Material Digital do Professor

História – 4º ano

1º bimestre – Quadro bimestral
Referência no
Objetos de conhecimento
material didático
A ação das pessoas e grupos
sociais no tempo e no espaço: grandes transformações da história da humanidade (sedentarização, agricultura, escrita, navegações,
indústria, entre outras)

Unidade 1

EF04HI01 Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano, no tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças ocorridas ao longo do tempo.

As rotas terrestres, fluviais e
marítimas e seus impactos
EF04HI07 Identificar e descrever a importância dos caminhos terrespara a formação de cidades e
tres, fluviais e marítimos para a dinâmica da vida comercial.
as transformações do meio
natural
Os processos migratórios
para a formação do Brasil: os
grupos indígenas, a presença
portuguesa e a diáspora forçada dos africanos/Os processos migratórios do final
do século XIX e início do século XX no Brasil/As dinâmicas internas de migração no
Brasil, a partir dos anos 1960

Unidade 2

Habilidades

EF04HI10 Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira.
EF04HI11 Identificar, em seus lugares de vivência e em suas histórias
familiares, elementos de distintas culturas (europeias, latino-americanas, afro-brasileiras, indígenas, ciganas, mestiças etc.), valorizando o
que é próprio em cada uma delas e sua contribuição para a formação
da cultura local e brasileira.

A ação das pessoas e grupos
sociais no tempo e no espaço: grandes transformações da história da humanidade (sedentarização, agricultura, escrita, navegações,
indústria, entre outras)

EF04HI01 Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano, no tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças ocorridas ao longo do tempo.

A circulação de pessoas e as
transformações no meio natural

EF04HI05 Relacionar os processos de ocupação do campo a intervenções na natureza, avaliando os resultados dessas intervenções.

A invenção do comércio e a
circulação de produtos

EF04HI06 Identificar as transformações ocorridas nos processos de
deslocamento das pessoas e mercadorias, analisando as formas de
adaptação ou marginalização.

O surgimento da espécie hu- EF04HI09 Identificar as motivações dos processos migratórios em dimana na África e sua expan- ferentes tempos e espaços e avaliar o papel desempenhado pela misão pelo mundo
gração nas regiões de destino.
Os processos migratórios
para a formação do Brasil: os
grupos indígenas, a presença
portuguesa e a diáspora forçada dos africanos/Os proEF04HI10 Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuicessos migratórios do final
ções para a formação da sociedade brasileira.
do século XIX e início do século XX no Brasil/As dinâmicas internas de migração no
Brasil, a partir dos anos 1960

