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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. 
 

BLOCOS MATERNAL II - 1º SEMESTRE 

ORGANIZAÇÃO 
ESPAÇO-

TEMPORAL DOS 
DIFERENTES 

GRUPOS SOCIAIS 

 

 Diferentes grupos sociais e suas diversas formações e organizações: família, CMEI, escola, 
comunidade, bairro, cidade, nação, etc. 

 

 Família como grupo social: o passado e o presente dos grupos. 
 

 A família da gente: Outras famílias, Quem são nossos parentes? 
 

 O CMEI, a escola e outros espaços como espaço de convívio. 
 

 Expressões temporais: espera um minuto, depressa, devagar, agora mesmo, utilizar as palavras manhã, 
tarde e noite. 

 

 O tempo de um dia: manhã, tarde, noite; antes do meio dia / depois do meio dia. 
 

 Os dias da semana: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado; 
hoje, amanhã, depois de amanhã. 

 

 Os meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 
dezembro. 

 

 Calendário: gregoriano, outros calendários (indígena, etc). 
 

 O passado e o presente das diferentes famílias. 
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 Linha do tempo: história; árvore genealógica; ascendente e descendente do aluno, da família, de fatos 
históricos; a história de vida, as atividades da semana, os acontecimentos da história da cidade. 

A DISTINÇÃO 
ENTRE O OUTRO 

E O EU 

 

 Dados pessoais: Eu tenho uma história: Meu nome, sobrenome, Certidão de nascimento. 

 

 Outros documentos pessoais: Carteira de Vacinação, Identidade. 
 

 As relações estabelecidas nos diferentes espaços: sociais, políticas, econômicas, religiosas: o 
espaço institucionalizado em outros tempos e de hoje pessoas do convívio privado e do coletivo do aluno; 
características que identificam diferentes locais e suas funções, transformações e permanências, conceitos 
de anterioridade, posterioridade e simultaneidade para compreensão da linearidade histórica dos fatos ou 
fenômenos. 

AS 
MANIFESTAÇÕES 

CULTURAIS 

 

 As relações: sociais, políticas, econômicas, culturais, religiosas e administrativas, familiares; normas e 
regras estabelecidas para a convivência social. 

 

 A história dos homens em diferentes tempos: costumes (mudança e permanência). 
 

 Objetos de uso: individual e coletivo; origem dos objetos que os homens produzem e produziram ao longo 
da história. 
 

 Normas de convívio: o que eu posso e o que não posso. 

 
  



 

 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
RELAÇÃO DE CONTEÚDOS DE HISTÓRIA POR SEMESTRE – EDUCAÇÃO INFANTIL. 

3 

 

BLOCOS MATERNAL II - 2º SEMESTRE 

ORGANIZAÇÃO 
ESPAÇO-

TEMPORAL DOS 
DIFERENTES 

GRUPOS SOCIAIS 

 

 O tempo de um dia: manhã, tarde, noite; antes do meio dia / depois do meio dia. 
 

 Os dias da semana: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado; 
hoje, amanhã, depois de amanhã. 
 

 Os meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 
dezembro. 

 

 Tempo de estudar: permanência no espaço institucional, organização pessoal e coletiva. 
 

 Calendário: gregoriano, outros calendários (indígena, etc). 
 

 Fatos históricos relacionados a diversos objetos de estudo. 
 

 A definição do tempo socialmente produzido para execução de atividades e do trabalho: horário 
comercial, jornada de trabalho dos pais, cronogramas de atividades de rotina do CMEI, normas e regras 
para a vida no CMEI e na escola: na classe, na hora do recreio, no solário, no parquinho, em visitas a outros 
locais fora do espaço usual, etc.  

 

A DISTINÇÃO 
ENTRE O OUTRO E 

O EU 

 

 Dividindo as tarefas de casa: a superação do trabalho manual e intelectual. 
 

 Etnia: minha nacionalidade, diversidade étnica: Branco, Afrodescendente, índio. 

AS 
MANIFESTAÇÕES 

CULTURAIS 
 

 O trabalho e as relações de produção: profissões, atividades profissionais, o trabalho como meio de 
satisfação das necessidades de sobrevivência; as relações profissionais.  
 

 A tecnologia a serviço do trabalho e da comunicação: os meios e instrumentos de comunicação. 
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 As manifestações culturais de outros povos do presente/passado: brancos, afrodescendentes e 
índios 
 

 Elementos da cultura local: lendas, mitos, contos populares, tradiçoes, brincadeiras, folclore, culinária, 
lazer, teatro, canções. 
 

 Diversões: diferentes formas de diversão, lazer; características das brincadeiras e dos brinquedos do 
passado e do presente. 
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BLOCOS PRÉ-ESCOLA - 1º SEMESTRE 

ORGANIZAÇÃO 
ESPAÇO-

TEMPORAL DOS 
DIFERENTES 

GRUPOS SOCIAIS 

 

 Diferentes grupos sociais e suas diversas formações e organizações: família, CMEI, escola, 
comunidade, bairro, cidade, nação, etc. 

 

 Família como grupo social: o passado e o presente dos grupos. 
 

 A família da gente: Outras famílias, Quem são nossos parentes? 
 

 O CMEI, a escola e outros espaços como espaço de convívio. 
 

 Expressões temporais: espera um minuto, depressa, devagar, agora mesmo, utilizar as palavras manhã, 
tarde e noite. 

 

 O tempo de um dia: manhã, tarde, noite; antes do meio dia / depois do meio dia. 
 

 Os dias da semana: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado; 
hoje, amanhã, depois de amanhã. 

 

 Os meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 
dezembro. 

 

 Calendário: gregoriano, outros calendários (indígena, etc). 
 

 O passado e o presente das diferentes famílias. 
 

 Linha do tempo: história; árvore genealógica; ascendente e descendente do aluno, da família, de fatos 
históricos; a história de vida, as atividades da semana, os acontecimentos da história da cidade. 
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A DISTINÇÃO 
ENTRE O OUTRO 

E O EU 

 Dados pessoais: Eu tenho uma história: Meu nome, sobrenome, Certidão de nascimento. 
 

 Outros documentos pessoais: Carteira de Vacinação, Identidade. 
 

 As relações estabelecidas nos diferentes espaços: sociais, políticas, econômicas, religiosas: o 
espaço institucionalizado em outros tempos e de hoje pessoas do convívio privado e do coletivo do aluno; 
características que identificam diferentes locais e suas funções, transformações e permanências, conceitos 
de anterioridade, posterioridade e simultaneidade para compreensão da linearidade histórica dos fatos ou 
fenômenos. 

AS 
MANIFESTAÇÕES 

CULTURAIS 

 

 As relações: sociais, políticas, econômicas, culturais, religiosas e administrativas, familiares; normas e 
regras estabelecidas para a convivência social. 

 

 A história dos homens em diferentes tempos: costumes (mudança e permanência). 
 

 Objetos de uso: individual e coletivo; origem dos objetos que os homens produzem e produziram ao longo 
da história. 

 

 Normas de convívio: o que eu posso e o que não posso. 
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BLOCOS PRÉ-ESCOLA - 2º SEMESTRE 

ORGANIZAÇÃO 
ESPAÇO-

TEMPORAL DOS 
DIFERENTES 

GRUPOS SOCIAIS 

 

 O tempo de um dia: manhã, tarde, noite; antes do meio dia / depois do meio dia. 
 

 Os dias da semana: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado; 
hoje, amanhã, depois de amanhã. 

 

 Os meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 
dezembro. 

 

 Tempo de estudar: permanência no espaço institucional, organização pessoal e coletiva. 
 

 Calendário: gregoriano, outros calendários (indígena, etc). 
 

 Fatos históricos relacionados a diversos objetos de estudo. 
 

 A definição do tempo socialmente produzido para execução de atividades e do trabalho: horário 
comercial, jornada de trabalho dos pais, cronogramas de atividades de rotina do CMEI, normas e regras 
para a vida no CMEI e na escola: na classe, na hora do recreio, no solário, no parquinho, em visitas a outros 
locais fora do espaço usual, etc.  

 

 
A DISTINÇÃO 

ENTRE O OUTRO E 
O EU 

 

 Dividindo as tarefas de casa: a superação do trabalho manual e intelectual. 
 

 Etnia: minha nacionalidade, diversidade étnica: Branco, Afrodescendente, índio. 

AS 
MANIFESTAÇÕES 

CULTURAIS 

 

 O trabalho e as relações de produção: profissões, atividades profissionais, o trabalho como meio de 
satisfação das necessidades de sobrevivência; as relações profissionais.  
 

 A tecnologia a serviço do trabalho e da comunicação: os meios e instrumentos de comunicação. 
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 As manifestações culturais de outros povos do presente/passado: brancos, afrodescendentes e 
índios. 
 

 Elementos da cultura local: lendas, mitos, contos populares, tradiçoes, brincadeiras, folclore, culinária, 
lazer, teatro, canções. 
 

 Diversões: diferentes formas de diversão, lazer; características das brincadeiras e dos brinquedos do 
passado e do presente. 

 

 


