estudo de leis. 
Desdobramentos: 
Constituição 
 

TRABALHO 

 
Conceito e importância do trabalho: o conceito de riqueza e sua relação com o trabalho. 
Desdobramentos: 
A relação entre trabalho, dinheiro e sobrevivência. 
 

CULTURA 

 
Tradições culturais. 
Desdobramentos: 
Diferentes formas de comemoração em outros tempos e lugares. 
A mídia e as tradições populares 
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RELAÇÃO DE CONTEÚDOS DE HISTÓRIA PARA O 2º ANO 

 

CATEGORIAS ARTICULADORAS: Sujeito Histórico; CAUSALIDADE; Temporalidade; Fonte histórica; Fato histórico. 

DESDOBRAMENTOS: meu lugar – agora/outros tempos; outros lugares – agora/em outros tempos. 

EIXOS 
ESTRUTURANTES 

2º ANO - 1º BIMESTRE 

SOCIEDADE 

 

Normas de convivência: elaboração de normas. 

Desdobramentos: 

Como, quando, para que e por que os homens inventaram as leis/regras. 

 

TRABALHO 

 

A necessidade do trabalho como garantia da sobrevivência humana. 
Desdobramentos: 
Organização social do trabalho (comércio, indústria, agricultura, trabalho informal e formal). 
Relação entre o trabalho e o acesso aos bens de consumo produzidos pela sociedade. 
 
 

CULTURA 

 

Tradições culturais. 
Desdobramentos: 
Lazer, comemorações típicas, religiosas, familiares, escolares, dança, artesanato, brincadeiras, jogos. 
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EIXOS 
ESTRUTURANTES 

2º ANO - 2º BIMESTRE 

SOCIEDADE 

 

Normas de convivência: estudo de Leis. 

Elaboração de Leis para o espaço público. 

Desdobramentos: 

Quem elabora e como são elaboradas as leis que fazem parte da Constituição Brasileira. 

TRABALHO 

 

Trabalho infantil e atividade infantil. 
Desdobramentos: 
Mudanças históricas no conceito de trabalho e de quem trabalha (criança, mulher).   

 

CULTURA 

 

Tradições culturais. 
Desdobramentos: 
Diferentes formas de comemorações em outros tempos e lugares. 
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EIXOS 
ESTRUTURANTES 

2º ANO - 3º BIMESTRE 

SOCIEDADE 

 
Estudo exploratório das instituições: família, escola. 
Desdobramentos: 
Como e por que as pessoas formaram diferentes agrupamentos no decorrer da história. 
Como e por que as instituições foram criadas pelos homens. 
Importância das instituições na sociedade. 
Diferentes conceitos de agrupamentos em diferentes tempos e civilizações. 
 

TRABALHO 

 
Modos de produção. 
Desdobramentos: 
A forma de produzir no passado e no presente. 
 

CULTURA 

 
Tradições culturais. 
Desdobramentos: 
Comemorações cívicas, folclore. 
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EIXOS 
ESTRUTURANTES 

 

2º ANO - 4º BIMESTRE 

SOCIEDADE 

 
Estudo exploratório das instituições: sindicatos, associações de moradores, associação de pais e mestres, 
associações religiosas, etc. 
Desdobramentos: 
Como e por que as pessoas formaram diferentes agrupamentos no decorrer da história. 
Como e por que as instituições foram criadas pelos homens. 
Importância das instituições na sociedade. 
Diferentes conceitos de agrupamentos em diferentes tempos e civilizações. 
 

TRABALHO 

 
Modos de produção. 
Desdobramentos: 
Relação entre o modo de produção e a organização social 
 

CULTURA 

 
Tradições culturais. 
Desdobramentos: 
A mídia e as tradições populares. 
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RELAÇÃO DE CONTEÚDOS DE HISTÓRIA PARA O 3º ANO 
 

CATEGORIAS ARTICULADORAS: Sujeito Histórico; Causalidade; TEMPORALIDADE; Fonte histórica; Fato histórico. 

DESDOBRAMENTOS: meu lugar – agora/outros tempos; outros lugares – agora/em outros tempos. 

EIXOS 
ESTRUTURANTES 

3º ANO - 1º BIMESTRE 

SOCIEDADE 

 
Normas de convivência:  

- Elaboração de normas. 

Desdobramentos: 

Como, quando, para que e por que os homens elaboraram a forma de organização política que temos hoje. 

 

TRABALHO 

 
O trabalho na sociedade indígena. 
Desdobramentos: 
Instrumentos de trabalho (passado e presente). 
 

 

CULTURA 

 

Tradições culturais. 

Desdobramentos: 

Lazer, comemorações típicas, comemorações religiosas, familiares, escolares, dança, artesanato, brincadeiras e 

jogos.  
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EIXOS 
ESTRUTURANTES 

3º ANO - 2º BIMESTRE 

SOCIEDADE 

 
Normas de convivência:  

- Estudo de Leis; 

- Elaboração de Leis para o espaço público. 

Desdobramentos: 

Como, quando, para que e por que os homens elaboraram a forma de organização política que temos hoje. 

Outras formas de organização política: a organização social dos povos indígenas no Paraná (passado e presente). 

 

TRABALHO 

 
O trabalho na sociedade indígena. 
Desdobramentos: 
Diferenças entre o trabalho do homem, da mulher e da criança. 

 

CULTURA 

 

Tradições culturais. 

Desdobramentos: 

Diferentes formas de comemoração em outros tempos e lugares. 
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EIXOS 
ESTRUTURANTES 

3º ANO - 3º BIMESTRE 

SOCIEDADE 

 
Outros grupos sociais e suas relações. 
Desdobramentos: 
A forma de vida dos índios brasileiros (priorizar os da Região: Kaingang, Guarani e Xetá). 
A dizimação / disseminação dos povos indígenas no Brasil. 
A luta dos povos indígenas no Brasil. 
 

TRABALHO 

 

O trabalho na sociedade capitalista. 

Desdobramentos: 

Quem produz e para que produz (passado e presente). 

Quem fica com a produção (passado e presente). 

 

CULTURA 

 

Tradições culturais. 

Desdobramentos: 

Comemorações cívicas, folclore. 

A mídia e as tradições populares. 
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EIXOS 
ESTRUTURANTES 

3º ANO - 4º BIMESTRE 

SOCIEDADE 

 
Outros grupos sociais e suas relações. 
Desdobramentos: 
A trajetória histórica dos povos Afro-descendentes/africanos. 
 

TRABALHO 

 

O trabalho na sociedade capitalista. 

Desdobramentos: 

Instrumentos de trabalho (passado e presente). 

Diferenças entre o trabalho do homem, da mulher e da criança. 

 

CULTURA 

 

Tradições culturais. 

Desdobramentos: 

Cultura Afrodescendente e africana. 
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RELAÇÃO DE CONTEÚDOS DE HISTÓRIA PARA O 4º ANO 
 

CATEGORIAS ARTICULADORAS: Sujeito Histórico; Causalidade; Temporalidade; FONTE HISTÓRICA; Fato histórico. 

DESDOBRAMENTOS: (meu lugar – agora/outros tempos; outros lugares – agora/em outros tempos 

EIXOS 
ESTRUTURANTES 

4º ANO - 1º BIMESTRE 

SOCIEDADE 

Normas de convivência: 

- Elaboração de Normas; 

- Estudo de Leis; 

- Elaboração de Leis para o espaço público.  

Desdobramentos: 

Como, quando, para que e por que os homens elaboraram as leis/regras. 

Quais as formas de organização legal do município: 

Poder Executivo; 

Poder Legislativo; 

Poder Judiciário. 

TRABALHO 

 

Relações de trabalho no processo de formação do município. 

Desdobramentos: 

Como, quando e por que ocorreram conflitos pela posse de terra? 

E hoje, há conflitos? Onde, como e por quê? 

CULTURA 

 

Tradições culturais: 

- Construção da memória da cidade: o que se preserva e por quê? 

Desdobramentos: 

Lazer, comemorações típicas, comemorações cívicas, religiosas, familiares e escolares.  
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EIXOS 
ESTRUTURANTES 

4º ANO - 2º BIMESTRE 

SOCIEDADE 

 

A história da ocupação das terras e formação do município. 

Desdobramentos: 

Quem dá nome às ruas, às praças? Como e por que são escolhidos? 

Por que as cidades crescem? Todos se beneficiam com o crescimento? 

 

TRABALHO 

 

Relações de trabalho no processo de formação do município. 

Desdobramentos: 

Como e por que os homens exploram as riquezas naturais? 

Como e por que outras formas de produção de riqueza são inventadas? 

 

CULTURA 

 

Tradições culturais: 

- Construção da memória da cidade: o que se preserva e por quê? 

Desdobramentos: 

Folclore, dança, artesanato, brincadeiras e jogos. 

Diferentes formas de comemoração em outros tempos e lugares. 
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EIXOS 
ESTRUTURANTES 

4º ANO - 3º BIMESTRE 

SOCIEDADE 

 

A história da ocupação das terras e formação do município. 

Desdobramentos: 

Nessas terras não havia ninguém? 

Como moravam e viviam os primeiros habitantes da cidade? E hoje, como moram os habitantes da cidade? 

 

TRABALHO 

 

Trabalho infantil e atividade infantil. 

Desdobramentos: 

Qual é o papel do estado frente ao trabalho infantil? 

 

CULTURA 

 

Tradições culturais:  

- As memórias escolares. 
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EIXOS 
ESTRUTURANTES 

4º ANO - 4º BIMESTRE 

SOCIEDADE 

 

Movimentos migratórios. 

Desdobramentos: 

Quem, quando, como e porque diferentes pessoas vieram para a região de Cascavel?  

E hoje, o que leva as pessoas a buscarem outros lugares para viver? 

 

TRABALHO 

 

Relação entre trabalho assalariado e sobrevivência. 

Desdobramentos: 

Por que as pessoas ficam desempregadas? 

 

CULTURA 

 

Tradições culturais:  

- Símbolos; 

- Hino; 

- Bandeira; 

- Brasão. 

Desdobramentos: 

O que são monumentos e por que são construídos? 

A mídia e as tradições populares. 
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RELAÇÃO DE CONTEÚDOS DE HISTÓRIA PARA O 5º ANO 

 

CATEGORIAS ARTICULADORAS: Sujeito Histórico; Causalidade; Temporalidade; Fonte histórica; FATO HISTÓRICO. 

DESDOBRAMENTOS: (meu lugar – agora/outros tempos; outros lugares – agora/em outros tempos 

EIXOS 
ESTRUTURANTES 

5º ANO - 1º BIMESTRE 

SOCIEDADE 

 
Normas de convivência:  
- Elaboração de normas; 
- Estudo de Leis; 
Desdobramentos: 
Como, quando, para que e por que os homens elaboraram as leis/regras. 
 

TRABALHO 

 
As relações de trabalho e poder no processo de ocupação do espaço. 
Desdobramentos: 
A ocupação e exploração do litoral paranaense. 
Tropeirismo: o trabalho com o gado e a ocupação da região central do estado. 
O oeste paranaense no século XVII – A relação de trabalho nas obrages. 
A exploração da erva-mate. 
 

CULTURA 

 
Tradições culturais. 
Desdobramentos: 
Lazer, comemorações típicas, religiosas, familiares, escolares, dança, artesanato, brincadeiras, jogos.  
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EIXOS 
ESTRUTURANTES 

5º ANO - 2º BIMESTRE 

SOCIEDADE 

 
Normas de convivência:  
- Elaboração de Leis para o espaço público. 
Desdobramentos: 
Quais as formas de organização legal no Estado: Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. 
 

TRABALHO 

 
As relações de trabalho e poder no processo de ocupação do espaço. 
Desdobramentos: 
A Marcha para o oeste. 
A lavoura cafeeira e a ocupação do norte novo e norte novíssimo. 
O processo de industrialização do estado e as transformações nas relações de trabalho. 
 

CULTURA 

 
As diferentes expressões culturais do povo paranaense: ontem e hoje. 
Desdobramentos: 
Diferentes formas de comemorações em outros tempos e lugares. 
A mídia e as tradições culturais. 
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EIXOS 
ESTRUTURANTES 

5º ANO - 3º BIMESTRE 

SOCIEDADE 

 
As ocupações espanholas e portuguesas. 
Desdobramentos: 
O relacionamento com os habitantes do lugar: as “encomiendas” e as reduções. 
 

TRABALHO 

 

Os trabalhadores no Paraná: a luta por emprego e por terras. 

Desdobramentos: 

A influência da Lei de Terras no processo de ocupação das terras paranaenses. 

A questão de Palmas. 

 

CULTURA 

 

Tradições culturais. 
Desdobramentos: 
Folclore, comemorações cívicas.  
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EIXOS 
ESTRUTURANTES 

5º ANO - 4º BIMESTRE 

SOCIEDADE 

 
Noções sobre as transformações políticas do Paraná. 
Desdobramentos: 
Capitania, 5ª Comarca, província e Estado. 

 

TRABALHO 

 

Os trabalhadores no Paraná: a luta por emprego e por terras. 

Desdobramentos: 

A questão do Contestado. 

Conflitos originados no processo de divisão e demarcação das terras. Interesses de colonos, grileiros e posseiros. 

 

CULTURA 

 

As diferentes expressões culturais do povo paranaense: ontem e hoje. 

- Construção da memória do Estado: o que se preserva e por quê? 

- Símbolos: Hino, Bandeira e Brasão. 

Desdobramentos: 

O que são monumentos e por que são construídos? 

 

 


