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Este plano de desenvolvimento tem como objetivo ser um apoio para o professor na 

aplicação dos conteúdos dos capítulos 1 e 2 da Unidade 1 “Expansão atlântica europeia e a 

articulação entre os mundos” e dos capítulos 3 e 4 da Unidade 2 “Sociedades ameríndias e 

conquistas europeias”. Aqui estão detalhadas as relações entre os conteúdos didáticos trabalhados 

no Livro do Estudante e os objetos de conhecimento e as habilidades estabelecidos na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) destinados a serem trabalhados no 1º bimestre do ano letivo.  

Estando o conteúdo desta Coleção alinhado à BNCC, optou-se por criar objetos de 

conhecimentos e habilidades específicos para o primeiro capítulo da Unidade 1 deste volume. Essa 

ação tem como objetivo evitar a ruptura temática e favorecer a progressão do conteúdo. Nesse 

sentido, as aprendizagens elaboradas especificamente para o primeiro capítulo deste volume 

estabelecem nexos entre a formação do mundo feudal (conteúdo desenvolvido nos capítulos 9 e 10 

do volume anterior), a crise do feudalismo (capítulo 1 da Unidade 1 deste volume), a expansão 

atlântica e o encontro e o confronto do Velho Mundo com o Novo Mundo (temas desenvolvidos no 

capítulo 2 da Unidade 1 deste volume). 

Complementar a isso, este plano de desenvolvimento apresenta sugestões de práticas a 

serem adotadas pelo professor em cada uma das aulas do 7º ano do Ensino Fundamental, ao longo 

das dez semanas letivas que compõem o 1º bimestre.  

Na parte final, encontra-se o projeto integrador com propostas de atividades que integram 

os componentes curriculares de História e Língua Portuguesa.  

 

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

Para facilitar o planejamento das atividades a serem adotadas em sala de aula pelo 

professor, estão detalhados, no quadro abaixo, os tópicos de conteúdo referentes ao Livro do 

Estudante, além dos objetos de conhecimento e das habilidades da BNCC a serem trabalhados no 1º 

bimestre do ano letivo. 

Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 1 
Mudanças e crises da 
sociedade medieval 

Crescimento do comércio e 
das cidades na Baixa Idade 
Média  

Identificar os mecanismos de crescimento do comércio e das cidades 
no mundo feudal dos séculos XI a XIII. 
 
Identificar os elementos que desencadearam a crise do feudalismo no 
século XIV. 

Crise do mundo feudal no 
século XIV 

Transição da Idade Média à 
Moderna na Europa Cristã 
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Capítulo 2 
A Europa das 

navegações oceânicas 

A construção da ideia de 
modernidade e seus 
impactos na concepção de 
história. Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, 

da Europa, da África e da Ásia no contexto das navegações e indicar a 

complexidade e as interações que ocorrem nos Oceanos Atlântico, 

Índico e Pacífico. (EF07HI02) 

A ideia de “Novo Mundo” 
ante o Mundo Antigo: 
permanências e rupturas de 
saberes e práticas na 
emergência do mundo 
moderno 

 

As descobertas científicas e a 
expansão marítima. 

Comparar as navegações no Atlântico e no Pacífico entre os séculos XIV 
e XVI. (EF07HI06) 

 

Capítulo 3  
Impérios Asteca, 

Maia e Inca 

Saberes dos povos africanos 
e pré-colombianos expressos 
na cultura material e 
imaterial 

Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e 
americanas antes da chegada dos europeus, com destaque para as 
formas de organização social e o desenvolvimento de saberes e 
técnicas. (EF07HI03) 

A conquista da América e as 
formas de organização 
política dos indígenas e 
europeus: conflitos, 
dominação e conciliação 

Descrever as formas de organização das sociedades americanas no 
tempo da conquista com vistas à compreensão dos mecanismos de 
alianças, confrontos e resistências. (EF07HI08) 

Capítulo 4 
A conquista da 

América 

A conquista da América e as 
formas de organização 
política dos indígenas e 
europeus: conflitos, 
dominação e conciliação 

Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para 
as populações ameríndias e identificar as formas de resistência. 
(EF07HI09) 

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

Com o objetivo de favorecer o desenvolvimento adequado dos objetos de conhecimento e 

habilidades previstos na BNCC no 1º bimestre do 7º ano e dar mais efetividade ao trabalho docente 

cotidiano, são indicadas como atividades recorrentes em sala de aula: 

• A realização de aulas expositivas apresentando os conteúdos contidos no Livro do 

Estudante. 

• Interpretação de mapas, de imagens e de obras textuais de diversos gêneros 

relacionados aos temas dos capítulos 1, 2, 3 e 4, presentes no Livro do Estudante, ou 

selecionado e fornecido ao aluno pelo professor durante as aulas expositivas e a 

realização de atividades em sala.  

• Realização de trabalhos em grupo e de debates com base nos temas propostos nos 

capítulos 1, 2, 3 e 4, com a exigência do compromisso da participação de toda a turma, 

criando condições para o aprimoramento da capacidade argumentativa do aluno. 
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• Criação de uma rotina em sala de aula, na qual haja alternância entre atividades 

recorrentes e a diversificação de estratégias e abordagens didáticas, estimulando o 

engajamento do aluno no processo de ensino e aprendizagem.  

• Utilização de ferramentas digitais (computadores, tablets, celulares e outros recursos 

multimídia) para a realização de pesquisas, de cartazes, de produção textual, entre 

outros.  

3. Relação entre a prática didático-pedagógica e o 

desenvolvimento de habilidades 

Ao longo do 7º ano, os conteúdos da disciplina de História abordam aspectos políticos, 

sociais, econômicos e culturais da Europa, da América e da África, entre, aproximadamente, o século 

XV e final do século XVIII, buscando, dessa maneira, ampliar o conhecimento do aluno acerca dos 

mais diversos fatos históricos.  

Dessa maneira, neste plano de desenvolvimento as habilidades a serem desenvolvidas estão 

relacionadas às seguintes temáticas: a identificação dos processos de transformação social ocorridos 

no mundo feudal; o papel da Igreja nesse período; as interações entre o Novo Mundo, a Europa e a 

África; a organização das sociedades ameríndias, bem como o impacto das conquistas europeias e as 

formas de resistência das populações ameríndias.  

O estudo do colapso do feudalismo e a emergência do mercantilismo, nos capítulos 1 e 2, da 

Unidade 1, está relacionado a duas habilidades realizadas pelos autores da coleção e que, portanto, 

não constam da BNCC, sendo elas "Identificar os mecanismos de crescimento do comércio e das 

cidades no mundo feudal dos séculos XI a XIII" e "Identificar os elementos que desencadearam a crise 

do feudalismo no século XIV". 

Os capítulos 3 e 4, da Unidade 2, atendem às habilidades (EF07HI03), (EF07HI08) e 

(EF07HI09), apresentando as formas de organização das sociedades ameríndias no momento de 

chegada dos europeus e discutindo as estratégias de resistência dessas sociedades diante do 

processo colonizador pelas nações europeias.  

A seguir serão mais bem descritos os procedimentos para o ensino do componente curricular 

de História no 7º ano, bem como são sugeridas atividades que podem auxiliar o professor no 

desenvolvimento dos objetos de conhecimento e das habilidades propostos pela BNCC. 

4. Gestão da sala de aula 

O quadro abaixo contém sugestões para uma gerência das aulas à altura dos desafios que a 

diversidade e a relativa complexidade de conteúdos e habilidades a serem trabalhados durante o 1º 

bimestre colocam para o professor, no desenrolar efetivo de seu trabalho educativo junto à turma do 

7º ano do Ensino Fundamental. Com efeito, ao lado do planejamento do desenvolvimento semanal 

dos tópicos de conteúdo dos capítulos 1, 2, 3 e 4, encontram-se nesse quadro propostas detalhadas 
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de atividades e procedimentos didático-pedagógicos que podem proporcionar ao professor uma 

melhor organização de seu trabalho em sala e a construção, em conjunto com a turma, de um 

ambiente de estudos tranquilo, disciplinado, colaborativo, criativo e propício para o alcance das 

habilidades e conhecimentos previstos na BNCC.  

 

Desenvolvimento semanal dos 
tópicos de conteúdo 

Relação entre a prática didático-pedagógica e o desenvolvimento de habilidades 
previstas na BNCC 

SEMANA 
LETIVA 

Referência no 
material didático 

Sugestão de atividades e procedimentos didáticos 
 

Habilidades 
 

 
1

ª 
Se

m
an

a
 

 

Abertura da  
Unidade 1 

1º aula: Peça à turma que realize a leitura do texto introdutório da Unidade 1, 
referente à expansão europeia. Em seguida, aborde os temores que os 
europeus possuíam em relação ao Oceano Atlântico. Explore a imagem de 
abertura, solicitando que a turma descreva os elementos contidos nela. Caso 
seja possível, apresente imagens de outros mapas elaborados por cartógrafos 
europeus nos séculos XV e XVI. Busque mapas que mesclem elementos 
cartográficos com religiosos e imaginários, mostrando ao aluno como esses 
temas estavam presentes no imaginário humano no início do período 
moderno. A seguir, realize uma sondagem sobre o conhecimento prévio do 
aluno, perguntando quais teriam sido os desdobramentos desse processo de 
expansão marítima europeia apresentado na abertura da unidade. Espera-se 
que o aluno seja capaz de relacionar a expansão marítima europeia com a 
chegada dos povos europeus no continente americano.  

 
 
 

(Identificar os 
mecanismos de 
crescimento do 
comércio e das 

cidades no 
mundo feudal 

dos séculos XI a 
XIII.) 

 
(Identificar os 

elementos que 
desencadearam 

a crise do 
feudalismo no 

século XIV.) 

Introdução ao           
Capítulo 1 

 

2º aula: Realize uma leitura compartilhada do texto introdutório do capítulo 
1, referente à vida de Marco Polo. Após a leitura, discuta com a turma sobre a 
vida de Marco Polo e o comércio no contexto em que ele vivia. Converse com 
o grupo contando que Marco Polo escreveu um livro sobre suas aventuras, 
intitulado O milhão (no Brasil, a obra foi traduzida como O livro das 
maravilhas. Porto Alegre: L&PM, 1999.). Nesse livro, Marco Polo narra suas 
experiências na China, descreve o palácio e o governo do imperador Kubla 
Khan. O livro escrito por Marco Polo foi um dos preferidos de Cristóvão 
Colombo. Em seguida, faça uma leitura do mapa da provável rota percorrida 
pelo mercador veneziano. Como sugestão para complementar essa aula, 
apresente a animação Grandes personagens da história – Marco Polo (direção 
de Jason Connery. Produção: Flashstar Home Video. Estados Unidos, 2010). 
Ao final da aula, solicite do aluno que liste os produtos que ele consome e/ou 
usa diariamente, como, por exemplo, vestuário, aparelhos eletrônicos, 
alimentos etc., identificando a origem desses produtos. A lista deve ser 
mantida para a aula seguinte.  

Crescimento do 
comércio 

e 
A História não está 

sozinha 

3ª aula: Inicie a aula solicitando à turma que apresente a lista elaborada na 
aula anterior. Solicite que o aluno descreva os itens contidos na lista. Muito 
provável que a China seja o país de origem de muitos produtos consumidos 
diariamente pela turma, principalmente os equipamentos eletrônicos. 
Retome a história de Marco Polo e seu envolvimento com a China Medieval.  
Em seguida, discuta o tópico “Crescimento do comércio” e oriente o aluno na 
realização das questões da seção “A História não está sozinha”. Ao final, faça 
uma correção coletiva das atividades. 
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As cidades medievais 

4ª aula: Faça uma leitura compartilhada do tópico “As cidades medievais” e, 
em seguida, analisem algumas imagens que retratam aspectos das cidades 
medievais, como, por exemplo, a ilustração dos artesãos, a da cidade de 
Feurs. Para fazer um contraponto com a cidade de Feurs, solicite que o aluno 
verifique a foto atual de Veneza. Converse com a turma explicando que 
apesar de Veneza ser uma cidade medieval, ela não possui muros, pois a 
defesa da cidade era feita pela lagoa. Caso considere relevante para fixação 
dos conteúdos, construa uma tabela com a participação da turma, que deve 
relacionar as mudanças ocorridas na sociedade feudal e a expansão do 
comércio. 

2
ª 

Se
m

an
a

 

A crise do século XIV 

1ª aula: Antes de aprofundar os fatores que levaram ao colapso do 
feudalismo, discuta com a turma quais poderiam ser as consequências da 
escassez, caso o Brasil passasse por uma crise de alimentos. Com base no 
resultado da discussão, peça que seja feita a atividade presente na seção 
“Documento”. Faça a correção da atividade, esclarecendo possíveis dúvidas. 
Em seguida, inicie a leitura e explicação do tópico “A crise do século XIV”. A 
ideia é fazer uma introdução desse tema, que será mais bem detalhado na 
aula seguinte.  

 
(Identificar os 

elementos que 
desencadearam 

a crise do 
feudalismo no 

século XIV.) 
(EF07HI02) 
(EF07HI06) 

 

O fim da Idade Média 

2ª aula: Retome a temática da crise do século XIV, concluindo essa discussão 
com a leitura do tópico “O fim da Idade Média”. Por fim, solicite a realização 
das atividades da seção “Roteiro de estudos”. Caso considere conveniente, 
peça que a turma se reúna em duplas para realizar as atividades. Realize a 
correção das atividades.  

Introdução ao 
Capítulo 2 

e 
A Europa das 

navegações oceânicas  

3ª aula: Introduza o tema das Grandes Navegações Oceânicas, apresentando 
o documentário Língua: Vidas em Português (Direção de Victor Lopes. 
Brasil/Portugal, 2003). Em seguida, discuta com a turma a difusão da língua 
portuguesa por meio da conquista territorial de Portugal e as mudanças 
provocadas no português a partir de seu contato com outras línguas e 
culturas. Antes do término da aula, peça ao aluno que inicie a leitura do 
tópico “A Europa das navegações oceânicas”. 

Na dianteira das 
navegações 

4ª aula: Inicie a aula retomando com a turma as impressões obtidas a respeito 
do documentário rodado na aula anterior. Em seguida, faça a leitura 
compartilhada do tópico “Na dianteira das navegações” e, em um mapa-
múndi, mostre a localização privilegiada de Portugal e discuta com a turma as 
outras razões mencionadas no texto do capítulo para o pioneirismo português 
nas Grandes Navegações. Ao final, sintetize o assunto tratado em sala, 
compondo um resumo ou sentenças acerca das principais ideias discutidas na 
aula. Registre no quadro e solicite que o aluno copie no caderno, para que 
possa utilizar as anotações em seus estudos antes da avaliação.  

 

3
ª 

se
m

an
a 

  

Arte de navegar 

1ª e 2ª aulas: Divida a turma em grupos de até quatro pessoas e, no 
laboratório de informática ou na biblioteca da escola, oriente a realização de 
uma pesquisa acerca dos instrumentos de navegação utilizados no período da 
expansão marítima europeia. Se possível, imprima algumas imagens extraídas 
da internet ou peça para que os grupos realizem desenhos dos instrumentos 
pesquisados e montem cartazes explicando sua funcionalidade. Ao final da 
montagem dos cartazes, peça aos alunos que realizem uma apresentação do 
resultado da pesquisa. Por fim, peça para que, em grupos, façam a leitura do 
texto e a resolução da atividade da seção “Ao mesmo tempo”. 

 
 
 
 
 
 
 

(EF07HI02) 
(EF07HI06) 

 
 Seção “Documento” 

3ª aula: Leve o livro Os Lusíadas, de Luís de Camões, que pode ser encontrado 
disponível na internet. Faça uma apresentação do autor do livro e, em 
seguida, leia com a turma o texto da seção “Documento”. Por fim, analise, 
coletivamente, um trecho da obra, chamando a atenção da turma para as 
rimas presentes, a construção das estrofes, a quantidade de cantos do poema 
épico, entre outros. Por fim, realize a atividade da seção e faça a correção 
dela, verificando se houve dúvidas. 
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Seção  
“A História não está 

sozinha” 

4ª aula: Peça à turma que pesquise a bibliografia de navegadores europeus 
dos séculos XV e XVI, como Pedro Álvares Cabral, Álvar Nuñez, Américo 
Vespúcio, entre outros. Oriente o aluno a anotar alguns dados sobre a vida 
desses personagens (ano de nascimento e morte; para qual Coroa europeia 
eles trabalharam, viagens realizadas, eventos curiosos ou emblemáticos dos 
quais participaram etc.). O aluno deve anotar essas informações e depois 
compartilhá-las em uma roda de conversa. Por fim, solicite a leitura do texto e 
a realização da atividade da seção “A História não está sozinha”.  

 

4
ª 

se
m

an
a 

 

 
 

Revisão dos             
capítulos 1 e 2 

1ª e 2 aulas: Explique à turma que as duas primeiras aulas da semana serão 
dedicadas à revisão dos conteúdos dos capítulos 1 e 2, antes da 1ª prova 
bimestral, que deve ocorrer na terceira aula da semana. Peça para que a 
turma faça as atividades da seção “Roteiro de estudos”. Ao final, promova 
uma correção coletiva das atividades, verificando possíveis dúvidas da turma 
acerca dos conteúdos passados ao longo do bimestre. Caso necessário, 
retome algumas explicações a fim de esclarecer possíveis dúvidas do aluno. 
Faça a preparação do aluno para a 1ª prova bimestral, explicando a natureza 
das atividades e indicando páginas do livro para que releia a fim de se 
preparar para a prova. Caso julgue oportuno, informe o modelo da prova, de 
modo que o aluno possa se sentir mais seguro para a avaliação.  

 
 
 
 

(EF07HI02) 
(EF07HI06) 

 

 
1ª prova bimestral 

(capítulos 1 e 2) 

3ª e 4ª aulas: Aplique a prova com questões dissertativas e de múltipla 
escolha, relacionadas ao conteúdo dos capítulos 1 e 2 do Livro do Estudante e, 
na aula seguinte, aplique a devolutiva, esclarecendo dúvidas que tenham 
persistido em relação aos conteúdos passados ao longo do bimestre.  

 

5
ª 

se
m

an
a 

 

 
Abertura da  
Unidade 2 

 
 

1ª aula: Inicie a unidade identificando, em um mapa-múndi, as regiões onde 
anteriormente existiam os impérios Maia, Inca e Asteca. Solicite à turma a leitura 
do texto introdutório da unidade. Explique que, nas próximas semanas, serão 
estudadas as sociedades presentes na América antes da chegada dos europeus e 
as mudanças enfrentadas por essas sociedades após a ocupação espanhola. Caso 
seja possível, apresente imagens das sociedades pré-colombianas, informando 
apenas a cultura e a localização geográfica. Essa prática didática visa a promover 
uma sensibilização do aluno para o tema a ser estudado nas próximas aulas.  

 
 
 
 

(EF07HI03) 

O Império Asteca 

2ª aula: Solicite a leitura e a realização das atividades do tópico “Império 
Asteca”. Na sequência, explique as informações presentes no tópico, 
esclarecendo as dúvidas do aluno. Retome as imagens do Império Asteca que 
tenham sido exibidas para a turma na aula anterior. Trace uma linha do 
tempo, no quadro, indicando as datas de fundação, formação, domínio e de 
quando foram subjugados pelos espanhóis. Solicite que os alunos copiem a 
linha do tempo no caderno em uma página que deve ser reservada para 
outras duas linhas do tempo (dos Maias e dos Incas).  

O Império Asteca 
e 

Houve um Império 
Maia? 

3ª e 4ª aulas: Inicie a aula realizando a correção dos exercícios da aula anterior. Em 
seguida, solicite a leitura do tópico “Houve um Império Maia?”. Explique a 
respeito de quem foram os maias, onde eles se localizavam, como era sua 
organização social, religião etc. Apresente novamente as imagens referentes aos 
maias que tenham sido exibidas na 1ª aula. Trace uma linha do tempo, no quadro, 
indicando as datas de fundação, formação, domínio e de contato com os 
espanhóis (período também de declínio dessa sociedade). Solicite que o aluno 
copie a linha do tempo no caderno na mesma página em que traçou a linha do 
tempo Asteca, reservando espaço para mais uma linha do tempo (a do povo Inca).  

 

6
ª 

Se
m

an
a

 

 O poderoso Império 
Inca 

1ª aula: Inicie os estudos sobre a sociedade Inca, lendo com a turma o tópico 
“O poderoso Império Inca”. Em seguida, explique as principais características 
sociais, políticas e econômicas do Império Inca, mostrando as imagens 
relacionadas a essa sociedade que tenham sido exibidas na 1ª aula. Na 
sequência, trace uma linha do tempo, no quadro, determinando a data de 
fundação, de formação, de domínio e quando foram subjugados pelos 
espanhóis. Solicite que o aluno copie essa linha do tempo no caderno na 
mesma página em que já constam a linha do tempo dos Asteca e dos Maia.  

 
 

(EF07HI03) 
(EF07HI08) 
(EF07HI09) 
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Revisão do Capítulo 3 

2ª aula: Retome as três linhas do tempo elaboradas nas aulas anteriores. Se 
possível, insira-as no quadro. Solicite que o aluno deixe aberta a página do 
caderno em que constam as três linhas. Construa, com a ajuda da turma, um 
quadro comparativo entre as sociedades asteca, maia e inca, considerando 
sua organização social, econômica, religiosa e política. Em seguida, peça ao 
aluno que inicie a realização de atividades da seção “Roteiros de estudos”.  
Por fim, faça a correção dessas atividades. 

 
Introdução ao 

Capítulo 4  

3ª aula: Faça a leitura coletiva do texto introdutório do capítulo 4 e analise a 
imagem de abertura. Faça algumas perguntas norteadoras à turma, tais como: 
“Quem foi o autor da imagem?”; “O que está sendo retratado na imagem?”; 
“Quando a tela foi elaborada?”; “Quando o Império Asteca foi conquistado 
pelos espanhóis?”. Espera-se que o aluno seja capaz de reconhecer que a 
imagem foi elaborada pelos astecas em 1550, quase 30 anos depois de terem 
sido dominados pelos espanhóis, como uma tentativa de manter uma 
memória sobre o passado.  

4ª aula: Inicie as explicações acerca do processo de conquista da América 
pelos espanhóis. Atente para as semelhanças e diferenças entre as conquistas 
dos impérios inca e asteca e da sociedade maia.  

 

7
ª 

Se
m

an
a

 

  

 
Os segredos de 

Malinche 
e 

O fim de Malinche 

1ª e 2ª aulas: Dê continuidade às explicações a respeito do processo de 
conquista da América. Organize a turma em uma roda e peça para que leia o 
texto da seção “Outras Histórias”. Em seguida, debata sobre as informações 
presentes nos tópicos “Os segredos de Malinche” e “O fim de Malinche”. 

 
 
 

(EF07HI03) 
(EF07HI09)  

 
Um sinal de fim do 

mundo 

3 e 4ª aulas: Em uma roda de conversa, explique para a turma sobre o filme 
Pocahontas (Direção de Eric Goldberg e Mike Gabriel. Disney: Estados Unidos, 
1995), apresentando a temática tratada no filme e a forma como os indígenas 
foram representados nessa animação, bem como os colonizadores. 
Contextualize a produção da animação, que se deu um ano após o aniversário 
da chegada de Colombo à América. Apresente o posicionamento da nação 
indígena norte-americana Powhatan, descendente do povo do qual Pocahontas 
fez parte. Ainda, converse sobre como a cultura hegemônica ocidental, em 
muitos momentos, se apropria de eventos e fatos históricos concedendo-lhes 
versões que estigmatizam ou desvalorizam o conhecimento e a experiência de 
culturas historicamente marginalizadas.  Estabeleça algumas comparações entre 
a história de Pocahontas e a de Malinche. Por fim, leiam o tópico “Um sinal de 
fim do mundo” e analisem a imagem que acompanha o texto.  

 

8
ª 

Se
m

an
a

 

 

Conquistadores 
espanhóis 

1ª aula: Faça uma leitura compartilhada do tópico “Conquistadores espanhóis”, 
solicitando que o aluno explique com suas palavras a atuação de Cortés e 
Pizarro. Caso haja dificuldades, ajude-o nessa atividade. Em seguida, peça para 
que a turma se reúna em duplas e resolva a questão da seção “A História não 
está sozinha”. Antes de finalizar a aula, faça a correção da atividade.  

 
 

(EF07HI03) 
(EF07HI09) 

Como explicar a 
conquista? 

2ª aula: Inicie o trabalho com o tópico “Como explicar a conquista?”, 
preparando o aluno para a constituição de uma visão mais crítica sobre a 
conquista, a ser desenvolvida na próxima aula. 
Inicialmente, solicite que um aluno leia o texto contido no Livro do Estudante 
em voz alta. Depois da leitura preliminar, chame a atenção do grupo 
pontuando que a população inca era muito superior ao número de 
conquistadores espanhóis envolvidos na conquista do Império Inca. Pergunte: 
“Como os espanhóis conseguiram derrubar o Império Inca mesmo com um 
contingente menor?”. Espera-se que a turma seja capaz de apontar o uso das 
armas e dos cavalos. Ressalte que os cavalos foram introduzidos na região 
andina pelos espanhóis, e que, incialmente, os indígenas não entendiam que se 
tratava de um animal sendo comandado por um ser humano. Os indígenas 
acreditavam se tratar de um animal com duas cabeças. Aproveite e converse 
com a turma sobre os possíveis estranhamentos ocorridos entre os dois lados. 
Este tema será retomado na 4ª aula desta semana.  
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Seção  
“Outras Histórias” 

3ª aula: Continue o trabalho da aula anterior. Solicite que a turma se divida em 
duplas, para realizarem as atividades da seção “Outras Histórias - Tecnologias”. 
Permita que as duplas utilizem a primeira meia hora da aula para debaterem e 
resolverem as questões da seção. Nos 15 minutos finais, faça a correção das 
respostas e esclareça eventuais dúvidas que tenham surgido durante o 
trabalho das duplas. Para casa, solicite que o aluno leia os tópicos “Inimigos ou 
deuses?” e “O fim do mundo”, anotando possíveis dúvidas para serem 
esclarecidas na próxima aula.  

O fim do mundo 
e 

Os espanhóis sentiram 
medo?  

4ª aula: Utilize os 20 primeiros minutos da aula para conversar com a turma 
sobre os textos lidos em casa. Converse sobre o grande choque cultural e de 
interpretação dos acontecimentos que marcou o encontro entre indígenas e 
espanhóis, dando enfoque ao encontro de Montezuma e Cortés e Atahualpa e 
Pizarro. Tanto para os indígenas quanto para os espanhóis a religião era um 
aspecto importante, que sustentava concepções de mundo e de realidade. 
Ambas as sociedades acreditavam na iminência do fim do mundo.  
Pergunte à turma se os espanhóis teriam ou não sentido medo durante o 
processo de conquista da América e peça para o aluno justificar a resposta. 
Por fim, trabalhe coletivamente a seção “Documento – Cortés escreve ao rei 
espanhol”. Faça a leitura compartilhada do documento, identificando as 
informações importantes contidas nele: autoria, sentido, receptor, período etc.  

 

9
ª 
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m
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a

 

 

 
Os aliados indígenas 

dos espanhóis 

1ª aula: Explique para a turma que antes de os europeus chegarem ao 
continente americano, era comum entre as diversas sociedades indígenas, do 
norte ao sul do continente, a prática de alianças políticas entre grupos 
diferentes. O contato com os europeus provocou mudanças bruscas nos 
hábitos e costumes tradicionais indígenas, alterando profundamente o sistema 
de trocas e de alianças. Os europeus logo entenderam esses sistemas e se 
apropriaram deles. É nesse contexto que Malinche se tornou aliada e 
conselheira de Cortés. Ou que os seguidores de Huáscar se aliaram a Pizarro 
contra Atahualpa.   

(EF07HI03) 
(EF07HI08) 
(EF07HI09)  Exploração e 

humilhação  
 

2ª aula: Leia com a turma o tópico “Exploração e humilhação” e discuta os 
efeitos da conquista para as populações indígenas americanas. Para ampliar o 
estudo desse tópico, sugira que a turma se divida em grupos e faça uma 
pesquisa para averiguar a situação cultural e socioeconômica de populações 
indígenas dos países da América Central, do México, da Bolívia, do Peru, do 
Chile. Cada grupo pode ficar responsável por um país. Oriente acerca dos sites 
e dos livros nos quais o aluno pode fazer a pesquisa. Os resultados da pesquisa 
podem ser organizados em cartazes e apresentados a toda a turma.  

Capítulo 4 
A conquista da 

América 

3ª e 4ª aulas: Utilize as duas aulas para exibir para a turma o filme A outra 
conquista (direção de Salvador Carrasco. México, 1998), que trata da trajetória 
de um escriba asteca que sobrevive ao massacre do Grande Templo, em 1520, 
retratando o conflito entre indígenas e espanhóis. 

 

1
0

ª 
Se

m
an

a
 

 

Capítulo 4 
A conquista da 

América  

1ª aula: Realize uma conversa sobre o filme A outra conquista, de modo a 
concluir a atividade com o filme. Depois, em grupos de quatro ou cinco, solicite 
que elaborem desenhos que retratem o encontro entre indígenas e espanhóis 
e a conquista. Verifique se nos desenhos a turma é capaz de determinar 
geograficamente a disposição da sociedade que escolheu para compor o 
desenho, bem como se os personagens estão adequados ao contexto 
retratado.   

(EF07HI03) 
(EF07HI08) 
(EF07HI09) 

Revisão dos capítulos 3 
e 4 

2ª aula: Realize uma revisão dos conteúdos estudados nos capítulos 3 e 4 e 
peça ao aluno para resolver, individualmente, as atividades da seção “Roteiro 
de estudos”. Faça a correção das respostas, verificando se a turma ainda possui 
dúvidas em relação ao processo de conquista da América. 

2ª prova bimestral 
capítulos 3 e 4 

3 e 4ª aulas: Aplique a prova com questões dissertativas e de múltipla escolha, 
relacionadas ao conteúdo dos capítulos 3 e 4 do Livro do Estudante e, na aula 
seguinte, aplique a devolutiva, esclarecendo dúvidas que tenham persistido em 
relação aos conteúdos passados ao longo do bimestre. 
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5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

O acompanhamento do processo de aprendizagem do aluno deve ser contínuo e, portanto, 

não deve se restringir aos conceitos obtidos por meio das provas bimestrais. Dessa maneira, o 

professor deve estar atento às dinâmicas em sala de aula e ao interesse e à participação do aluno, a 

fim de que sejam atingidos os objetivos de aprendizagem e as habilidades da BNCC previstos para 

essa etapa do Ensino Fundamental. Além do mais, acompanhar a aprendizagem da turma permite ao 

professor determinar quais conteúdos devem ser retomados, quais podem avançar com maior 

rapidez, quais atividades foram mais bem recebidas e em quais houve maior dificuldade de 

assimilação.  

Nesse processo, é necessário deixar sempre evidente ao aluno o que é esperado dele em 

cada atividade a ser realizada dentro e fora da sala de aula. Ademais, é importante que haja 

explicações claras dos comandos das questões, estando o professor sempre aberto à resolução de 

dúvidas e de problemas. Por fim, é fundamental o diálogo saudável tanto entre o professor e a sua 

turma quanto entre o professor e pais ou responsáveis pelo aluno, que também devem acompanhar 

o processo de aprendizagem do discente, sendo informados seja em relação aos seus avanços seja 

em relação a suas dificuldades.   

Acerca das correções de provas, de trabalhos e das demais atividades realizadas 

individualmente ou em grupo, dentro ou fora da sala de aula, é fundamental um retorno objetivo do 

desenvolvimento do aluno durante o processo de ensino e de aprendizagem, motivando-o a uma 

postura autoavaliativa, que contribui para a conquista da autonomia e para direcionar o aluno no 

conhecimento de quais são as habilidades necessárias para dar continuidade aos estudos. Por 

conseguinte, ao final das atividades do 1º bimestre letivo, o aluno deverá ter adquirido as seguintes 

habilidades essenciais para o desenvolvimento dos estudos de História nas próximas etapas de 

aprendizagem dos anos finais do Ensino Fundamental:  

• Analisar o crescimento do comércio e das cidades na Baixa Idade Média. 

• Compreender as causas e as consequências para a crise do mundo feudal no século XIV. 

• Entender as características que distinguem o período moderno, no que se refere à 
economia, a política e à organização social, em relação à Idade Média. 

• Compreender quais avanços tecnológicos foram fundamentais para a expansão marítima 
europeia.   

• Conhecer as formas sociais, políticas e econômicas das sociedades americanas pré-
colombianas.  

• Identificar as consequências da expansão marítima europeia para as populações 
indígenas da América.  

• Reconhecer as formas de resistência adotadas pelas populações americanas no contexto 
da colonização europeia.  
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6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

Capítulos 
Tipos de 
fontes 

Sugestões para o professor 

C
A

P
ÍT

U
LO

 1
 

Site 

A Associação Brasileira de Estudos Medievais disponibiliza artigos e outros periódicos 

sobre temas relacionados à Idade Média. Disponível em: <http://www.abrem.org.br>. 

Acesso em: 18 out. 2018.  

Vídeos e 
filmes 

Grandes personagens da história – Marco Polo. Direção de Jason Connery. Produção: 

Flashstar Home Video. Estados Unidos, 2010. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=G5vDWNls73Y>.  Acesso em: 26 ago. 2018. 

Entrevista com a professora da USP Roberta Barni, falando sobre As cidades invisíveis 

(CALVINO, Italo. São Paulo: Companhia das Letras, 1993), na TV Univesp. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=WDYp9hnZvuI>. Acesso em: 19 out. 2018.  

Notícias 
relevantes 

A invenção chinesa que mais surpreendeu Marco Polo. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/geral-40850733>. Acesso em: 26 ago. 2018. 

Artigos 
científicos 

MARTINEZ, Mônica. Narrativas de viagem: escritos autorais que transcendem o tempo e o 

espaço. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/interc/v35n1/03.pdf >. Acesso em: 26 

ago. 2018. 

Livros CALVINO, Italo. As cidades invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 

C
A

P
ÍT

U
LO

 2
 

Site 
Instituto Camões. Site com informações sobre rotas e equipamentos utilizados pelos 
portugueses durante a expansão marítima. Disponível em: <http://cvc.instituto-
camoes.pt/navegaport/f05.html>. Acesso em: 26 ago. 2018. 

Vídeos e 
filmes 

Língua: Vidas em Português. Direção de Victor Lopes. Brasil/Portugal, 2003. 

Notícias 
relevantes 

Corrida à Marte lembra grandes navegações portuguesas em conquista de um Novo 
Mundo. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-
noticias/rfi/2018/05/06/corrida-a-marte-lembra-grandes-navegacoes-portuguesas-em-
conquista-de-um-novo-mundo.htm> Acesso em: 26 ago. 2018.  

Artigos 
científicos 

SIQUEIRA, Lucília. O nascimento da América portuguesa no contexto imperial lusitano: 
Considerações teóricas a partir das diferenças entre a historiografia recente e o ensino de 
História. História, São Paulo, v. 28, n. 1, 2009. 

C
A

P
ÍT

U
LO

 3
 

Sites 

Utilize a ferramenta Google maps para tratar da geografia e permitir que o aluno tenha 
uma ideia mais precisa de alguns sítios arqueológicos das sociedades pré-colombianas. 
[Machu Picchu]. [2018]. Disponível em: <https://earth.google.com/web/@-
13.16308805,72.54590668,2446.65258448a,789.13143382d,35y,81.45757394h,44.69239
611t,-0r/data=ChIaEAoIL20vMGtyZnkYASABKAI>. Acesso em: 18 out. 2018.   

Notícias 
relevantes 

Quatro tumbas pré-colombianas são descobertas em Lima. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2015/11/quatro-tumbas-pre-colombianas-

sao-descobertas-em-lima.html>. Acesso em: 26 ago. 2018. 

Artigos 
científicos 

REGERT, Rodrigo; BAADE, Joel Haroldo; RIBEIRO, Arã Paraguassu; ZIEDE, Mariangela 
Kraemer Lenz. As civilizações pré-colombianas no continente americano. Revista da 
Unifebe, Brusque, v. 1, n. 18, maio/ago. 2016.  

C
A

P
ÍT

U
LO

 4
 Vídeos e 

filmes 
Aguirre, a cólera dos deuses. Direção de Werner Herzog. Alemanha, 1972.  

Notícias 
relevantes 

Entrevista realizada pela professora de História da América Colonial da USP com o 
historiador mexicano Miguel León-Portilla. Disponível em: 
<https://www.scribd.com/document/274173062/entrevista-portilla>. Acesso em: 19 out. 
2018.  

http://www.abrem.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=G5vDWNls73Y%20
https://www.youtube.com/watch?v=WDYp9hnZvuI
https://www.bbc.com/portuguese/geral-40850733
http://www.scielo.br/pdf/interc/v35n1/03.pdf
http://cvc.instituto-camoes.pt/navegaport/f05.html
http://cvc.instituto-camoes.pt/navegaport/f05.html
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2018/05/06/corrida-a-marte-lembra-grandes-navegacoes-portuguesas-em-conquista-de-um-novo-mundo.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2018/05/06/corrida-a-marte-lembra-grandes-navegacoes-portuguesas-em-conquista-de-um-novo-mundo.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2018/05/06/corrida-a-marte-lembra-grandes-navegacoes-portuguesas-em-conquista-de-um-novo-mundo.htm
https://earth.google.com/web/@-13.16308805,72.54590668,2446.65258448a,789.13143382d,35y,81.45757394h,44.69239611t,-0r/data=ChIaEAoIL20vMGtyZnkYASABKAI
https://earth.google.com/web/@-13.16308805,72.54590668,2446.65258448a,789.13143382d,35y,81.45757394h,44.69239611t,-0r/data=ChIaEAoIL20vMGtyZnkYASABKAI
https://earth.google.com/web/@-13.16308805,72.54590668,2446.65258448a,789.13143382d,35y,81.45757394h,44.69239611t,-0r/data=ChIaEAoIL20vMGtyZnkYASABKAI
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2015/11/quatro-tumbas-pre-colombianas-sao-descobertas-em-lima.html
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2015/11/quatro-tumbas-pre-colombianas-sao-descobertas-em-lima.html
https://www.scribd.com/document/274173062/entrevista-portilla
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Artigos 
científicos 

SCHELL, Deise Cristina. Os índios na conquista espanhola da América: Leyes nuevas e 
representações à época da Jornada de Omagua y Dorado. Disponível em: 
<http://www.revistahistoria.ufba.br/2010_1/a02.pdf>. Acesso em: 19 out. 2018.  

Livros THEODORO, Janice. Pensadores, exploradores e mercadores. São Paulo: Scipione, 1994.  

 

7. Projeto integrador 

Esta proposta de projeto integrador entre História e Língua Portuguesa, intitulado “A História 

em HQs”, visa a contribuir para a aprendizagem dos objetos de conhecimento e do desenvolvimento 

das habilidades propostas para o 1° bimestre por meio da produção de uma história em quadrinhos 

com base em temáticas apresentadas nos capítulos 3 e 4. 

 

Título: “A História em HQs” 

Tema A biografia como forma para se compreender fatos históricos. 

Problema central 
enfrentado 

Como é possível apreender a História por meio da trajetória de vida de personagens históricos? 

Produto final História em quadrinhos  

 

Justificativa 

Atualmente, cada vez mais historiadores têm dedicado suas pesquisas ao estudo biográfico 

de sujeitos atuantes em certos eventos ou em determinados contextos, de modo a extrair dessas 

biografias informações que ajudem na compreensão de determinados processos históricos. No 

entanto, deve-se ressaltar que o objetivo de uma biografia, como resultado de pesquisa histórica, 

não é simplesmente destacar os principais fatos da vida de uma pessoa, e sim identificar em eventos 

motivados por ações individuais os elementos estruturais que compõem uma sociedade e que 

muitas vezes são imperceptíveis para o indivíduo em seu cotidiano, mas que são fundamentais para 

o esclarecimento de questões sociais e econômicas relacionadas à mentalidade de uma dada 

população, em um período específico. 

Assim, pensando em estimular o aluno tanto a refletir sobre o contexto em que viveram os 

viajantes espanhóis do período da conquista quanto a estimular sua criatividade por meio da criação, 

este projeto integrador propõe a produção de histórias em quadrinhos que contenham a trajetória 

de vida dos indivíduos que tiveram participação importante nos eventos estudados ao longo desse 1º 

bimestre.  

 

http://www.revistahistoria.ufba.br/2010_1/a02.pdf
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Competências gerais desenvolvidas 

• Ler e interpretar informações implícitas e explícitas. 

• Relacionar e comparar contextos históricos. 

• Compreender como contextos macro-históricos determinam a vida de indivíduos. 

• Identificar aspectos específicos das sociedades pré-colombianas. 

• Perceber os fatores motivadores das navegações oceânicas. 

 

Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 

A construção da ideia de 
modernidade e seus impactos 
na concepção de História 

Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da 
Europa, da África e da Ásia no contexto das navegações e indicar a 
complexidade e as interações que ocorrem nos Oceanos Atlântico, Índico 
e Pacífico. (EF07HI02) 

A conquista da América e as 
formas de organização 
política dos indígenas e 
europeus: conflitos, 
dominação e conciliação 

Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e 
americanas antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas 
de organização social e o desenvolvimento de saberes e técnicas. 
(EF07HI03) 

Língua 
Portuguesa 

 
 
Textualização  
 

Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao 
contexto produção e circulação – os enunciadores envolvidos, os 
objetivos, o gênero, o suporte, a circulação –, ao modo (escrito ou oral; 
imagem estática ou em movimento etc.), à variedade linguística e/ou 
semiótica apropriada a esse contexto, à construção da textualidade 
relacionada às propriedades textuais e do gênero, utilizando estratégias 
de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign e 
avaliação de textos, para, com a ajuda do professor e a colaboração dos 
colegas, corrigir e aprimorar as produções realizadas, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, correções de concordância, ortografia, 
pontuação em textos e editando imagens, arquivos sonoros, fazendo 
cortes, acréscimos, ajustes, acrescentando/ alterando efeitos, 
ordenamentos etc. (EF69LP07) 

Duração 

Uma semana letiva, englobando quatro aulas de História e quatro aulas de Língua 

Portuguesa, e um momento para a apresentação do painel a representantes da comunidade escolar.  

Material necessário 

• Projetor multimídia conectado ao computador com acesso à internet e a caixas de som. 

• Folha de sulfite, lápis de cor, lápis grafite, cartolina, papel kraft. 
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Perfil do professor coordenador do projeto 

Os coordenadores do projeto devem ministrar aulas de História e Língua Portuguesa em uma 

mesma turma do 7º ano do Ensino Fundamental II. Além disso, espera-se que os professores tenham 

alguma familiaridade com este gênero textual de histórias em quadrinhos, recorrendo, caso 

considerem conveniente, ao auxílio de professores da disciplina de Arte, que possam também vir a 

integrar o projeto. 

Desenvolvimento 

O projeto será desenvolvido em uma semana letiva, englobando quatro aulas de História e 

quatro aulas de Língua Portuguesa e um momento, previamente agendado com a direção da escola, 

para uma exposição das histórias em quadrinhos à comunidade escolar, conforme detalhamento 

abaixo. 

Etapa 1 – Escolha do personagem e pesquisa biográfica 

1ª aula (História): 

Nessa primeira aula, apresente à turma a proposta deste projeto integrador. Em seguida, 

solicite que cada aluno escolha um personagem histórico estudado nos capítulos 3 e 4, sendo 

plenamente possível que ocorra a repetição de personagens. No entanto, oriente para que as 

escolhas sejam as mais variadas possíveis. Após isso, solicite que cada aluno selecione atentamente 

as informações sobre seu personagem contido nesses dois capítulos. Se considerar necessário, 

solicite uma pesquisa em outras fontes. Caso seja possível, permita que o aluno faça uma pesquisa 

na internet, de modo que possa também levantar informações visuais sobre o personagem e o 

contexto em que estava inserido. Sugira ao aluno que salve essas imagens, pois elas contribuirão 

para a elaboração dos quadrinhos.  

Etapa 2 – Resumo biográfico  

2ª aula (História): 

A partir das informações biográficas levantadas pelo aluno na aula anterior, oriente-o na 

produção de um resumo sobre a vida do personagem selecionado, incluindo dados como ano e local 

de nascimento e morte (se houver), eventos dos quais eles participaram etc. É importante que o 

resumo seja minucioso, uma vez que a realização da história em quadrinhos será feita com base 

nesse texto. Leia os textos, apontando correções quando necessárias.  

Solicite que o aluno traga o material a ser usado na elaboração dos desenhos, a ser iniciado 

na próxima aula de História.  

Etapa 3 – O que é o gênero textual História em quadrinho (HQ)? 

3ª aula (Língua Portuguesa) 
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O professor deve dedicar essa aula à explicação do que é o gênero textual HQ. Apresente 

alguns exemplos de HQs à turma, chamando a atenção para suas características principais: a 

presença de diálogos curtos em discurso direto, as imagens, as divisões de cena etc.  

Apresente à turma a reportagem “Quadrinho: a nona arte”, veiculada pela TV Brasil 

(Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=olbkFxXATAg>. Acesso em: 15 out. 2018).  

Etapa 4 – Elaboração do roteiro da HQ 

4ª e 5ª aulas (Língua Portuguesa) 

Nessas aulas, o aluno deve elaborar o roteiro, levando em consideração a construção de cada 

quadro e o texto geral da HQ. Ajude o aluno na elaboração desse roteiro. O ideal é ele ter em mente 

a história que quer contar. Sugira que elabore o texto já pensando na quebra dele quadro a quadro.  

Nesse momento, ainda não é necessário produzir os desenhos, mas, sim, a parte textual do 

quadrinho. 

Etapa 5 – Início da criação dos desenhos  

6ª aula (História):  

Retome as imagens que foram pesquisadas na primeira aula para o início da elaboração dos 

desenhos. Acompanhe o trabalho da turma. Caso algum aluno tenha resistência em desenhar, sugira 

que trabalhe com recortes de jornais e revistas.  

Etapa 6 – Finalização da História em quadrinhos  

7ª aula (Língua Portuguesa) 

Reserve essa aula para que o aluno finalize os desenhos e a HQ. 

8ª aula (História)  

Faça uma leitura compartilhada dos trabalhos desenvolvidos pela turma. Verifique a 

necessidade de ajustes. Caso o aluno necessite fazer correções, seja pontual e preciso, de modo que 

a HQ seja finalizada nesta aula. Oriente o aluno a colar sua HQ em cartolinas ou papel kraft.    

Etapa 7 – Exposição das Histórias em quadrinho para a comunidade escolar 

Os professores envolvidos no projeto devem definir com a direção e a coordenação 

pedagógica o local em que os cartazes poderão ser expostos. Em colaboração com a turma, elaborem 

um convite a ser enviado à comunidade escolar.  

https://www.youtube.com/watch?v=olbkFxXATAg
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Proposta de avaliação das aprendizagens 

Avalie o projeto integrador em todas as etapas, considerando o interesse e a participação do 

aluno, além do produto final e da aprendizagem das habilidades propostas.  

 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 
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