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Este plano de desenvolvimento tem por objetivo ser um apoio ao professor na aplicação dos 

conteúdos trabalhados no capítulo 5 da Unidade 2 “Sociedades ameríndias e conquista europeia” e 

nos capítulos 6, 7 e 8 da Unidade 3 “A modernidade no Ocidente europeu”. Aqui, estão detalhados as 

relações entre o conteúdo didático desenvolvido nesta obra, os objetos de conhecimento e as 

habilidades estabelecidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), além de sugestões de 

procedimentos didáticos a serem adotados em sala pelo professor.  

Assim, este plano apresenta sugestões de planejamento para cada uma das aulas de História 

do 7º ano do Ensino Fundamental, ao longo das dez semanas letivas do 2º bimestre.  

Na parte final, há uma indicação de projeto com propostas de atividades que integram 

componentes curriculares de História e Língua Portuguesa, a ser realizado no decurso do 2º 

bimestre. 

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

Para facilitar a organização e o planejamento das atividades do professor ao longo do 2º 

bimestre letivo, no quadro abaixo, estão listados os tópicos de conteúdo do capítulo 5, da Unidade 2 

“Sociedades ameríndias e conquista europeia”, os tópicos de conteúdo dos três capítulos da Unidade 

3 “A modernidade no Ocidente europeu” e os objetos de conhecimento e as habilidades da BNCC 

propostos para serem trabalhados nesse período.  

 

Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 5 
A sociedade 

tupinambá em 
Pindorama  

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) 

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

Unidade 3 
A modernidade no 
Ocidente europeu 

 
Capítulo 6 

Renascimento e 
humanismo 

A construção da ideia de 
modernidade e seus impactos 
na concepção de História 
A ideia de “Novo Mundo” ante 
o Mundo Antigo: permanências 
e rupturas de saberes e práticas 
na emergência do mundo 
moderno 

Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de 
inclusão e exclusão, com base em uma concepção europeia. 
(EF07HI01) 

Humanismos: uma nova visão 
de ser humano e de mundo 
Renascimentos artísticos e 
culturais 

Identificar as principais características dos Humanismos e dos 
Renascimentos e analisar seus significados. (EF07HI04) 
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2. Atividades recorrentes na sala de aula 

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

das habilidades previstos na BNCC a serem trabalhados no 2º bimestre e dar mais efetividade ao 

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

• Leitura e problematização da imagem de abertura da Unidade 3 “A modernidade no 
Ocidente europeu”.  

• Exposições didáticas dos tópicos de conteúdo dos capítulos 5, 6, 7 e 8, por meio da 
construção de esquemas, linhas do tempo e quadros explicativos e da leitura e 
problematização de trechos específicos dos capítulos e da análise detalhada das imagens, 
dos mapas e das fontes históricas.  

• Orientações constantes para que o aluno faça leituras atentas dos conteúdos desses 
capítulos do livro, registre os esquemas explicativos e as informações trabalhadas em 
sala e responda adequadamente às atividades sugeridas no Livro do estudante. 

• Correções regulares das atividades propostas nos capítulos, reservando momentos para 
que o aluno possa expressar suas dúvidas sobre as respostas e, eventualmente, rever os 
registros feitos no caderno. 

• Apresentação de filmes, imagens e mapas históricos que complementem o conteúdo dos 
capítulos 5, 6, 7 e 8, reservando momentos para que o aluno possa expressar-se sobre os 
temas abordados nesses recursos didáticos extras. 

• Realização de atividades complementares ao Livro do Estudante, bem como orientações 
para o acompanhamento discente e para a verificação dos resultados. 

• Aplicação de provas previamente agendadas com questões objetivas e discursivas, 
apresentações de trabalhos analíticos nos capítulos 7 e 8 e resolução das questões do 
Livro do estudante. 

  

Capítulo 7 
Reformas religiosas 

Reformas religiosas: a 
cristandade fragmentada 

Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas 
religiosas e os processos culturais e sociais do período 
moderno na Europa e na América. (EF07HI05) 

Capítulo 8 
Monarquias 
absolutistas 

A formação e o funcionamento 
das monarquias europeias: a 
lógica da centralização política 
e os conflitos na Europa 

Descrever os processos de formação e consolidação das 
monarquias e suas principais características com vistas à 
compreensão das razões da centralização política. (EF07HI07) 
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3. Relação entre a prática didático-pedagógica e o 

desenvolvimento de habilidades 

Em sintonia com a proposta desta coleção – que busca auxiliar o professor a pôr em prática a 

vivência do ensino de uma História plural, livre de ortodoxias, atenta às diversidades regionais e 

sociais de nosso país –, as atividades e os procedimentos didático-pedagógicos aqui previstos 

colocam sempre o aluno do 7º ano do Ensino Fundamental como protagonista do processo de 

aprendizagem e desenvolvimento gradual das habilidades indicadas na BNCC.  

Para o alcance das habilidades relacionadas aos capítulos 5, 6, 7 e 8 são sugeridos e 

detalhados no item 4 deste plano de desenvolvimento procedimentos e atividades que envolvem a 

interpretação e a análise dos recursos didáticos e debates sobre eles, visando ao aprofundamento 

dos conceitos e das teorias trabalhados no Livro do Estudante. 

Ao longo do capítulo 5, procura-se fazer com que o aluno reconheça alguns aspectos 

culturais dos povos indígenas brasileiros comuns a outras culturas, como a dança, o xamanismo, as 

construções de fortalezas, entre outros, a fim de diminuir o estranhamento por parte daqueles que 

não compartilham das tradições indígenas.  

Sabe-se que a incompreensão dos usos e dos costumes de outros povos tende a gerar 

desconfianças e preconceitos. Assim, a preocupação é esclarecer o aluno de que há uma pluralidade 

cultural e de que é preciso se posicionar criticamente com relação a atitudes estigmatizadoras e de 

desvalorização de outras culturas.  

No capítulo 6, as atividades dos boxes têm o objetivo de estimular o aluno a desenvolver a 

habilidade de comparação, exercitando a percepção acerca do que é igual ou é diferente, o que se 

assemelha, se aproxima ou se distância entre dois ou mais objetos, imagens, períodos históricos, 

culturas, sociedades, lugares, etc.  

No capítulo 7, propõe-se ao aluno que ele faça uma síntese da história da Inglaterra no 

século XVII. A ele caberá organizar uma linha do tempo, que deverá ser preenchida com os fatos 

marcantes desse período e com sua interpretação acerca desses fatos, explicando por que ocorreram 

transformações na sociedade inglesa.  

O aluno deverá pesquisar sobre conceitos que são apenas citados no Livro do estudante e 

que serão explorados mais tarde no curso de História. O objetivo dessa proposta é estimulá-lo a 

buscar informações sobre assuntos dos quais tem pouco conhecimento.  

No capítulo 8, há exercícios de interpretação de imagens em que são exigidas não apenas 

simples descrições, mas também comparações com outras imagens e atenção nas informações que 

elas apresentam em relação à época de sua produção. Há, também, um trabalho que poderá ser 

feito antes da segunda prova bimestral e que exige do aluno um razoável esforço de pesquisa sobre 

com quais aspectos da doutrina católica as heresias entram em conflito e sobre como algumas dessas 

heresias chegaram até os dias atuais.  
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Essas atividades permitem ao professor avaliar o desenvolvimento de habilidades como 

leitura, compreensão de contexto, seleção de informações, comparação, comunicação, trabalho em 

equipe, entre outras. 

Como recurso didático complementar é sugerido um projeto integrador visando à elaboração 

de um blog, reunindo informações sobre a presença indígena no bairro (cidade ou região) em que 

está localizada a escola. Esse projeto integra componentes curriculares de História e Língua 

Portuguesa, além de permitir o desenvolvimento dos temas contemporâneos Diversidade cultural e 

Educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e 

indígena.  

 

4. Gestão da sala de aula 

O quadro a seguir contém sugestões para cada uma das aulas do 7º ano do Ensino 

Fundamental durante o 2º bimestre, considerando a diversidade e a relativa complexidade 

dos conteúdos e das habilidades a serem trabalhados.  

Ao lado dos tópicos de conteúdo referentes aos capítulos 5, 6, 7 e 8, há sugestões 

detalhadas de atividades e de procedimentos didático-pedagógicos. Essas propostas 

didáticas foram elaboradas com o intuito de facilitar o trabalho do professor em sala de aula 

e de permitir o alcance dos objetivos de aprendizagem e das habilidades 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

A
N

A
 

Introdução ao 
Capítulo 5  

A sociedade 
tupinambá em 

Pindorama 

1ª aula: Peça ao aluno que leia o boxe “Puxando pela memória” e 
que responda à questão em uma roda de conversa. Estimule a 
turma a dizer o máximo que ela puder sobre os termos tupi e 
indígena. Rechaça qualquer atitude ou fala estigmatizadora. Este é 
o momento de fazer com que o aluno constitua um 
posicionamento positivo sobre as culturas indígenas, aprendendo a 
distinguir entre preconceito e argumento.  
Faça um resumo na lousa acerca das respostas apresentadas e 
peça para que cada aluno escreva o resumo no caderno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(EF07HI08) 
(EF07HI09)  Cunhambebe 

O povo e a língua 
Tupi 

A origem dos nomes 
indígenas 

 

2ª aula: Peça ao aluno que leia e resolva a atividade do boxe 
“Outras histórias – Modos de viver”. Oriente sobre como fazer a 
pesquisa indicada no boxe, utilizando os meios que a escola 
dispõe. Investigue, com o aluno, se essa bebida é comum a outras 
culturas.  
Em seguida, peça para que a turma descreva a imagem Dança 
Tapuia. Apresente, após a análise da imagem, o modo de vida 
indígena e pergunte ao aluno se o que se diz na legenda da 
imagem de Cunhambebe é um fato histórico ou mito. Explore o 
mapa para localizar as tribos e a sua divisão. 
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Maloca, a casa 
indígena  

 

3ª aula: Explore com o aluno a imagem de Theodore de Bry, 
destacando os elementos que ela apresenta (há duas proteções de 
madeira: uma cerca externa, com troncos fincados no chão e 
ligados entre si por meio de corda; e uma cerca interna cerrada, 
em forma de zigue-zague com orifícios, que permitem ver o 
inimigo e arremessar flechas. Há cinco malocas, oito estacas 
encimadas por crânios humanos para amedrontar o inimigo e uma 
única porta, que serve de entrada e saída. Chame a atenção para 
as canoas indígenas, que Theodore de Bry desenhou conforme o 
modelo europeu, e não o modelo indígena brasileiro.  
Theodore de Bry nunca esteve no Brasil. Assim, ele pintou cenas 
dos indígenas brasileiros a partir das descrições feitas pelo alemão 
Hans Staden, que esteve no Brasil entre 1547-1548 e 1550-1554, 
quando conviveu com os indígenas tupinambás.  

Guerreiros e canibais 4ª aula: Peça ao aluno que leia e responda às questões do boxe 
“Documento – Pajé”. Ao corrigir a primeira questão, verifique se o 
aluno já ouviu ou leu a respeito de personagens, como xamã, 
feiticeiro, curandeiro, sacerdotes, druidas, entre outros, que 
existiram ou existem em outros povos e culturas.  
Chame a atenção para as semelhanças entre o pajé e os 
personagens citados acima. Prossiga com as correções. Ao atingir a 
terceira questão do boxe, explore a definição de preconceito.  
Em sequência, apresente o tópico da aula, esclarecendo que é 
possível não gostar do que o outro faz ou pensa, mas antes de 
condená-lo é preciso entendê-lo. 
Por fim, divida a turma em dois grupos para um debate na próxima 
aula. O aluno deve ler os tópicos da próxima aula e deverá pensar 
sobre o seguinte tema: “Arariboia merecia receber um prêmio por 
suas ações?”. O aluno deve ir para casa já sabendo se defenderá o 
merecimento ou não. 

 

2
ª 

SE
M

A
N

A
 

Os tupis no início da 
colonização 

 

1ª aula: Oriente o debate da turma. Alternadamente, durante todo 
o debate, um membro de cada grupo será chamado a falar, dentro 
do tempo estabelecido pelo professor.  
Analise a coerência da argumentação, contra ou a favor, produzida 
pelos grupos. O objetivo do debate é estimular a organização de 
ideias, a comunicação e o respeito a diferenças de opiniões e ao 
adversário, além da elaboração de argumentos coerentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF07HI08) 
(EF07HI09) 

Os tupis foram 
aliados ou vítimas da 

colonização? 
 
 

2ª aula: Inicie a aula explorando a imagem do boxe “Imagens contam 
a História”, com o objetivo de mostrar como o pintor Eckhout 
representou um indígena colonizado: a mulher está com os seios 
desnudos, mas não está totalmente nua, como era costume entre o 
povo Tupi; os cabelos lisos ficavam soltos, e na imagem estão 
trançados, como era costume das mulheres europeias.  
Ao fundo vemos uma casa colonial e um campo plantado de 
árvores frutíferas. Há, ao lado da mulher, uma bananeira, que não 
é uma planta natural do Brasil. Evidencie que esta é uma visão 
“positiva” do indígena, que aceita parte dos padrões dos 
colonizadores. 

Revisão 
 

3ª aula: Solicite que a turma responda à seção “Roteiro”; na 
sequência corrija as atividades.  

1ª prova bimestral 
(Capítulo 5) 

4ª aula: Aplicação de prova, com questões objetivas e discursivas 
relacionadas ao conteúdo do capítulo 5 do Livro do Estudante. 
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3
ª 

SE
M

A
N

A
 

Unidade 3 
A modernidade no 
Ocidente europeu 

 
Capítulo 6 

Renascimento e 
humanismo  

1ª aula: Faça a apresentação do conteúdo da Unidade 3, 
elaborando, no quadro, uma tabela comparativa entre as 
características da Idade Média e da Idade Moderna europeia. 
Explore as diferenças de poder político, da ciência e da religião 
nesses dois períodos.  
Estimule a participação da turma, que poderá expor aquilo que já 
foi estudado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF07HI01)  
(EF07HI04)  

 
 

Leonardo, um sábio 
do Renascimento 

 
 

2ª aula: Projete no quadro ou imprima fotos de desenhos, de 
pinturas ou de estudos de Leonardo da Vinci. Por meio dessas 
imagens, parta para uma explicação sobre quem foi Leonardo da 
Vinci e sobre o período que ficou conhecido como Renascimento. 

 
Características da 

pintura renascentista 
 

Diferenças entre a 
pintura medieval e a 

renascentista 
 
 

3ª aula: Apresente as diferenças entre a arte plástica medieval e a 
arte plástica renascentista. Uma sugestão é, além de utilizar as 
imagens do livro, projetar, lado a lado, a imagem Deus cria o Sol e a 
Lua no quarto dia da criação, detalhe do afresco de Michelangelo 
Buonarroti, pintado na Capela Sistina (século XVI), e a ilustração 
Deus como arquiteto, do frontispício da Bíblia moralizada moralisée.  
Projete as duas imagens previamente preparadas, fazendo uma 
análise comparativa e questionando a turma sobre em qual das 
pinturas o Deus está mais bem representado em relação ao 
detalhe anatômico, à proporcionalidade e à simetria, e sobre qual 
delas expressa melhor as emoções e o movimento. Ressalte 
também que a imagem medieval é plana, já a renascentista tem 
volume e profundidade, dando a ilusão de que estamos diante de 
uma figura tridimensional (altura, largura e profundidade). 

Michelangelo, outro 
mestre da arte 

 
O artista e sua obra 

 
A alma do 

Renascimento 

4ª aula: Oriente o aluno a fazer uma pesquisa acerca da origem da 
palavra mecenas (a qual se origina do sobrenome de Caius Mecenas, 
ministro de Otávio Augusto, que, a mando do imperador, fez o 
Estado romano financiar a produção artística e literária do Império). 
Em seguida peça ao aluno para fazer as atividades do boxe “Imagens 
contam a História”. A pesquisa pode ser feita no laboratório ou na 
biblioteca da escola, caso haja um. Ou, então, disponibilize livros e 
dicionários para que a turma pesquise em sala de aula. Corrija a 
pesquisa, esclarecendo as possíveis dúvidas do aluno.  
Se possível, projete imagens das obras de Michelangelo e estimule 
a turma a refletir sobre os materiais empregados pelo artista na 
execução de seus trabalhos. Explique que o teto da Capela Sistina 
possui 40,9 m de comprimento e 14 m de largura, e os afrescos do 
teto elevam-se a 13,4 m do piso. Enquanto a escultura de Davi 
possui 5,17 m de altura. Incentive o aluno a pensar nas técnicas e 
no esforço empreendidos pelo artista na execução dessas obras.  
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4
ª 

SE
M

A
N

A
 

O humanismo do 
renascimento 

 
 

1ª aula: Peça ao aluno para que leia os tópicos da aula e anote no 
caderno, de forma bem concisa, os principais conceitos de cada 
ponto. Em seguida, dívida a turma em vários grupos a fim de que 
seja possível debater sobre o seguinte questionamento: “De que 
forma o pensamento de Erasmo de Rotterdam e Thomas More 
mudou a compreensão que o ser humano tinha sobre a sociedade?”.  
O objetivo dessa aula é estimular o aluno a entender a ruptura que 
ocorreu entre a Antiguidade e a Idade Média em relação ao 
funcionamento das sociedades.  
O professor deve concentrar sua atenção no raciocínio do aluno, 
verificando se é lógico e pertinente. 
Erasmo de Rotterdam e Thomas More realizaram críticas sociais e 
apresentaram propostas de correção desses problemas. Os dois 
pensadores mostraram que a forma de analisar uma sociedade 
tinha que mudar, pois ela é fruto da ação das pessoas e, por isso, 
pode ser modificada para o bem ou para o mal. 
Nos momentos finais da aula, peça para que o aluno pesquise qual 
foi a principal contribuição de Galileu Galilei para o 
desenvolvimento da ciência. Oriente-o em relação aos materiais 
que podem ser consultados na pesquisa e solicite que as 
conclusões sejam anotadas no caderno.  

 
 
 
 
 
 
 
 

(EF07HI01) 
(EF07HI04)  

 
 

A revolução científica 
 
 

2ª aula: Faça uma roda de conversa e estimule a turma a 
apresentar o resultado da sua pesquisa e o que ela entendeu sobre 
a importância de Galileu Galilei.  

Revisão 3ª aula: Resolução e correção das atividades do “Roteiro de 
estudos”. 

2ª prova bimestral 
(Capítulo 6) 

4ª aula: Aplicação de prova com questões objetivas e discursivas, a 
critério do professor, relacionadas ao conteúdo do capítulo 6 do 
Livro do Aluno. 

 

5
ª 

SE
M

A
N

A
 

 

Capítulo 7 
 

Reformas religiosas 

1ª aula: Projete a imagem completa de Hieronymus Bosch Os setes 
pecados capitais para a turma. Peça ao aluno que a observe bem e 
tente identificar qual pecado é representado em cada uma das 
seções da circunferência (no boxe “Outras Histórias – Crenças”, há 
uma explicação sobre cada pecado). Explique ao aluno que a obra 
foi produzida entre 1505 e 1510, ou seja, em uma época em que a 
Igreja Católica era questionada. Por isso, a imagem de Bosch pode 
ser associada não só aos pecados do ser humano, mas também às 
ideias defendidas pela Igreja Católica (venda de indulgências, a não 
prática do celibato, descaso com os fiéis nas paróquias, disputas 
pelo poder eclesiástico, ostentação da riqueza da Igreja, etc.).  

 
 
 
 
 
 

(EF07HI05)  

Lutero, o monge que 
desafiou o papa 

 
 

2ª aula: A aula pode ser iniciada com um trecho (entre as 
marcações 7 min 41 s e 12 min 35 s) do filme Lutero (Direção de 
Eric Till. Produção: Alemanha, 2003). O filme mostra Lutero indo a 
Roma, em missão oficial de seu mosteiro, onde se depara com 
alguns dos abusos que a Igreja cometia na época, como a venda de 
indulgências. 
Esclareça que a ideia do purgatório não é aceita por todas as 
Igrejas cristãs. No entanto, o medo da punição foi um fator 
importante para o controle da Igreja Católica nos tempos de 
Lutero. Reflita sobre como mudanças culturais e de visão de 
mundo, ao longo dos séculos, tiveram influências sobre o que 
atualmente é ou não considerado pecado.  
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Enquanto isso, na 
Roma dos papas... 

 
 

3ª aula: Comece a aula pedindo à turma que leia e responda a 
questão do boxe “Outras Histórias – Arte”. Questione o aluno 
perguntando: “Por que, com o poder que a Igreja Católica possuía 
na época, alguém se propôs a criticá-la” e “Essa pessoa não teria 
medo de ser condenada ao inferno ou ao purgatório?”. 
Tente estimular o aluno a fazer hipóteses sobre em qual 
circunstância alguém não teria medo de criticar a Igreja. Se não for 
possível obter uma resposta satisfatória, faça a leitura, ou uma 
explanação, dos tópicos da aula, e volte a indagar o aluno sobre o 
contexto em que houve possibilidades de a Igreja ser criticada. 

Lutero desafia a 
Igreja 

 
 

4ª aula: Comece a aula perguntando ao aluno se ele sabe o que é 
heresia e, depois, escreva no quadro o significado do termo e peça 
para que ele anote no caderno. Em seguida, faça uma leitura 
conjunta do tópico “Doutrina luterana e Reforma”, explicando 
como se chegou a esse ponto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF07HI05)  

 

6
ª 

SE
M

A
N

A
 

A nobreza alemã 
entra em cena 

 
 

1ª aula: Peça ao aluno para que leia e faça as questões do boxe 
“Outras Histórias – Lutas sociais”. Antes de verificar as respostas 
com o aluno, peça para que ele releia, ou faça uma leitura 
conjunta, do primeiro parágrafo da segunda coluna do texto, na 
qual são citadas algumas reivindicações de Müntzer. Explore com o 
aluno o significado dessas reivindicações e quais mudanças 
Müntzer pretendia introduzir na sociedade (“As reivindicações b e 
c são claramente antifeudais?”; “Essas reivindicações contrariavam 
a nobreza alemã?”). Solicite ao aluno que resolva as questões 1, 2, 
3, 5, 8 e 9 do “Roteiro de estudos”. 

 
Calvino e o 
calvinismo 

 
 

2ª aula: Faça uma leitura conjunta do primeiro tópico dessa aula e, 
em seguida, peça para que o aluno leia e responda à questão do 
boxe “Documento – A doutrina de Calvino”. Explique a ideia da 
predestinação. Em seguida, peça ao aluno que volte ao tópico 
“Doutrina luterana e Reforma” e que escreva no caderno qual é a 
principal diferença entre as doutrinas de Calvino e Lutero. Solicite 
para a turma que leia as respostas e permita que os alunos 
troquem ideias entre si. Se surgir um debate, estimule-o.  

 
A reação de Roma 

 
A paz de Augsburgo 

3ª aula: Peça ao aluno que leia o tópico “A Reforma Anglicana” e, 
em seguida, responda, no caderno, como a Reforma Anglicana se 
diferencia da Reforma Protestante e da Calvinista. 
Peça ao aluno que resolva as atividades 4, 6, 7 e 10 do “Roteiro de 
estudos”.  

Trabalho 4ª aula: Corrija as questões da aula passada, caso não tenha sobrado 
tempo na aula anterior. Explique à turma que será feita, em grupo, 
uma exposição de cartazes, cujo tema é “As heresias condenadas 
pela Igreja Católica”. Cada grupo será responsável por elaborar um 
relatório e elaborar um cartaz com os seguintes itens: 1) ano ou 
século no qual a heresia ocorreu; 2) nome do fundador, se houver; 3) 
denominação da heresia; 4) as principais ideias; 5) o que aconteceu 
com essa heresia e com os hereges seguidores; 6) verificar se as 
ideias que defendiam desapareceram ou foram incorporadas por 
outros grupos (por exemplo: as ordens mendicantes criadas pela 
Igreja Católica no período da Contrarreforma, como a jesuíta, 
atendia parcialmente a proposta de que o clero devia fazer voto de 
pobreza, defendida por uma ou outra seita herética). 
Oriente o aluno que ele deve se ater aos fatos e dados, e não a 
interpretações – positivas ou negativas – de qualquer espécie.  
Por fim, divida a turma em 10 grupos e forneça, a cada um deles, 
uma das seguintes heresias para serem pesquisadas: gnosticismo 
(séculos I e II), montanhismo (século II), arianismo (século IV), 

 
 
 
 

(EF07HI05)  
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pelagianismo (século V), nestorianismo (século V), monofisismo 
(século V), iconoclastas (séculos VII e VIII), catarismo (século XI), 
jansenismo (século XVIII) e modernismo (século XX). Se não for 
possível consultar a internet, oriente os grupos a buscarem 
informações em livros, na biblioteca da escola ou em outras 
bibliotecas públicas.  
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Trabalho 1ª aula: Continuidade da coleta de pesquisa, iniciada na aula 
anterior. Peça para que o aluno traga, para a próxima aula, o 
material para confeccionar os cartazes. 

 
 
 
 
 
 

(EF07HI05)  

Trabalho 2ª aula: Divida as tarefas entre os membros de cada grupo. Alguns 
serão responsáveis por escrever o relatório, que será entregue ao 
professor; a outra parte será responsável por confeccionar o 
cartaz. Organize a exposição dos cartazes; convide cada grupo a ler 
o que escreveu e peça para o restante da turma que exponha suas 
dúvidas sobre o que foi apresentado. O objetivo do trabalho é 
reforçar a aprendizagem de habilidades como leitura, seleção de 
informações, comparações, comunicação, trabalho em equipe e 
discernimento do que é juízo de valor e o que são fatos históricos. 

Capítulo 8 
Monarquias 
absolutistas 

3ª aula: Projete a imagem Una romería (Uma romaria) ou El bolero 
(O bolero), de José Camarón Bonanat, de 1785; e a imagem 
Queremesse, de David Teniers (o Jovem), de 1652. O objetivo é 
fazer com que o aluno perceba visualmente o contraste social e 
cultural que separava as camadas da população na era absolutista.  
Em Una romería, músicos bem trajados tocam uma música, que é 
dançada por nobres em um espaço aberto. As roupas dos nobres 
são luxuosas, e a forma de dançar e de sentar parece seguir uma 
etiquete rígida. Explore cada uma das imagens com a turma, 
relacionando-as com o tema do capítulo.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF07HI07)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milagres reais 
 

4ª aula: Peça ao aluno que leia e responda as questões do boxe 
“Documento”. Em seguida, passe um trecho (entre 54 min e 55 
min 15 s) de Alice no país das maravilhas (Direção de Tim Burton. 
Produção: Estados Unidos, 2010). Nesse trecho do filme, o Valete 
declara à Rainha Vermelha que é melhor ela ser temida do que 
amada para governar. Questione a turma acerca dessa afirmação. 
Estimule cada aluno a se posicionar oralmente, organizando o 
debate. Verifique se os argumentos apresentados são plausíveis e 
lógicos, ou seja, se o aluno usou um fundamento válido. Durante o 
debate o professor pode explicar o conteúdo dos tópicos para 
ajudar na reflexão dos alunos. 
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A Espanha e seu 
império marítimo 

 
Intolerância católica 
A Inquisição contra o 

judaísmo 

1ª aula: Peça ao aluno para pesquisar no dicionário o significado da 
expressão “bode expiatório”, anotando-o no caderno.  
Em seguida, apresente à turma a seguinte questão: “Desde o 
século VI (538, no Concílio de Orléans), a Igreja Católica passou a 
tratar o judeu como bode expiatório dos problemas da 
humanidade e impôs a ele várias restrições. Por que isso 
aconteceu?”. 
Antes de o aluno responder, peça para que ele leia e responda à 
questão do boxe “Outras Histórias – Crenças”, e faça uma leitura 
dos tópicos “Intolerância católica” e “A Inquisição contra o 
judaísmo”. 

Na Inglaterra um rei 
desafia o papa 

 

2ª aula: Apresente os dois primeiros minutos do filme Sangue e 
honra (Direção de Jonathan English. Produção: EUA/Reino Unido, 
2011), orientando o aluno para que registre no caderno as 
informações sobre o Rei João Sem-Terra, a sua forma de governar, a 
assinatura da Magna Carta e o que ela significa. Confira as anotações 
do aluno fazendo uma leitura conjunta do tópico da aula. 
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No comando da 
Igreja 

 
A sucessão de 
Henrique VIII 

3ª aula: Retome, escrevendo no quadro, os fatores que tornavam 
os reis poderosos, como foi visto no tópico “Por que os reis eram 
tão poderosos”. Peça para que o aluno copie no caderno o 
conteúdo do quadro. Em uma roda de conversa, discuta com a 
turma por que era importante para o rei ter um sucessor do 
gênero masculino. Esclareça que, na época, a mulher era 
inferiorizada e impedida de exercer toda a sua capacidade 
intelectual, sendo, por exemplo, impossibilitada de assumir o 
comando de um reino. Além disso, era comum entre a nobreza 
europeia a manutenção de relações de parentesco, assim o 
casamento era um arranjo político e/ou econômico entre famílias. 
Desse modo, sem um sucessor direto, um reino poderia ser 
dominado por reis de outras nações.  

 

Na França, o rei diz: 
“O Estado sou eu!” 

 
 

4ª aula: Inicie a aula pedindo ao aluno que faça o que sugere o boxe 
“Imagens contam a História”, após a seção “Roteiro de estudos”.  
Esclareça que a cidade que aparece ao fundo é Maastricht, 
localizada nos Países Baixos. Explique que o cerco de Maastricht, 
ocorrido entre 13 a 26 de junho de 1673, foi uma vingança de Luís 
XIV contra a derrota que sofreu anos antes ao tentar conquistar os 
Países Baixos da Espanha. A coroa de louros, que era dada aos 
generais romanos por suas vitórias militares, indica a vitória de Luís 
XIV. Os adornos sobre a armadura e a capa estão com as cores que 
vemos no Sol em diferentes períodos do dia, o que reforça a 
referência a Luís XIV como Rei-Sol.  
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Luís XIV, o Rei-Sol 
 

1ª aula: Peça ao aluno para que leia o boxe lateral “Fique de olho”, 
que fala sobre a história do filme e do livro O homem da máscara 
de ferro. Questione o aluno sobre se Alexandre Dumas poderia ter 
escrito esse livro quando Luís XIV era vivo. Se não houver uma 
resposta clara – sim ou não e o porquê –, releia com o aluno o 
boxe. Você pode comentar que dificilmente Dumas teria condições 
de publicar tal obra na época de Luís XIV, pois não era permitido a 
ninguém criticar ou embaraçar o Rei-Sol, o que era considerado 
crime a ser pago com a própria vida ou com a prisão. No livro, Luís 
XIV governa e age cruelmente, o que poderia ser considerado um 
violento ataque à imagem do rei. 

 

O reino que desafiou 
o rei 

 

2ª aula: A partir dessa aula até ao início da revisão, a turma poderá 
fazer um trabalho com exibição de cartazes e relatório, com o tema 
geral “A Inglaterra do século XVII”. O aluno destacará informações e 
imagens presentes no Livro do Aluno (entre os tópicos “O reino que 
desafiou o rei” até “O fim do absolutismo na Inglaterra: a Revolução 
Gloriosa”) e poderá complementar as informações com uma pesquisa.  
A partir da seleção das informações, oriente o aluno a fazer uma 
linha do tempo, com início em 1603 e término em 1689. Nesse 
esquema, serão inseridos quadros com os seguintes temas: 
cercamentos, manufaturas, dinastia Stuart, Parlamento, 
perseguições religiosas, guerra civil, Commonwealth, ditadura de 
Cromwell, atos de navegação, volta da dinastia Stuart, perseguição 
dos católicos e Revolução Gloriosa.  
Para essa atividade, a turma deve ser dividida em quatro grupos, os 
quais devem ficar encarregados de analisar o Livro do Aluno, conforme 
a divisão dos tópicos feita para as quatro aulas sobre o assunto. Todos 
os temas indicados estão presentes no Livro do Aluno, mas alguns deles 
são citados apenas de passagem. Esses temas tratados 
superficialmente, como Parlamento, cercamentos, manufatura, 
perseguições religiosas e Commonwealth, devem ser pesquisados a fim 
de que fique claro ao aluno o que significam. Supervisione cada grupo, 
tirando dúvidas ou ajudando conforme a necessidade de cada aluno. 
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Cromwell, o homem 
de ferro 

Cabeças redondas x 
realistas 

3ª aula: Continuação da confecção dos cartazes. Supervisione cada 
grupo, tirando dúvidas ou ajudando conforme a necessidade de 
cada aluno. 

Sem trono, sem 
cabeça 

 
Absolutismo sem rei 

4ª aula: Continuação da confecção dos cartazes. Supervisione cada 
grupo, tirando dúvidas ou ajudando conforme a necessidade de 
cada aluno. Lembre os grupos que, além do cartaz, eles devem 
apresentar as informações por meio de uma redação, a ser 
entregue ao professor ao final dos trabalhos.  
Organize a exposição dos cartazes com a linha do tempo e os 
quadros.  
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O fim do absolutismo 
na Inglaterra: a 

Revolução Gloriosa 

1ª aula: Estimule o aluno a analisar o cartaz produzido pelos outros 
grupos e a fazer perguntas aos colegas, caso tenham dúvidas.  

Revisão 2ª aula: Responda às questões da seção “Roteiro de estudos”. 

Revisão 
3ª aula: Corrija as respostas da seção “Roteiro de estudos” e 
esclareça as dúvidas da turma, se houver. 

 

3ª prova bimestral 
(Capítulo 8) 

4ª aula: Aplique a prova com questões objetivas e discursivas 
relacionadas ao conteúdo do capítulo 8 do Livro do Estudante. 

 

5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

Partindo do princípio pedagógico de que o processo de avaliação deve ser contínuo, o 

professor precisa estar atento para que os instrumentos de avaliação não se limitem às provas 

bimestrais.  

Nesse sentido, um caminho é a adoção de procedimentos de avaliação formativa, 

valorizando sempre a participação e o interesse do aluno e atribuindo pontos para a realização das 

diferentes tarefas individuais e/ou em grupo, programadas para as dez semanas letivas do 2º 

bimestre, tais como: os registros em caderno das explicações e esquemas de aula; a resolução efetiva 

das atividades do Livro do Estudante; a participação durante a confecção dos cartazes; e a 

apresentação oral de trabalhos e debates organizados em sala. Inclua, também, o desenvolvimento 

do projeto integrador “A presença e a resistência indígena”, detalhado no item 7 deste plano de 

desenvolvimento, como um dos instrumentos de avaliação formativa a serem adotados ao longo do 

2º bimestre. 

Além de destacar a dimensão autoavaliativa, necessária ao aperfeiçoamento contínuo de seu 

trabalho docente, a adoção de procedimentos de avaliação formativa, como os indicados acima, lhe 

permite não apenas compreender melhor as dificuldades da turma em cada tópico de conteúdo, 

como também tornará mais fácil identificar o aluno que necessita de acompanhamento constante e 

abordagens diferenciadas para avançar junto com toda a turma, conquistando nível significativo de 

aprendizagem. Ao final das atividades do 2º bimestre letivo, espera-se que o aluno tenha adquirido 

os seguintes conhecimentos, essenciais para o desenvolvimento dos estudos de História nos anos 

finais do Ensino Fundamental: 
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• Compreensão da importância da hipótese no trabalho do historiador e na produção do 
conhecimento histórico. 

• Compreensão das diferentes formas de registro e de produção do conhecimento 
histórico em épocas distintas. 

• Reconhecimento da representação do real nas imagens artísticas. 

• Diferenciação das formações sociais, considerando a criação, a organização e a 
transformação no tempo e no espaço. 

• Entendimento das dinâmicas sociais que configuram rupturas e transformações no 
processo histórico de uma sociedade. 

• Conhecimento das diversas matrizes que estruturaram a cultura de determinado povo, 
tanto no passado como no presente. 

• Capacidade de leitura e de interpretação de diferentes gêneros textuais usados pela 
humanidade para se comunicar, por meio de diferentes suportes e linguagens.  

• Organização das informações estatísticas em gráficos e em outros elementos visuais para 
representação dos dados.  

• Conhecimento dos aspectos basilares das diferentes tradições e movimentos religiosos 
ao longo do tempo. 

• Questionamento do modo pelo qual a mulher foi vista e tratada nas diferentes 
sociedades e religiões, ao longo do tempo. 

 

6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

Com o objetivo de ampliar as fontes de pesquisa e de informação docente, bem 

como de contribuir com a construção do repertório discente, no quadro abaixo são 

apresentadas sugestões de recursos textuais e visuais sobre os temas do capítulo 5, da 

Unidade 2 “Sociedades ameríndias e conquista europeia” e dos capítulos 6, 7 e 8, da 

Unidade 3 “A modernidade no Ocidente europeu”: 
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Capítulos 
Tipos de 
fontes 

Sugestões para o professor 
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Site 
Povos Indígenas do Brasil. Site oriundo do programa Povos Indígenas do Brasil, herança que o Instituto 
Socioambiental (ISA) recebeu do Centro Ecumênico de Documentação e Informação (Cedi). Disponível em: 
<https://pib.socioambiental.org/pt/P%C3%A1gina_principal>. Acesso em: 22 set. 2018. 

Vídeos e 
filmes 

Antropologia do Cinema. Reúne pesquisadores que estudam as múltiplas relações entre Antropologia e 
Cinema. Disponível em: <http://antrocine.blogspot.com/2015/04/25-filmes-indigenas-diferentes.html>. 
Acesso: 23 set. 2018. 

Notícias 
relevantes 

PEDUZZI, Pedro. Um milhão de indígenas brasileiros buscam alternativas para sobreviver.  
Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-04/um-milhao-de-indigenas-brasileiros-
buscam-alternativas-para-sobreviver>. Acesso em: 22 set. 2018. 

Dia do Índio: indígenas reforçam luta contra preconceito e estereótipos. Disponível em: 
<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/brasil/2018/04/19/interna_brasil,749123/dia-do-
indio-indigenas-reforcam-luta-contra-preconceito-e-estereotipo.shtml>. Acesso em: 22 set. 2018. 

Artigos 
científicos 

GRUBIT, Sonia; SORDI, Ariana. Pesquisas nas comunidades indígenas: relações de justiça e igualdade. 
Boletim Academia Paulista de Pscicologia. São Paulo, v. 37, n. 92, jan. 2017. 

MAROLDI, Alexandre Masson; MAIA LIMA, Luis Fernando; HAYASHI, Maria Cristina Piumbato Innocentini. A 
produção científica sobre educação indígena no Brasil: uma revisão narrativa. Revista Ibero-Americana de 
estudos em educação. São Paulo, v. 13, n. 3, jul.-set. 2018. 
Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/10211>. Acesso: 22 set. 2018. 

Livros NEVES, Eduardo Góes. Arqueologia da Amazônia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 
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Sites 

Google Arts & Cultures. Coletânea de arte do Google Art Project, com 30 mil obras de 151 museus, de 40 
países, inclusive a Pinacoteca do Estado de São Paulo e o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM). 
Disponível em: <https://artsandculture.google.com>. Acesso: 17 set. 2018. 

Vatican Museums Online. Possui um amplo acervo da arte Renascentista, composto por objetos e pinturas 
murais. Disponível em: <http://www.vatican.va/various/basiliche/index_it.html>. Acesso: 21 set. 2018 

Vídeos e 
filmes 

Romeu e Julieta. Direção de Carlo Carlei. Inglaterra, Itália e Estados Unidos, 2013.  

Notícias 
relevantes 

O turismo asfixia a Capela Sistina. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2014/06/28/cultura/1403977942_910226.html>. Acesso em: 17 set. 2018. 

Museu do Prado redescobre Lorenzo Lotto, o retratista 'moderno' do Renascimento. Disponível em: 
<https://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,museu-do-prado-redescobre-lorenzo-lotto-o-retratista-
moderno-do-renascimento,70002356612>. Acesso em: 23 set. 2018 

Artigos 
científicos 

OLIVEIRA, Jéssica Torres. O Belo, o Homem e o Surreal na obra de Hieronymus Bosch. Revista Científica 
Multidisciplinar Núcleo do conhecimento, v. 1, ed. 2, ano 2, 24 jul. 2017, p. 545-551. Disponível em: 
<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/arte/obra-de-hieronymus-bosch>. Acesso em: 21 set. 2018. 

ABREU E LIMA, Fellipe de Andrade. Os princípios arquitetônicos do Renascimento italiano. Veredas-Revista 
eletrônica de Ciências, v. 1, n. 1, 2008. 
Disponível em: <http://veredas.favip.edu.br/ojs/index.php/veredas1/article/view/130/247>. Acesso em: 21 
set. 2018. 

Livros BURCKHARDT, Jacob. A cultura do Renascimento na Itália. São Paulo: Cia das Letras, 2009. 
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Sites 
IBGE. Página com a relação das pesquisas produzidas e divulgadas pelo IBGE. 
Disponível em: <https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/sintese.php>. Acesso: 21 set. 2018. 

Vídeos e 
filmes 

Mercador de Veneza. Direção: Michael Radford. Estados Unidos da América, 2004. 138 min. 

Rainha Margot. Direção: Patrice Chéreau. Alemanha, França e Itália, 1994.  

Notícias 
relevantes 

Opinião: Precisamos de um novo Lutero. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/opinião-precisamos-de-
um-novo-lutero/a-36213919>. Acesso em: 21 set. 2018. 

Cinco ‘efeitos colaterais’ da Reforma Protestante de Martinho Lutero. Disponível em: 
<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-41821603>. Acesso em: 21 set. 2018. 

https://pib.socioambiental.org/pt/P%C3%A1gina_principal
http://antrocine.blogspot.com/2015/04/25-filmes-indigenas-diferentes.html
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/brasil/2018/04/19/interna_brasil,749123/dia-do-indio-indigenas-reforcam-luta-contra-preconceito-e-estereotipo.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/brasil/2018/04/19/interna_brasil,749123/dia-do-indio-indigenas-reforcam-luta-contra-preconceito-e-estereotipo.shtml
https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/10211
https://artsandculture.google.com/
http://www.vatican.va/various/basiliche/index_it.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2014/06/28/cultura/1403977942_910226.html
https://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,museu-do-prado-redescobre-lorenzo-lotto-o-retratista-moderno-do-renascimento,70002356612
https://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,museu-do-prado-redescobre-lorenzo-lotto-o-retratista-moderno-do-renascimento,70002356612
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/arte/obra-de-hieronymus-bosch
http://veredas.favip.edu.br/ojs/index.php/veredas1/article/view/130/247
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/sintese.php
https://www.dw.com/pt-br/opinião-precisamos-de-um-novo-lutero/a-36213919
https://www.dw.com/pt-br/opinião-precisamos-de-um-novo-lutero/a-36213919
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-41821603
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Artigos 
científicos 

MONTEIRO, Rodrigo Bentes. As reformas religiosas na Europa Moderna – notas para um debate 
historiográfico. Revista Varia História, Belo Horizonte, v. 23, n. 37, p. 130-150, jan./jun. 2007. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/vh/v23n37/v23n37a08.pdf>. Acesso em: 21 set. 2018. 

Livros WEBER, Max. A ética protestante e o “espírito” do capitalismo. São Paulo: Cia da Letras, 2004. 
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Sites 
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7. Projeto integrador 

Esta proposta de projeto integrador envolvendo os componentes curriculares de História e 

Língua Portuguesa, intitulado “A presença e a resistência indígena”, relaciona-se ao objeto de 

conhecimento e à habilidade desenvolvidos no capítulo 5. Desse modo, é possível colocar o projeto 

em prática durante a segunda ou terceira semana do 2º bimestre.  

Nos últimos anos, a historiografia brasileira tem dado especial atenção ao uso de novas 

fontes e ao estudo de temáticas que até bem pouco tempo estavam à margem dos principais temas 

abordados por uma historiografia mundial de caráter hegemônico. Sob essa perspectiva, temáticas 

relacionadas à religião, à família e à pluralidade cultural vêm sendo sistematicamente incorporadas à 

história. Esse processo se dá, principalmente, porque se entende que a história não pode ser 

uníssona. Ao contrário, a história precisa considerar diferentes perspectivas e ouvir todos os sujeitos 

históricos.  

Com base nesse novo enfoque da historiografia brasileira, o projeto integrador aqui proposto 

visa permitir que o aluno reflita e questione a ideia que vitimiza e desqualifica a atuação indígena 

dentro do processo de colonização do Brasil. Tradicionalmente, a história tende a afirmar que povos 

indígenas foram dominados e assimilados pela cultura dominante. Contudo, hoje, novos estudos 

consideram a importância da integração desses povos na dinâmica colonial como grupos sociais 

ativos. Esse reconhecimento é relevante principalmente porque confere visibilidade à história e 

memória desses povos.  

Hoje, é possível citar diferentes exemplos que marcam o protagonismo desses povos durante 

a execução do projeto colonizador. Entre eles, destacam-se a sanção de leis que controlavam e 

regiam as relações entre colonos e indígenas e a própria resistência dos indígenas a partir de práticas 

de acomodação, colaboração e cooptação. Por vezes, o indígena se aliou aos europeus para defender 

sua terra e sua cultura ou contribuiu com expedições europeias de reconhecimento territorial 

trocando seu conhecimento por proteção contra grupos inimigos.  

Com essa perspectiva historiográfica em vista, este projeto pretende levar o aluno a 

pesquisar a presença indígena no bairro, cidade ou região em que a escola está situada. Nos casos 

em que ainda há a presença de grupos indígenas, o aluno terá a oportunidade de entender também 

o processo de resistência dessa população.  

Além de integrar componentes curriculares de História e Língua Portuguesa, este projeto 

permite o trabalho com os temas contemporâneos Diversidade cultural e Educação das relações 

étnico-raciais e ensino de história e de cultura afro-brasileira, africana e indígena; e Educação em 

direitos humanos.  
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Título: “A presença e resistência indígena” 

Tema História da resistência indígena no Brasil 

Problema central 
enfrentado 

Investigar a presença indígena no bairro, na cidade ou na região em que a escola está inserida.  

Produto final 
Um blog contendo informações sobre a presença indígena no passado e a resistência dessa 
população na localidade.  

 

Justificativa 

Esta proposta de projeto integrador entre os componentes de História e Língua Portuguesa, 

relacionado aos objetos de conhecimento e às habilidades previstos na BNCC, tem como objetivo 

central identificar a presença e a resistência indígena na área em que a escola está inserida. O aluno 

deverá elaborar pesquisas de cunho qualitativo e quantitativo, cruzando informações culturais, 

demográficas e históricas. Por fim, deverá também interpretar essas informações e representá-las 

em um blog.  

O aluno deverá, inicialmente, identificar se há ou houve população indígena na área em que 

a escola se localiza. Se houver a confirmação de que, no passado, havia uma população indígena mas 

que nos dias atuais não existe mais, o aluno deverá entender o processo de exclusão dessa 

população, respondendo a questionamentos como: “Essa população foi deslocada, dizimada ou 

marginalizada?”; “Em que período isso ocorreu?”; “Como se deu esse processo?”; “Quais as 

motivações para que esse processo tenha ocorrido?”.  

No entanto, se houver a constatação de que ainda há a presença indígena na área em que a 

escola se situa, o aluno deverá entender o processo de contato entre os indígenas e os não 

indígenas, procurando responder a questionamentos como: “Essa população sempre esteve aqui?”; 

“Foi deslocada ou migrou para esta região?”; “Como se deu o processo de deslocamento ou de 

migração?”; “Como essa população vive atualmente?”; “Como tem sido o contato com os não 

indígenas?”.  

É aconselhável que o aluno tenha disponíveis para pesquisa uma literatura sobre o tema 

produzida por não indígenas e materiais produzidos por indígenas (textos escritos e audiovisual).  

Por fim, o aluno será desafiado a elaborar um blog contendo informações relevantes sobre a 

presença e a resistência indígena na região onde a escola está situada.  

O local, o dia e a hora da apresentação devem ser previamente acordados com a direção da 

escola e a coordenação pedagógica.  
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Competências gerais desenvolvidas 

• Compreensão sobre a resistência indígena na sociedade contemporânea.  

• Valorização da história e das culturas indígenas.  

• Reconhecimento da historiografia indígena.  

• Comunicação em diferentes linguagens. 

• Capacitação para argumentar com base em fatos, dados e informações.  

• Cooperação para trabalhos em grupo.  

 

Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 

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) 

Língua 
portuguesa 

Textualização 

Produzir e publicar notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, 
reportagens, reportagens multimidiáticas, infográficos, podcasts 
noticiosos, entrevistas, cartas de leitor, comentários, artigos de opinião 
de interesse local ou global, textos de apresentação e apreciação de 
produção cultural – resenhas e outros próprios das formas de expressão 
das culturas juvenis, tais como vlogs e podcasts culturais, gameplay, 
detonado etc. – e cartazes, anúncios, propagandas, spots, jingles de 
campanhas sociais, dentre outros em várias mídias, vivenciando de 
forma significativa o papel de repórter, de comentador, de analista, de 
crítico, de editor ou articulista, de booktuber, de vlogger (vlogueiro) 
etc., como forma de compreender as condições de produção que 
envolvem a circulação desses textos e poder participar e vislumbrar 
possibilidades de participação nas práticas de linguagem do campo 
jornalístico e do campo midiático de forma ética e responsável, levando-
se em consideração o contexto da Web 2.0, que amplia a possibilidade 
de circulação desses textos e “funde” os papéis de leitor e autor, de 
consumidor e produtor. (EF69LP06) 

Revisão/edição de texto 
informativo e opinativo 

Revisar/editar o texto produzido – notícia, reportagem, resenha, artigo 
de opinião, dentre outros –, tendo em vista sua adequação ao contexto 
de produção, a mídia em questão, características do gênero, aspectos 
relativos à textualidade, a relação entre as diferentes semioses, a 
formatação e uso adequado das ferramentas de edição (de texto, foto, 
áudio e vídeo, dependendo do caso) e adequação à norma culta. 
(EF69LP08) 
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Duração 

Duas semanas letivas, englobando três aulas de História e três aulas de Língua Portuguesa.  

Material necessário 

A lista do material necessário para o desenvolvimento deste projeto integrador pode variar 

conforme a disponibilidade desses materiais na escola. A lista a seguir está relacionada à sugestão de 

apresentação que este projeto propõe. Entretanto, nada impede que o professor e o aluno decidam 

fazer uma apresentação totalmente diferente em relação à sugerida, variando, assim, a lista de 

material necessário.  

Sugestão de material: 

• Livros, artigos, vídeos e outros recursos impressos e digitais sobre a história e a cultura 
indígena.  

• Computador com acesso à internet.  

 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Os professores coordenadores do projeto devem ministrar aulas de História e Língua 

Portuguesa em uma mesma turma do 7º ano do Ensino Fundamental. Além disso, necessitam 

conhecer a história e a cultura local, bem como ter conhecimentos sobre historiografia indígena e 

habilidades digitais.  

Desenvolvimento 

O projeto será desenvolvido em duas semanas letivas, englobando três aulas de História e 

três aulas de Português. 

Etapa 1 – Exposição conceitual e sensibilização da turma  

1ª aula (História): 

Converse com a turma sobre essa nova vertente da historiografia, que considera a história e 

a memória da população indígena, tentando entender o protagonismo indígena nas dinâmicas 

internas ao processo de colonização e a resistência dessa população ao longo dos séculos.  

Aponte para a turma que diversos povos indígenas também estão registrando suas histórias 

e culturas. Atualmente há uma grande quantidade de textos literários, livros didáticos e vídeos 

produzidos pelos indígenas. Caso seja possível, apresente um curta-metragem que tenha sido 

produzido por indígenas. São sugeridos alguns recursos didáticos e de consulta na seção Para saber 

deste projeto integrador.  
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Antes de finalizar a aula, explique à turma que durante duas semanas vocês irão desenvolver 

um projeto integrado ao componente curricular Língua Portuguesa, em que poderão aprofundar as 

questões tratadas nessa aula. Sinalize à turma que o resultado do trabalho deverá ser publicado em 

um blog.  

2ª aula (Língua Portuguesa):  

Apresente para a turma as características de um blog. Caso seja possível, ministre esta aula 

no laboratório de informática ou na própria sala, mas com o auxílio de um computador.  

Explique ao aluno que um blog é composto por diferentes recursos textuais e imagéticos. 

Visitem blogs previamente selecionados. O objetivo central desta aula é que o aluno se familiarize 

com esse dispositivo. 

Caso haja oportunidade, inicie o cadastro do aluno em algum blog, para que nas aulas 

seguintes a turma possa iniciar o upload das informações que forem sendo pesquisadas.  

 

Etapa 2 – Pesquisando e selecionando os dados 

3ª aula (História): 

Previamente, os professores envolvidos neste projeto devem ter definido qual a abrangência 

da pesquisa. Para isso, devem ter identificado traços de presença indígena na área em que a escola 

está em inserida. Os indígenas, historicamente, habitavam toda a faixa litorânea do Brasil. Com o 

avanço do processo de colonização, a população indígena foi se deslocando para o interior do 

território. De modo que, historicamente, todas as regiões brasileiras possuem traços da presença 

indígena.  

Nesta aula, contextualize a área de abrangência da pesquisa, delimitando se o aluno 

pesquisará traços da presença indígena no bairro, na cidade, no estado ou na região em que está 

localizada a escola.  

Disponibilize material de pesquisa para o aluno (livros e artigos impressos e digitais, vídeos, 

áudios, etc.).  

Solicite que a turma continue as pesquisas em casa, de modo que na próxima aula de Língua 

Portuguesa, o grupo possa iniciar a reflexão sobre o material pesquisado.  

 

4ª aula (Língua Portuguesa):  

Previamente, selecione um texto que deverá ser analisado e interpretado em grupo, na sala de 

aula, para que sirva de modelo com relação ao restante do material pesquisado. É aconselhável que 

todos, coletivamente, elaborem uma resenha sobre o texto e façam o upload dessa resenha no blog.  
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Aproveite o momento para explicar para a turma que todo texto consultado ou postado na 

rede deve conter a fonte, conferindo credibilidade à informação.  

Além disso, é importante compartilhar com o aluno que nem todos os recursos pesquisados 

podem ser repostados no blog, pois em alguns casos a republicação pode ferir os princípios de 

direito autoral. Com isso, reafirme a importância de identificar as fontes quando divulgamos uma 

informação.  

Converse com a turma também sobre que, no caso de publicação de fotos e vídeos, é 

importante adquirir a concessão de uso da imagem ou do vídeo.  

Ao final da aula, o aluno deve ter iniciado as postagens no blog. Solicite que ele continue suas 

postagens em casa e informe que as novas publicações serão avaliadas pelo professor de História, na 

próxima aula.  

5ª aula (História):  

Antes da aula, faça uma visita nos blogs da turma para ter uma ideia de como anda o 

trabalho, de modo que, durante a aula, possa orientar melhor o aluno.  

Na aula, verifique as últimas postagens feitas pelo aluno, analisando se o objetivo central do 

projeto – a identificação da presença e da resistência indígena na região – está sendo contemplado. 

Para isso, o aluno deve ter sido capaz de identificar, selecionar, postar e interpretar textos e imagens 

que ratificam a presença e a resistência indígena na região, respondendo às questões norteadoras 

que constam no item Justificativa deste projeto.  

6ª aula (Língua Portuguesa):  

Para o fechamento deste projeto, prepare a turma para compartilhar o blog com a 

comunidade escolar. Organizem coletivamente uma estratégia para a divulgação do blog, ou seja, 

uma campanha para que o restante da comunidade escolar conheça o projeto e possa se interessar 

por acompanhar o trabalho desenvolvido até aqui.  

O ideal é que haja engajamento do grupo na organização dessa campanha de divulgação do 

blog. Para isso, todos deverão elaborar pequenos textos escritos ou visuais apresentando e 

informando o endereço de rede (URL) do blog. 

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Os professores das disciplinas de História e Língua Portuguesa, envolvidas neste projeto 

integrador, podem incluí-lo no conjunto de instrumentos de avaliação formativa que programarem 

para o 2º bimestre letivo.  
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Nesse caso, eles precisam estar atentos para o registro da participação efetiva de cada aluno 

nas duas etapas – “Exposição conceitual e sensibilização da turma” e “Pesquisando e selecionando os 

dados” – e estabelecer previamente os critérios de avaliação.  

Por outro lado, contemplando a dimensão autoavaliativa necessária ao aperfeiçoamento 

contínuo de seu trabalho, os docentes necessitam registrar todos as etapas de implementação do 

projeto e, ao final, elaborar um relatório sintético da experiência, destacando os pontos negativos e 

positivos e possíveis alterações, inclusões ou adaptações de atividades para uma futura reedição do 

projeto. 
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