
 

PARECER  SOBRE O DOCUMENTO DE HISTÓRIA 

 

I - SOBRE A ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

A estrutura do documento (texto da área de Ciências 

Humanas, texto da área nas etapas Ensino Fundamental, anos 

iniciais, anos finais e Ensino Médio, texto do componente 

História, objetivos de aprendizagem por ano de 

escolarização) favorece a compreensão da proposta. 

A estrutura do documento, de forma geral, possibilita a compreensão da 

proposta. 

O texto tem início com a definição do que se compreende por Ciências 

Humanas e, em decorrência, explicitam-se quais estudos estão agregados à 

área:  “estudos de ações, de relações e de experiências coletivas e individuais 

que refletem conhecimentos sobre a própria pessoa e sobre o mundo em 

diferentes manifestações naturais e sociais” (p. 257). Os componentes 

curriculares que compõem as Ciências Humanas são apresentados (p. 257); as 

características de cada fase da escolarização em relação aos objetivos das 

Ciências Humanas são destacados (p. 258), assim como os objetivos gerais 

propostos (p. 259). 

A partir da página 238, o documento trata da área de Ciências Humanas no 

Ensino Fundamental. O texto introdutório das páginas 238 e 239 mantém 

coesão com os pressupostos teóricos e metodológicos anunciados no texto 

inicial da área (p. 236-238) e possibilita ao leitor conhecer mais 

detalhadamente as especificidades da área em relação às situações cotidianas 

dos/as alunos/as em todos os seus aspectos: políticos, sociais, culturais e 

econômicos. O desenvolvimento das identidades, a participação em grupos 



sociais e o reconhecimento da diversidade são eleitos como pontos 

fundamentais para a estruturação da proposta (p. 238). 

Na proposta em análise, a opção recai em destacar práticas didático-

pedagógicas “contextualizadas, interdisciplinares, trasnversalizadas e 

integradoras” (p. 239) que podem ser empreendidas por meio de diversas 

ações como: trabalho de campo; entrevistas; observação; sequências 

didáticas; pesquisas; projetos; oficinas pedagógicas; círculos de leituras; rodas 

de conversas, paíneis temáticos; exposições dialogadas (...), visitas guiadas a 

instituições de preservação e de pesquisa sobre práticas artísticas e culturais 

(museus, arquivos, bibliotecas etc)” (p. 239). 

Os objetivos específicos das Ciências Humanas estão apresentados com 

coesão quanto aos objetivos gerais, dispostos na página 239.  

Em relação à apresentação do componente curricular História, o texto é 

composto por uma visão geral da História, suas funções e objetivos no ensino 

escolar. A “compreensão e problematização dos valores, dos saberes e dos 

fazeres de pessoas” (p. 241) de diferentes tempos e lugares é indicado como 

objetivo a ser viabilizado pelo componente em questão. Como não poderia 

deixar de ser, a relação passado, presente e futuro é destacada como ponto 

elementar para a reflexão sobre os usos do passado. Afunila-se a abordagem 

indicando a importância do conhecimento histórico para a compreensão e 

problematização das diversas questões postas nas diferentes mídias. 

A aprendizagem histórica é compreendida no documento a partir de três 

princípios básicos: “o aprendizado das virtudes éticas, dos procedimentos de 

pesquisa e de representação do passado” (p. 241). 

O proposto para cada fase da escolaridade é apresentado com destaques para 

as possíveis articulações entre os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental 

e Ensino Médio. A opção por eleger a História do Brasil como alicerce para a 

construção do conhecimento histórico é justificada, assim como a escolha por 

partir, “nos anos iniciais, dos saberes necessários à apropriação histórica do 

tempo e ao desenvolvimento de conhecimentos para a compreensão contínua 

de processos históricos cada vez mais complexos” (p. 242), com destaque para 

o estudo com fontes e documentos, noções de tempo, sujeitos, permanências e 

mudanças (p. 242). Nos anos finais, o destaque é para a História do Brasil 

abordada a partir do estabelecimento de nexos “com processos ocorridos em 

outras partes do mundo, marcadamente nas Áfricas, nas Américas e nos 

mundos europeus” (p. 242). No Ensino Médio, o estudo da História do Brasil é 

aprofundado estabelecendo inter-relações com “outros espaços: as Áfricas, as 

Ámericas e os mundos europeus e asiáticos (p. 242). 

O “enfoque predominante” para cada ano escolar é listado com o cuidado de 

indicar que não se trata de um enfoque exclusivo, e a repetição de títulos é 

justificada como requisito necessário para a progressão do conhecimento: 



ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS: 1º ANO – Sujeitos e Grupos 

Sociais; 2º ANO – Grupos Sociais e Comunidades; 3º ANO – Comunidades e 

outros lugares de vivências; 4º ANO – Lugares de vivências e relações sociais; 

5º ANO – Mundos brasileiros. ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS: 6º 

ANO – Representações, sentidos e significados do tempo histórico; 7º ANO – 

Processos e Sujeitos; 8º ANO – Análise de processos históricos; 9º ANO – 

Análise de processos históricos. ENSINO MÉDIO: 1º ANO – Mundos 

ameríndios, africanos e afro-brasileiros; 2º ANO – Mundos americanos; 3º ANO 

– Mundos europeus e asiáticos. 

Os quatro eixos eleitos para tratar da progressão formativa ao longo dos doze 

anos da Educação Básica são: procedimentos de pesquisa; representações do 

tempo; categorias, noções e conceitos; dimensões político-cidadãs. 

Na sequência, os objetivos de aprendizagem para cada ano do Ensino 

Fundamental e Médio são especificados, agrupados nos quatro eixos acima 

citados e organizados em tópicos identificados com letras e números. São 

eleitos 144 objetivos de aprendizagem para o Ensino Fundamental e 56 itens 

para o Ensino Médio. 

Considera-se que o documento está estruturado a partir de abordagens mais 

amplas sobre o objeto de estudo das Ciências Humanas, afunilando 

progressivamente para os objetivos da História em cada fase de escolarização, 

facilitando ao leitor comprender as opções feitas e os desdobramentos destas 

em cada fase escolar.  

A título de colaboração, indica-se, como um dos pontos frágeis da estrutura do 

documento, que a ideia da área de Ciências Humanas como agregadora dos 

componentes curriculares História, Geografia e Ensino Religioso é 

comprometida pela opção de construir um documento dividido por componente 

curricular. Em decorrência, por exemplo, no documento específico de História, 

as práticas didáticas pedagógicas “contextualizadas, interdisciplinares, 

trasnversalizadas e integradoras”, citadas no texto introdutório da área, 

concretizam-se parcialmente nos objetivos de aprendizagem a partir da 

História, mas sem o estabelecimento de inter-relações com os demais 

componentes curriculares que compõem a área, o que poderia ser efetivado se 

a opção fosse apresentar os objetivos de aprendizagem dos componentes 

curriculares organizados conjuntamente em torno de eixos temáticos que 

comportassem os objetivos de aprendizagem de História, Geografia e Ensino 

Religioso.  

 

 

 

 



II - SOBRE O CONTEÚDO DOS TEXTOS (DE ÁREA E COMPONENTE), 

APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS E DO 

COMPONENTE HISTÓRIA  

2.1- Tratamento do componente História no texto que 

apresenta a área de Ciências Humanas. 

. A estratégia de construir um texto de apresentação da 

área de Ciências Humanas, definindo objetivos gerais dessa 

área para a Educação Básica, é adequada e pertinente? 

. O componente História é contemplado de forma adequada e 

pertinente no texto que apresenta a área de Ciências 

Humanas? 

.  A definição dos objetivos da área de Ciências Humanas 

para a Educação Básica contempla, de forma  adequada e 

pertinente, o componente História ? 

 

O componente História, assim como sua definição e seus objetivos, é 

contemplado de forma adequada e pertinente no texto que apresenta a área de 

Ciências Humanas. O tratamento do referido componente História no texto que 

apresenta a área de Ciências Humanas define os objetivos gerais deste para a 

Educação Básica de forma adequada e pertinente. Portanto, o parecer é 

favorável quanto a esses quesitos. A seguir, no intuito de ampliar as 

possibilidades do documento, discorre-se sobre alguns aspectos que merecem 

mais atenção na proposta. 

A opção por construir uma proposta por área é adequada e pertinente 

considerando os resultados de diversos estudos realizados em diferentes 

partes do mundo, que apontam para a necessidade de romper com uma 

concepção de ensino e aprendizagem ancorada na fragmentação do saber. No 

entanto, como já anunciado no tópico relacionando à estrutura do texto, a 

proposta, principalmente para os anos iniciais, fragiliza-se ao adentrar nas 

especificidades dos componentes curriculares que são tratados em separado. 

Os eixos selecionados para os três componentes da área são: 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRIA GEOGRAFIA ENSINO RELIGIOSO 

 

Procedimentos de 

pesquisa 

 

Representações do 

tempo 

 

Categorias, noções e 

conceitos 

 

Dimensão Político-

Cidadã 

 

O sujeito e o mundo 

 

O lugar e o mundo  

 

Linguagens e o mundo 

 

Responsabilidades e o 

mundo 

 

Ser humano 

 

Conhecimentos 

religiosos 

 

Práticas religiosas e não 

religiosas 

  

Identifica-se que são eixos muito próximos e que poderiam ser reagrupados de 

forma a possibilitar que os objetivos de aprendizagem semelhantes fossem 

apresentados uma só vez no documento e considerados para os três 

componentes curriculares. No quadro a seguir destaca-se uma das repetições 

identificadas: 

 

HISTÓRIA GEOGRAFIA ENSINO RELIGIOSO 

 

Representações do 

tempo  

 

CHHI1FOA003 

Compreender que as 

normas de convivência 

existentes nas relações 

familiares são 

construídas e 

reconstruídas temporal e 

espacialmente. 

 

 

O sujeito e o mundo 

 

CHGE1FOA001 

Reconhecer-se como 

sujeito e como parte 

integrante dos lugares 

de vivências e dos 

diversos grupos sociais 

aos quais pertence. 

 

 

Ser humano 

 

CHER1FOA001 

Perceber-se como 

pessoa dependente de 

outras pessoas e das 

relações que se 

estabelecem no coletivo 

familiar, escolar, na 

instância religiosa, 

comunitária e no meio 

ambiente. 

 

 

É fato que há especificidades que precisam ser mantidas em cada um dos 

tópicos indicados, mas há que se destacar que são objetivos muito próximos e 

que poderiam estar agrupados em um só, o que auxiliaria a/o professor/a dos 

anos iniciais.  



O formato escolhido apresenta avanços em relação a documentos anteriores, 

mas ainda não potencializa a efetiva articulação entre as áreas e entre os 

componentes curriculares. Para os anos iniciais, entende-se, neste parecer, 

que seria muito importante investir em uma construção mais horizontal dos 

objetivos relacionados a cada componente, assim como na forma como são 

construídos os textos de cada um deles. 

Registra-se que a especificidade de cada componente é fundamental para a 

aprendizagem e para o domínio do conhecimento científico. Porém, para se 

construir uma aprendizagem mais significativa dos saberes que compõem cada 

compenente curricular, é preciso investir na articulação entre tais saberes. 

Compreende-se que uma das fases mais propícias para se fazer isso na vida 

escolar é nos anos iniciais do Ensino Fundamental, devido à forma como o 

mesmo é estruturado em nosso país. Por isso, seria muito importante realizar 

leituras cruzadas entre os especialistas das diferentes equipes que, juntamente 

com os Pedagogos, poderiam apontar no próprio documento o que é comum 

aos diferentes componentes e áreas. 

Registra-se ainda que há uma lacuna entre o apresentado como proposta para 

a Educação Infantil e o apresentado para o Ensino Fundamental, visto que não 

há espaço no documento para as especificidades dos anos iniciais como etapa 

de transição entre um formato e outro. No texto introdutório da área de 

Ciências Humanas, há referência à passagem dos anos iniciais para os finais 

do Ensino Fundamental, indicando que tal etapa “exige sensibilidades e 

compreensões, devido às transformações infanto-juvenis, e uma maior atenção 

à articulação entre os componentes curriculares” (p. 258). Mas, essa 

articulação não é identificada na proposta dos objetivos no documento de 

História.  

Outro aspecto a ser destacado relaciona-se com o disposto no texto “Princípios 

Orientadores da Base Nacional Comum Curricular” sobre o letramento e a ação 

alfabetizadora, questões basilares para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental.  Consta no texto que “o acolhimento integral à criança e o apoio 

quanto a sua socialização, característica posta para a Educação Infantil, 

prossegue como proposta para os anos iniciais do Ensino Fundamental, 

somando a alfabetização e a introdução aos conhecimentos sistematizados 

pelas diferentes áreas de conhecimento. Literalmente, define que “a orientação 

curricular para essas etapas precisa integrar as muitas áreas do conhecimento, 

centradas no letramento e na ação alfabetizadora” (p. 10). 

Considera-se que a proposta em tal texto introdutório enfatiza o denominado 

primeiro ciclo (1º ao 3º anos) e não avança na etapa de concretização do 

processo de letramento e alfabetização (4º e 5º anos). Sabe-se que a 

apropriação da cultura escrita pela criança altera significativamente sua relação 

com o conhecimento e sua relação com o saber escolar. Entende-se que seria 

adequado avançar no texto inicial, discorrendo sobre o que se espera da 



aprendizagem nos anos iniciais para além do primeiro ciclo e que se estude a 

substituição da expressão “introdução aos conhecimentos sistematizados” para 

outra expressão que contemple a ideia de noções básicas relacionadas às 

áreas de conhecimentos. Indica-se também que a unidocência seja explicitada 

como peculiaridade dos anos iniciais do Ensino Fundamental, assim como se 

destaca a pluridocência ao definir o que se espera dos anos finais (p. 34). A 

unidocência é um aspecto potencializador da integração entre as áreas nessa 

etapa de ensino. É evidente que tal análise pressupõe uma boa formação nos 

cursos de Pedagogia, o que se configura em outra discussão para além da 

elaboração deste parecer.  

Outro tópico a ser destacado refere-se à integração entre as diferentes áreas 

que, conforme consta no documento, será estabelecida “pelos temas 

integradores”, a saber:onsumo e educação financeira; Ética, direitos humanos 

e cidadania; Sustentabilidade; Tecnologias digitais e Culturas africanas e 

indígenas (p. 14). Registra-se que não está claro no texto introdutório do 

componente História qual será o trato com tais Temas Integradores (que não 

constam também no texto de introdução da área de Ciências Humanas). É fato 

que no site da Base há opção para organizar os objetivos de aprendizagem a 

partir dos Temas Integradores, mas a pura repetição de tais objetivos não 

auxilia o leitor a compreender o que se espera, no caso específico das Ciências 

Humanas e da História, no trabalho com tais temas. Analisando o vivenciado 

na elaboração e efetivação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), no 

tocante aos Temas Transversais, registra-se que a opção por trabalhar em 

paralelo com temas tão importantes para a sociedade contemporânea não 

produz resultados satisfatórios. Em síntese,  se tais temas são importantes na 

proposta, seria importante abordá-los de forma direta tanto nos textos 

introdutórios como nos objetivos de aprendizagem.  

No texto “Documento Preliminar à Base Comum Curricular: Princípios, Formas 

de Organização e Conteúdos” é claramente exposto que o constante na Base 

comporá o currículo juntamente com a parte diversificada, esta última 

composta considerando a cultura local e as escolhas de cada sistema 

educacional (p. 15). Considera-se que a exposição dessa estrutura (Base 

Comum + Parte Diversificada) deveria ser mais valorizada no documento de 

Ciências Humanas e também no documento de História.  

No texto “Princípios Orientadores da Base Nacional Comum (BCN)”, destaca-

se que é importante “reconhecer que a escola não é a única instituição 

responsável para garantir os direitos de aprendizagem dos alunos, ainda que 

seja a mais importante (p. 08). Avalia-se que, na proposta de História para os 

anos iniciais, é pouco indicado e valorizado o estudo de diferentes lugares, 

incluindo aqui a saída da escola assumida e indicada como um procedimento 

de pesquisa. Seria contuntende e eficaz para a aprendizagem da História e, em 

decorrência, para compor uma leitura de mundo e das pessoas de forma mais 

diversa, conforme estabelecido como objetivo para o ensino de História, que o 



documento assumisse de forma categórica a cidade como espaço educativo, 

indicando as saídas da escola e a exploração do entorno como elementos 

basilares da proposta de História. Nesse sentido, os espaços a serem 

explorados ampliam-se para além dos museus e outros locais indicados como 

lugares de memória, alastrando-se para todos os lugares. Compreendo que 

teríamos, assim, uma ponte entre a proposta para todos (Base) dialogando 

com as especificidades que cada escola e cada professor encontrará em sua 

realidade de atuação. 

 

2.2 - Apresentação do componente História  

. A estratégia de construir um texto de apresentação do 

componente História, definindo objetivos gerais desse 

componente para a Educação Básica, é adequada e pertinente? 

 

Trata-se de uma estratégia adequada, pertinente e fundamental para a 

composição da área de Ciências Humanas. Entende-se que a compreensão 

acerca das especificidades epistemológicas de cada componente curricular é 

fundamental para a construção de um trabalho na escola, alicerçado em uma 

“articulação interdisciplinar consistente” (p. 11). Contudo, conforme já 

apresentado anteriormente, tal opção provocou certa fragmentação, que pode 

ser identificada na repetição de objetivos de aprendizagem identificável a partir 

da leitura comparada entre o proposto para os componentes curriculares 

História, Geografia e Ensino Religioso. 

 

. O texto que apresenta o componente História é claro 

quanto aos princípios que orientaram a organização dos 

objetivos de aprendizagem apresentados no documento 

preliminar? Esses princípios são coerentes com as 

orientações que têm emanado da pesquisa acadêmica?  Esses 

princípios são coerentes com as orientações que têm emanado 

dos documentos oficiais do MEC ? 

 

O texto de História é claro e está em consonância com os princípios que 

orientaram a organização dos objetivos de aprendizagem apresentados no 

documento preliminar. Os princípios eleitos são coerentes com as orientações 

que têm emanado da pesquisa acadêmica e são coerentes com os 

documentos oficiais do MEC. Destaca-se, principalmente, que a proposta 

avança no sentido de consolidar na escola pública brasileira o já constante nas 

leis discutidas e aprovadas em décadas anteriores. Assim, cumpre-se o 



disposto nas Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008; no Parecer CNE/CP nº 003 

de 10/03/2004; na Resolução CNE/CP nº 01 de 17/06/2004 e na Portaria 

normativa 21, do Ministério da Educação, de 28 de agosto de 2013, dentre 

outros. 

 

. O texto que apresenta o componente História contempla, de 

forma satisfatória, as transições ocorridas ao longo da 

Educação Básica: da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental, dos anos iniciais para os anos finais, dos 

anos finais ao Ensino Médio? 

. Os objetivos gerais previstos para o componente História 

ao longo da Educação Básica são pertinentes? Estão em 

conformidade com os princípios anunciados no texto 

introdutório? 

. Os objetivos gerais previstos para o componente História 

se articulam aos objetivos de aprendizagem previstos para 

cada etapa da Educação Básica? 

 

Destaca-se como muito positivo o novo enfoque para o trato com as datas 

comemorativas, que é uma questão importante para os anos iniciais. Soube-se, 

na proposta, agregar tal temática de forma a valorizar o conhecimento histórico. 

Outro destaque positivo relaciona-se à questão das mídias, do consumo e da 

educação financeira, ainda que esta última pouco tratada na proposta de 

História.  

No geral, a seleção de saberes para compor a proposta para os  anos iniciais 

recai na clássica abordagem do próximo para o distante pautada no quesito 

espacial: criança, família, escola, município, país. Quanto à questão temporal, 

há indicações da importância de propor deslocamentos entre o passado, 

presente e futuro, mas sem grandes investimentos no tocante a explicitar que 

“próximo”, em História, não significa presente nem local. 

Entende-se que a opção é justificada devido ao lugar que tais conteúdos 

ocupam na tradição escolar quanto ao ensino de História para crianças. 

Conforme  anunciado no texto geral da Base, uma ampla pesquisa foi realizada 

nos documentos dos estados e houve o cuidado de disponibilizá-los no site. 

Uma breve leitura de tais documentos atesta o que as pesquisas na área têm 

apresentado: a manutenção dos conteúdos. Porém, é notório também que, nos 

últimos anos, os municípios estão investindo na elaboração de propostas 

curriculares municipais e é visível o esforço para a concretização de 

abordagens temáticas para os anos iniciais.  



Questiona-se a manutenção de tais conteúdos na proposta de História da 

Base, pois o foco recai no “eu” (meu nome, minha família, minha história, 

minha cidade) e são várias as instâncias fora da escola que promovem esse 

tipo de aprendizagem. Considera-se ser mais potente trazer “os outros” 

(pessoas, tempos e lugares) para a sala de aula e para o ensino da História e, 

em paralelo, construir aprendizagens sobre o “eu”.   

É fato que o exposto no documento não exclui essa possibilidade (e ainda há a 

parte diversificada), mas é preciso assumir que o constante no texto em análise 

referenda uma tradição curricular que não encontra respaldo nas pesquisas 

realizadas sobre o ensino de História para crianças nos diversos estados do 

país. Teoricamente, sabe-se que as crianças têm condições cognitivas para 

estudar qualquer tempo e qualquer espaço, desde que haja efetiva mobilização 

e interesse em torno de tal aprendizagem.  

 

III - SOBRE OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  PROPOSTOS PARA AS 

DIFERENTES ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Aspectos importantes a serem abordados: 

3.1 - Organização/descrição dos objetivos de aprendizagem 

em eixos – procedimentos de pesquisa, representações do 

tempo, categorias, noções e conceitos, dimensão Político-

Cidadã (adequação, pertinência e coerência desses eixos). 

Considera-se que os quatro eixos eleitos para compor a proposta de História, a 

saber: Dimensão Político-Cidadã, Procedimento de pesquisa, Representações 

de tempo e Categorias, Noções e Conceitos são adequados, embora, conforme 

já analisado, avalia-se que, para os anos iniciais, poderiam compor um 

conjunto único com os eixos dos demais componentes curriculares das 

Ciências Humanas.  

 

3.2 - Abrangência e equilíbrio entre os eixos  

 

Para os cinco anos do Ensino Fundamental, identifica-se equilíbro entre os 

eixos. O eixo Dimensão Político-Cidadã, desde o primeiro ano até o quinto, 

destaca-se com preponderância de objetivos indicados, conforme disposto no 

quadro a seguir: 

 

 



 

 Procedimentos 

de pesquisa 

Representações 

do tempo 

Categorias, 

noções e 

conceitos 

Dimensão 

Político-

Cidadã 

1º ano EF 2 3 3 4 

2º ano 2 2 2 3 

3º ano 4 2 2 4 

4º ano 4 3 2 4 

5º ano 4 3 3 5 

 

3.3 - Adequação dos objetivos à etapa de escolarização para 

a qual são propostos. 

 

De forma geral, os objetivos estão adequados à etapa de escolarização para o 

qual são propostos.  

 

3.4 - Progressão dos objetivos ao longo das etapas e entre 

etapas de escolarização. 

 

A progressão dos objetivos ao longo das etapas e entre etapas de 

escolarização é um ponto frágil do documento e retrata o cenário nacional 

quanto à ausência de pesquisas e investimentos em cursos/ações interníveis 

da Educação Básica. 

Aborda-se o assunto no texto introdutório e os objetivos vão se tornando mais 

complexos, ano após ano, em todos os eixos da proposta de História.  

Registra-se que o objetivo CHHI5FOA047 – Utilizar tecnologias para acesso às 

fontes históricas (dados, registros, documentos e narrativas) em pesquisas 

sobre acontecimentos passados – poderia constar desde o primeiro ano.  

 

3.5 - Redação dos objetivos (clareza e também adequação ao 

gênero). 

A redação dos objetivos, de forma geral, apresenta clareza e adequação ao 

gênero.  Há algumas questões pontuais que podem prejudicar a compreensão 

do que se almeja alcançar em sala de aula, não por problemas no texto, mas 

por questões específicas a serem apontadas na sequência:  



Representações do tempo 

CHHI1FOA005 

Identificar e problematizar as razões da seleção, das escolhas e da definição 

de datas comemorativas, considerando seus diferentes significados e sentidos.  

A intenção é compreender historicamente as datas comemorativas. Ficaria 

mais fácil utilizar palavras que remetam às noções temporais, tais como: 

permanência, duração, mudança, conforme feitos nos demais objetivos do eixo 

Representações do tempo. 

CHHI3FOA031 

Identificar a existência, as mudanças e a permanência de diferentes práticas de 

convivência na comunidade ao longo do tempo. 

O objetivo é mais adequado para o eixo Representações de Tempo do que 

para Procedimento de Pesquisa. 

CHHI4FOA040 

Contextualizar a história de sua própria família em relação à história do 

município, identificando as origens de seu grupo familiar, a partir de fontes 

diversas: relatos orais, fotos e objetos. 

O objetivo é mais adequado para o eixo Procedimentos de Pesquisa do que 

para Representações do Tempo. 

CHHI4FOA041 

Estabelecer nexos de causalidade entre os fatos históricos que demarcam 

mudanças e permanências políticas, sociais, culturais, econômicas e 

ambientais no município em que vive, relacionando-as a outros lugares de 

vivências. 

O objetivo é mais adequado para o eixo Representações do Tempo do que 

para Dimensão Político-Cidadã. 

O objetivo CHHI1FOA003 – Compreender que as normas de convivência 

existentes nas relações familiares são construídas e reconstruídas temporal e 

espacialmente – é muito semelhante ao CHHI1FOA010 – Identificar a 

existência, as mudanças e a permanência de diferentes práticas de convivência 

familiar ao longo do tempo – e poderiam ser agrupados. 

 

 

IV – OUTROS ASPECTOS QUE CONSIDERAR RELEVANTES 

Avalia-se que o documento apresenta avanços importantes para o componente 

curricular História e é adequado para a finalidade proposta, apesar das 



considerações apontadas no parecer. Destaca-se a importância do site que 

possibilita diversos cruzamentos dos dados e o amplo conhecimento de todas 

as propostas preliminares. Registra-se que é o primeiro documento nacional 

construído com a utilização de todos esses recursos, o que possibilita ampla 

participação dos professores e demais interessados. 

 

 

Londrina, 15 de janeiro de 2016 
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