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Este plano de desenvolvimento tem por objetivo ser um apoio para o professor no 

desenvolvimento do trabalho com a Unidade 4 – América e África na Modernidade. Aqui estão 

detalhados os objetos de conhecimento e as habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), relacionados aos conteúdos didáticos desenvolvidos no volume.  

Assim, este plano apresenta sugestões de procedimentos didáticos a serem adotados em sala, 

a cada aula de História do 7º ano, ao longo das dez semanas letivas do 3º bimestre.  

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

permitem o desenvolvimento interdisciplinar entre História e Língua Portuguesa no decurso do 3º 

bimestre. 

 

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 9 
Pirataria e 

Colonização nas 
Américas 

A estrutura dos vice-reinos 
nas Américas. Resistências 
indígenas, invasões e 
expansão na América 
portuguesa.  

Analisar, com base em documentos históricos, diferentes 
interpretações sobre as dinâmicas das sociedades americanas no 
período colonial. (EF07HI10) 

As lógicas mercantis e o 
domínio europeu sobre os 
mares e o contraponto 
Oriental.  

Caracterizar as ações dos europeus e suas lógicas mercantis visando 
ao domínio no mundo atlântico. (EF07HI13) 

Capítulo 10 
A África Centro-

Ocidental no tempo 
do tráfico de 

escravos 

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) 

As lógicas mercantis e o 
domínio europeu sobre os 
mares e o contraponto 
Oriental.  

Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e 
africanas e analisar suas interações com outras sociedades do 
Ocidente e do Oriente. (EF07HI14) 

As lógicas internas das 
sociedades africanas. As 
fomas de organização das 
sociedades ameríndias. A 
escravidão moderna e o 
tráfico de escravizados.  

Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados 
em suas diferentes fases, identificando os agentes responsáveis 
pelo tráfico e as regiões e zonas africanas de procedência dos 
escravizados. (EF07HI16) 

Capítulo 11 
A África Ocidental 

no tempo do tráfico 
de escravizados – 

iorubas, fons, jejes e 
haussás 

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

Indentificar 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) 

As lógicas mercantis e o 
domínio europeu sobre os 
mares e o ontraponto 
Oriental.  

Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e 
africanas e analisar suas interações com outras sociedades do 
Ocidente e do Oriente. (EF07HI14) 
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As lógicas internas das 
sociedades africanas. As 
fomas de organização das 
sociedades ameríndias. A 
escravidão moderna e o 
tráfico de escravizados. 

Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados 
em suas diferentes fases, identificando os agentes responsáveis 
pelo tráfico e as regiões e zonas africanas de procedência dos 
escravizados. (EF07HI16) 

Capítulo 12 
Economia e 

Sociedade na 
América portuguesa 

A estrutura dos vice-reinos 
nas Américas. Resistências 
indígenas, invasões e 
expansão na Ámérica 
portuguesa. 

Analisar, com base em documentos históricos, diferentes 
interpretações sobre as dinâmicas das sociedades americanas no 
período colonial. (EF07HI10) 

Analisar a formação histórico-geográfica do território da América 
portuguesa por meio de mapas históricos. (EF07HI11) 

Identificar a distribuição territorial da população brasileira em 
diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-racial e 
étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática). (EF07HI12) 

As lógicas mercantis e o 
domínio europeu sobre os 
mares e o contraponto 
Oriental. 

Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e 
africanas e analisar suas interações com outras sociedades do 
Ocidente e do Oriente. (EF07HI14) 

As lógicas internas das 
sociedades africanas. As 
fomas de organização das 
sociedades ameríndias. A 
escravidão moderna e o 
tráfico de escravizados. 

Discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em 
relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. (EF07HI15) 

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

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

habilidades previstos na Base Nacional Curricular (BNCC) para 3º bimestre do 7º ano e dar mais 

efetividade ao trabalho do docente no cotidiano, são indicadas como atividades recorrentes em sala 

de aula:  

• Análise e problematização das imagens e dos textos dos capítulos 9, 10, 11 e 12, a partir 
das atividades propostas no livro do aluno e de debates baseados nas proposições 
inseridas ao final de cada um desses capítulos. 

• Exposições didáticas dos tópicos de conteúdos dos capítulos 9, 10, 11 e 12, sendo prevista 
a construção de esquemas e de tabelas explicativas, bem como a leitura e problematização 
de trechos específicos dos capítulos e da análise detalhada das imagens, dos mapas e de 
fontes históricas.  

• Supervisão das atividades propostas ao aluno em sala de aula, incluindo aquelas que forem 
realizadas em grupos, estimulando o interesse e a participação de todos da turma.  

• Apresentação de filmes, de imagens e de mapas históricos que complementem o conteúdo 
contido nos capítulos 9, 10, 11 e 12 e organização de discussões de análise dos materiais 
apresentados. 
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• Realização de seminários a partir de trabalhos de pesquisas realizados em grupo e 
relacionados aos temas abordados nos capítulos 9, 10, 11 e 12, sob as orientações prévias 
do professor. 

• Realização de avaliações com base em atividades propostas para serem feitas pelo aluno 
dentro e fora da sala de aula, entre as quais, trabalhos de pesquisa e participação em 
seminários – além das avaliações, com questões objetivas e discursivas relacionadas ao 
conteúdo dos capítulos 9, 10, 11 e 12.  

• Implementação do projeto integrador, que permite o desenvolvimento de habilidades a 
partir de atividades pedagógicas inderdisciplinares. 

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica e o 

desenvolvimento de habilidades 

O ensino de História é importante para a compreensão da diversidade e para a construção de 

uma visão crítica e autônoma da realidade, além de possibilitar o entendimento das transformações 

sociais ao longo do tempo.  

Um dos objetivos do 7º ano é que o aluno conheça e debata aspectos sociais, políticos, 

econômicos e culturais que ocorreram entre os séculos XV e o XVIII. Assim, as atividades sugeridas, 

além de adotar práticas didático-pedagógicas e auxiliar o professor em seu trabalho cotidiano, foram 

elaboradas visando atingir esse objetivo.  

Contudo, o professor pode e deve adaptar as propostas apresentadas nesse plano de 

desenvolvimento, observando a realidade do aluno e o ambiente escolar. O professor também é um 

pesquisador e, por isso, pode investigar, adaptar e criar práticas didático-pedagógicas que atendam às 

expectativas do desenvolvimento das habilidades. 

Abordamos a seguir algumas práticas didático-pedagógicas, relacionando-as aos objetos do 

conhecimento e às habilidades da BNCC, presentes nos conteúdos a serem estudados ao longo do 3º 

bimestre do 7o ano.  

A disciplina de História oferece um conjunto de conceitos, expressões e termos relacionados a 

períodos históricos e a aspectos sociais, polícos, econômicos e culturais que, muitas vezes, são comuns 

em outras áreas do conhecimento.  

Dessa forma, a atividade de elaboração de um glossário pode ser uma proposta interessante 

a ser aplicada para o desenvolvimento da habilidade (EF07HI13). Em relação a isso, o capítulo 9 oferece 

proposta para que o aluno pesquise termos como mercantilismo, colbertismo, feitorias, mita, 

especiaria, entre outros. A atividade pode ser iniciada com a verificação do conhecimento prévio do 

alunos, partindo em seguida para o trabalho de consulta e pesquisa desses fenômenos históricos entre 

os conteúdos da coleção ou em outros materiais sugeridos pelo professor. 
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A ideia é que o aluno possa compreender conceitos, significados ou explicações sobre os 

fenômenos históricos, por meio do trabalho de organização, de descrição e de sistematização de 

informações. É também uma oportunidade para que ele elabore seu próprio material de pesquisa e de 

conhecimento. Por outro lado, a constituição desse material contribui para que o professor possa 

verificar o nível de compreensão desses conceitos por parte do aluno. 

O uso de recursos audiovisuais, como filmes, por exemplo, também constituem fontes de 

pesquisa que pemitem perceber como as experiências sociais ao longo da história são representadas. 

Assim, propõe-se a utilização do filme Njinga, rainha de Angola (Direção de Sérgio Graciano. Produção: 

Semba Comunicação. Angola, 2013) para completar o conteúdo do capítulo 10, que visa mobilizar a 

habilidade (EF07HI16). É preciso atentar, porém, para os procedimentos que antecedem essa 

atividade, contextualizando o filme e apresentando as informações sobre sua produção.  

A pesquisa constitui uma das principais práticas didático-pedagógicas ao promover a 

construção autônoma do conhecimento. Realizada de forma individual ou coletiva, ela exige um olhar 

investigativo e uma sistematização dos dados coletados. A busca por informações sobre a história e 

cultura dos povos iorubas, fons, jejes e haussás pode contribuir para desenvolver a habilidade 

(EF07HI03), proposta no capítulo 11 deste volume. Essa prática pode ser realizada sugerindo que a 

turma pesquise elementos da cultura dos povos mencionados – os quais contribuíram para a formação 

sociocultural brasileira –, e sistematize as informações coletadas a partir da produção de um texto.  

A internet é hoje uma ferramenta facilmente acessível por meio de computadores, de celulares 

e de tablets, estando provavelmente presente em boa parte do cotidiano do aluno. Entretanto, 

justamente devido à grande quantidade de informações disponíveis, o professor precisa orientar o 

aluno na seleção de conteúdos adequados. É importante, ainda, sugerir o uso de outras fontes de 

pesquisa, como os livros e as visitas frequentes à biblioteca da escola ou às bibliotecas públicas.  

As apresentações orais, sejam elas individuais ou coletivas, são ações que exigem do aluno 

uma preparação prévia, incluindo processos de pesquisa, de seleção, de elaboração, de compreensão 

e de organização das informações pesquisadas. Ao elaborarem a pesquisa sobre as consequências 

econômicas, sociais e políticas do tráfico transatlântico de escravos para as sociedades africanas, os 

alunos e alunas podem desenvolver as habilidades (EF07HI14) e (EF07HI16). 

As apresentações com foco nessa temática podem ser valiosas na verificação do nível de 

compreensão sobre as diferenças entre a escravidão praticada na África e aquela realizada a partir do 

tráfico transatlântico, praticada pelos europeus. O momento dessa prática didático-pedagógica 

possibilita também que o aluno expresse suas percepções a partir do exercício de oralidade e de 

debate.  

4. Gestão da sala de aula 

Na gestão da sala de aula, o professor coordena as atividades didático-pedagógicas, alinhadas 

aos objetos de aprendizagem e às habilidades da BNCC a serem desenvolvidas. No entanto, é 
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importante que o ambiente escolar seja um espaço agradável e que permita ao aluno desenvolver suas 

habilidades e potencialidades.  

A boa gestão da sala de aula depende da disponibilização de recursos tecnológicos, da 

preparação do espaço de estudo e do controle do tempo para a realização das práticas didático-

pedagógicas. Conforme anteriormente exposto, além dos conteúdos que compõem a coleção, é 

imprescindível que o professor apresente outras fontes documentais, como filmes, imagens e textos 

diversos. A seleção e projeção de mapas no espaço da sala de aula também são recursos que ajudarão 

no desenvolvimento das atividades e na apreensão dos objetos do conhecimentos. 

No 7º ano, a realização de trabalhos em grupo e a apresentação desses trabalhos são 

oportunidades valiosas para a interação entre a turma e o favorecimento do diálogo, da reflexão e, 

principalmente, do exercício de troca de experiências, de ideias e de interesses. Entretanto é preciso 

que o professor esteja atento para verificar e garantir que todos estejam participando dessas 

atividades e que os assuntos debatidos estejam relacionados ao tema proposto.  

A mesma observação serve para as apresentações dos trabalhos em forma de seminário ou 

em situações em que o aluno possa opinar. Solicite, sempre que possível, que ele justifique suas 

opiniões e faça a mediação do debate de forma que toda a turma possa se expressar.  

O quadro a seguir contém sugestões de atividades didático-pedagógicas alinhadas com os 

objetos do conhecimentos e as habilidades da BNCC propostas para o 3º bimestre do 7o ano.  

 

Desenvolvimento 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

 

Abertura da 
Unidade 4 

 
América e África 
na Modernidade 

1ª e 2ª aulas: Inicie a aula apresentando à turma os objetivos e 
tópicos de conteúdos dos três capítulos 9, 10, 11, que 
compõem a Unidade 4 América e África na modernidade, e o 
capítulo 12 da Unidade 5 América portuguesa. Solicite que 
leiam o trecho que introduz a Unidade 4 e analisem a imagem 
do mapa-múndi e a legenda que o acompanha, estabelecendo 
relações entre eles e os tópicos que serão estudados ao longo 
do bimestre. Sugira ao aluno que registre no caderno as 
questões levantadas nessa parte introdutória. 

 
 

(EF07HI10) 
(EF07HI16) 

Capítulo 9 
 

Pirataria e 
Colonização nas 

Américas 

3ª e 4ª aulas: Introduza a aula perguntando ao aluno o que ele 
sabe a respeito do termo pirataria. Peça que cite alguns 
exemplos que conheça e que descreva as ações realizadas 
pelos piratas. Faça a leitura compartilhada do tópico 
“Mercantilismo e Capitalismo”, presente no capitulo, e solicite 
que a turma relacione a pirataria às lógicas de dominínio do 
mundo atlântico. Oriente a turma para que registre suas 
observações no caderno. 

(EF07HI13) 
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2
ª 

SE
M

A
N

A
 

 
1ª e 2ª aulas: Com base em imagens previamente selecionadas, 
que representem o período da colonização e as populações 
indígenas, proponha ao aluno que se reúna em grupos. 
Distribua as imagens para que os grupos analisem criticamente, 
debatendo e identificando a forma como as pessoas são 
representadas nas imagens. Oriente os grupos para que 
anotem dados sobre as imagens e o ano em que foram 
produzidas. Ao final do debate em grupo, converse com a 
turma sobre o choque cultural ocorrido com os primeiros 
contatos entre indígenas e europeus. Por fim solicite que cada 
grupo apresente suas impressões e conclusões a respeito da 
aula.  

 

 

 

(EF07HI10) 

3ª e 4ª aulas: Proponha a eloboração de um glossário temático 
sobre a colonizacão nas Américas. Inicie explicando que se 
trata de uma lista de termos e conceitos organizados em 
ordem alfabética e relacionados a um tema específico. No 
quadro, escreva os termos e os conceitos que o aluno deve 
pesquisar: balança comercial favorável, colbertismo, corsário, 
escravidão, especiaria, feitoria, manufatura, mercantilismo, 
mita, pirataria. 
Solicite à turma que anote esses termos em seu caderno e, em 
seguida, que se reúna em grupos de quatro a cinco integrantes. 
Sugira que os grupos pesquisem no livro didático, mas também 
distribua outros materiais para a consulta, como dicionários, 
por exemplo. Após a pesquisa, peça para que os integrantes 
dos grupos expliquem o significado de cada termo e o conceito 
proposto. Verifique se há divergências nas respostas dos 
grupos. As conclusões devem ser registradas no quadro.  

 

 

 

 

(EF07HI13) 

 
3

ª 
SE

M
A

N
A

 

 

Capítulo 10 
 

A África Centro-
Ocidental no 

tempo do tráfico 
de escravos 

 
O reino do Congo 

1ª aula: Elabore uma lista no quadro apresentando algumas 
palavras de origem banto, tais como batuque, bobó, canjica, 
capanga, cochilo, farofa, fubá, gingar, jiló, maxixe, minhoca, 
moleque, muxoxo, marimbondo, tanga, quiabo, quitanda. 
Pergunte ao aluno se ele conhece alguma dessas palavras e o 
que elas têm em comum. Explique sobre a origem dessas 
palavras e, em seguida, solicite que o aluno faça uma pesquisa 
sobre o povo banto e o reino do Congo. Oriente a turma para 
que ela siga um roteiro de questões que devem ser anotadas e 
respondidas no caderno, tais como: quais as formas de 
organização política; quais sociedades integravam o reino do 
Congo; localização geográfica, principais atividades econômicas 
e aspectos culturais. 

 

 

 

(EF07HI03) 

O Congo e o 
comércio de 

escravos  
 
 
 
 
 
 
 
 

O reino de Angola 
 

2ª aula: Inicia a aula solicitando que a turma leia a letra da 
canção “Zumbi”, de Jorge Ben Jor (gravada originalmente no 
álbum A Tábua de Esmeralda. Philip Records, 1974), para 
introdução ao tema da aula. Organize um debate questionando 
qual a relação existente entre a história do Brasil e a história da 
África, destancando o comércio transatlântico de pessoas 
escravizadas, mas também o legado cultural e civilizatório das 
sociedades africanas no Brasil.Encerre corrigindo 
coletivamente o trabalho de pesquisa proposto na aula 
anterior. Solicite que o aluno anote as respostas corretas no 
caderno. 

 

 

(EF07HI03) 
(EF07HI14) 

3ª aula: Exiba um trecho de 15 a 20 minutos do filme Njinga, 
rainha de Angola (Direção de Sérgio Graciano. Produção: 
Semba Comunicação. Angola, 2013), a fim de que o aluno 
perceba as formas de organização interna das sociedades 
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africanas, bem como suas dinâmicas comerciais e sociais a 
partir da presença dos europeus no continente africano. Antes 
de inciá-lo, contextualize o filme e informe os dados de 
produção. Organize, em seguida, um debate, para que toda a 
turma possa expressar oralmente suas considerações sobre o 
filme, e indague como eram as relações entre o reino do Congo 
e os agentes do império português. Solicite que sejam 
registradas no caderno as observações resultantes do debate. 

(EF07HI03) 
(EF07HI16) 

4ª aula: Com base no filme Njinga, rainha de Angola, exibido na 
aula anterior, nos debates subsequentes e no conteúdo do 
capítulo 10, solicite ao aluno que responda no caderno às 
questões de 1 a 5 da seção “Roteiro de estudos”. 
Realize coletivamente a correção das questões, e oriente o 
aluno para que faça possíveis correções em suas respostas. 

 

(EF07HI03) 
(EF07HI16) 

 
4

ª 
SE

M
A

N
A

 

 
 
 
 

 
Seção  

A História não está 
sozinha  

1ª aula: A culinária brasileira é composta de pratos com origem 
na África Centro-Ocidental e África Ocidental, tais como a 
moqueca de peixe, o acarajé, o bobó de camarão, a cocada e o 
pé de moleque. Inicie a aula indagando se o aluno conhece e já 
comeu uma das comidas mencionadas. Divida a turma em 
grupo e solicite que cada grupo escolha e pesquise um desses 
pratos da culinária afro-brasileira. Oriente o aluno a conversar 
com pessoas da família ou vizinhos para saber os ingredientes e 
o modo de preparo. Com a ajuda da internet, solicite que os 
grupos pesquisem o local de origem, a receita dos pratos e 
escolham imagens que apresentem os pratos pesquisados. 

 

 

 

(EF07HI03) 

2ª aula: Solicite que cada grupo elabore um cartaz 
apresentando a pesquisa realizada. Os grupos deverão explicar 
a origem, os ingredientes e o modo de preparo do prato. 

(EF07HI03) 

 
O Congo e o 
comércio de 

escravos 

3ª aula: Com o auxílio de um mapa-múndi, explique como se 
deu o comércio de pessoas escravizadas no Congo, 
identificando os locais de procedência dos escravizados e os 
agentes do tráfico. Debata com o aluno o impacto social do 
tráfico de pessoas escravizadas para as sociedades africanas. 
Nos momentos finais da aula, peça à turma que analise a 
imagem da seção “Imagens contam histórias” e que respondam 
às questões no caderno. 

 

 

(EF07HI16) 

Seção  
Pesquisa 

4ª aula: A congada é uma prática cultural afro-brasileira ligada 
aos festejos coloniais de coroação dos reis do Congo, mas 
incluindo elementos da cultura europeia. Organizada em 
grupo, solicite à turma que elabore uma pesquisa acerca da 
origem e da dinâmica do festejo e que inclua o levantamento 
de imagens sobre a congada em diferentes partes do Brasil. 

 

(EF07HI03) 

 
5

ª 
SE

M
A

N
A

 

Revisão dos 
Capítulos 9 e 10 

1ª e 2ª aulas: Faça uma revisão dos conteúdos dos capítulos 9 e 
10, a partir de imagens relacionadas aos temas estudados. 
Atente para as principais dificuldades da turma, buscando 
esclarecer as dúvidas e refoçar a preparação para a primeira 
prova bimestral. 

(EF07HI03) 
(EF07HI10) 
(EF07HI13) 
(EF07HI14) 
(EF07HI16) 

1ª Avaliação 
bimestral  

(capítulos 9 e 10) 

3ª e 4ª aulas: Avaliação com questões objetivas e discursivas 
relacionadas ao conteúdo desenvolvido nos capítulos 9 e 10. 

(EF07HI03) 
(EF07HI10) 
(EF07HI13) 
(EF07HI14) 
(EF07HI16) 

 6
ª 

 

SE
M

A
N

A
  

 
 
 

1ª aula: Axé é uma palavra de origem ioruba muito usada entre 
brasileiros e que significa “força que permite a realização da 
vida, que assegura a existência, que possibilita os 
acontecimentos e as transformações”, conforme define o 
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Capítulo 11 
 

A África Ocidental 
no tempo do 

tráfico de escravos 
– Iorubas, fons, 
jejes e haussás 

Dicionário escolar afro-brasileiro, do historiador Nei Lopes (Rio 
de Janeiro: Selo Negro, 2006.). Pergunte à turma se ela 
conhece essa palavra e seu significado. Em seguida, solicite que 
realize uma pesquisa sobre os principais reinos ioruba, 
anotando as informações no caderno. Para a realização dessa 
atividade, apresente um direcionamento de assuntos a serem 
pesquisados, como a localização geográfica, as formas de 
organização social e política, as principais atividades 
econômicas e os aspectos culturais dos povos de língua ioruba. 

 

(EF07HI03) 
(EF07HI16) 

2ª aula: Utilizando o mapa “O Comércio Atlântico no século 
XVIII e no início do século XIX” (localizado no volume V da 
coleção História Geral da África, da Unesco, página 94, 
disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/ 
190253POR.pdf>, acesso em: 20 out. 2018.), discuta com a 
tuma as rotas comerciais identificadas no mapa. Peça ao aluno 
que identifique quais os continentes envolvidos, observando a 
diversidade dos produtos comercializados, sua origem e seus 
principais destinos. Oriente a turma para que registre as 
observações no caderno. 

 
 

(EF07HI16) 

3ª aula: Organize a turma em grupos de até três integrantes e, 
com base no debate da aula anterior, solicite aos grupos que 
elaborem hipóteses e formulem explicações para o volume do 
tráfico de pessoas escravizadas, oriundas do continente 
africano para as Américas. Peça que utilizem as observações 
redigidas no caderno, na aula anterior, e que pesquisem em 
materiais bibliográficos disponibilizados pelo professor. Ao 
final, peça a cada grupo que apresente suas hipóteses e 
explicações, analise as informações e corrija-as, se for 
necessário.  

 
 

(EF07HI16) 
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Capítulo 11 
 

A África Ocidental 
no tempo do 

tráfico de escravos 
– iorubas, fons, 
jejes e haussás  

1ª aula: Exiba o filme A rota dos escravos –  a alma da 
resistência (direção de Patrick Luvuezo. Angola, 2008-2009.). 
Antes de exibir o filme, contextualize-o e informe os dados de 
sua produção, como direção, local e ano de produção. Solicite 
ao aluno que observe as imagens e atente para a narração a 
fim de identificar os diferentes grupos envolvidos no tráfico de 
escravos. Ao final, organize uma discussão sobre as impressões 
que tiverem acerca do filme. 

 

 

 

 

 

 

 

(EF07HI16) 

 

 

2ª aula: Retome os principais pontos discutidos sobre o filme A 
rota dos escravos – a alma da resistência exibido na aula 
anterior. Peça ao aluno que regristre no caderno quem eram os 
narradores inseridos na dinâmica do comércio de escravizados, 
descreva as experiências e as visões desses narradores sobre a 
escravidão e como era a travessia do atlântico, as formas de 
resistência à escravidão, as diferentes atividades econômicas 
desempenhadas pelos escravizados, as relações sociais no 
ambiente escravista, as tecnologias e saberes que vieram com 
os africanos escravizados. Auxilie-os nessa tarefa, 
reapresentando, se possível, trechos do filme. 

Um muçulmano 
escravizado 

3ª aula: Faça uma apresentação acerca da história dos malês, 
apontando as regiões em que esse povo se localizava na África, 
aspectos de sua cultura e de sua religião. Em seguida, explique 
a importância da presença dos malês na Bahia, as revoltas 
organizadas por esse grupo e suas consequências na sociedade 
escravista brasileira. Ao final, solicite que o aluno elabore um 
texto resumindo o que aprendeu sobre os malês. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190253POR.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190253POR.pdf
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Seção 
Documento 

4ª aula: Dê a devolutiva sobre o texto redigido pelo aluno sobre 
os malês. Na sequência, explore com a turma a seção 
“Documento”, ajudando o aluno a construir repertório e munir-
se de ferramentas didáticas para a elaboração das questões 
propostas nessa seção.  
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Unidade 5 
América 

Portuguesa 
 
 

1ª aula: Solicite ao aluno que leia o texto que introduz a 
Unidade 5 e analise a imagem do engenho. Estabeleça relações 
entre o texto, a imagem e os tópicos que serão estudados ao 
longo desta unidade. Sugira à turma que registre no caderno as 
questões levantadas nesta parte introdutória. 

 

 

 

 

 

 

(EF07HI10) 
(EF07HI11) 

 

 
Capítulo 12 
Economia e 

Sociedade na 
América 

portuguesa 
 

2ª aula: Inicie a aula projetando a imagem Fundação de São 
Vicente, pintura do artista Benedito Calixto, de 1900, 
(disponível em: 
<http://www.brasil.gov.br/old/copy_of_imagens/linha-do-
tempo/linha-do-tempo-historia/fundacao-de-sao-vicente-
1900/view>, acesso em: 10 set. 2018). Pergunte à turma se a 
pintura pode ser considerada uma fonte histórica. Peça ao 
aluno que identifique os grupos representados na imagem e 
que ideia ou ideias o artista pretendia transmitir ao produzir 
essa obra.  

 
 
 

As capitanias 
hereditárias 

3ª aula: Apresente aos alunos um mapa do Brasil do século XVI, 
com as divisões das capitanias hereditárias. Com base na 
imagem, explique o processo de ocupação do terriório 
brasileiro naquele momento. Por fim, peça ao aluno que 
pesquise e elabore o miniglossário temático “Colonizacão 
portuguesa nas Américas”, com os seguintes termos: 
aldeamento, capitanias hereditária, colonização, donatário, 
engenho, jesuítas, pau-brasil, povoamento e sesmaria. Oriente 
a consulta no livro didático, mas também distribua outros 
materiais de leitura, como dicionários, por exemplo. Solicite ao 
aluno que realize uma sistematização das informações no 
caderno. 

4ª aula: Solicite ao aluno que explique o significado de cada 

termo pesquisado na aula anterior. Verifique as respostas, 

corrigindo-as, caso necessário. Por fim, oriente a turma na 

realização das questões de 1 a 4 da seção “Roteiro de Estudos”. 
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Franceses de olho 

no pau-brasil 
 
 

Seção  
Outras Histórias 

1ª aula: Faça a correção das questões de 1 a 4 da seção 

“Roteiro de Estudos”, propostas na aula anterior. Em seguida, 

peça ao aluno que observe a gravura de Theodor de Bry, que 

retrata o contato entre indígenas tamoios e franceses na Baía 

de Guanabara, no século XVI. Organize a turma em duplas para 

que observem e debatam o que está sendo retratado na 

imagem. Oriente para a realização de uma pesquisa sobre a 

presença francesa no território brasileiro no período colonial, 

destacando as razões para a ocupação, os locais da presença 

francesa no território brasileiro durante a colonização e o papel 

dos indígenas na resistência quanto a essa ocupação. 

 

 

 

 

(EF07HI10) 
(EF07HI11) 
(EF07HI14) 
(EF07HI15) 

2ª aula: Exiba o trailer ou um trecho do filme Hans Staden 
(Direção de Luiz Alberto Pereira. Brasil e Portugal, 1999), e ao 
final organize uma roda de conversa sobre a experiência de 
contato entre europeus e indígenas. Conduza o debate, 
solicitando que relacionem as dinâmicas mercantis europeias à 
resistência indígena. 

http://www.brasil.gov.br/old/copy_of_imagens/linha-do-tempo/linha-do-tempo-historia/fundacao-de-sao-vicente-1900/view
http://www.brasil.gov.br/old/copy_of_imagens/linha-do-tempo/linha-do-tempo-historia/fundacao-de-sao-vicente-1900/view
http://www.brasil.gov.br/old/copy_of_imagens/linha-do-tempo/linha-do-tempo-historia/fundacao-de-sao-vicente-1900/view
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3ª aula: Projete no quadro a letra do samba-enredo da escola 
de samba Paraíso do Tuiuti, Meu Deus, Meu Deus, está extinta 
a escravidão, apresentado em 2018, ou imprima a letra e 
distribua cópias à turma. Peça à turma que explique o tema do 
samba e como a escravidão no Brasil está relacionada à 
desigualdade social que marca atualmente a sociedade 
brasileira. Encerre a aula solicitando que o aluno anote 
palavras de origem africana para que sejam consultadas no 
dicionário. 
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ª 
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Revisão dos 
capítulos 11 e 12 

1ª e 2ª aulas: Faça uma revisão dos conteúdos dos capítulos 11 
e 12, a partir de imagens significativas sobre os temas 
estudados. Esteja atento para identificar as principais 
dificuldades dos alunos, buscando esclarecer as dúvidas e 
refoçar a preparação para a primeira prova bimestral. 

(EF07HI10) 
(EF07HI11) 
(EF07HI12) 
(EF07HI14) 
(EF07HI15) 

2ª Avaliação 
bimestral 

(capítulos 11 e 12) 

3º e 4º aulas: Avaliação com questões objetivas e discursivas, 
relacionadas ao conteúdo desenvolvido nos capítulos 11 e 12. 

(EF07HI10) 
(EF07HI11) 
(EF07HI12) 
(EF07HI14) 
(EF07HI15) 

 

5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

Ao longo do 7º ano, espera-se que o professor esteja atento ao rendimento escolar do aluno, 

cuidando não somente que os conteúdos atribuídos a essa etapa do Ensino Fundamental sejam 

devidamente assimilados pela turma durante as aulas, mas também supervisionando a realização de 

todas as atividades a serem feitas dentro e fora da escola e auxiliando sempre o aluno em caso de 

dúvidas e problemas. Além disso, é preciso não perder de vista as especificidades de cada aluno, uma 

vez que pode haver variações na turma no que se refere ao andamento da aprendizagem.  

Espera-se, também, que o aluno amplie as habilidades propostas pela BNCC, previstas para 

essa etapa escolar, por meio da sistematização no caderno das explicações em sala de aula; da 

realização das atividades sugeridas no livro; da participação nas rodas de conversa; da elaboração de 

cartazes; das apresentações de seminários e de demais trabalhos em grupo.  

O exercício de interpretação, de contextualização, de comparação e de formulação de 

proposição visa o desenvolvimento das habilidades da BNCC. No entanto, para que sejam atingidos os 

conteúdos de aprendizagem e as habilidades, é necessário que o professor adote procedimentos de 

avaliação formativa, valorizando sempre a participação e o interesse do aluno e atribuindo pontos 

relevantes para a realização das diferentes tarefas individuais e/ou em grupo programadas para as dez 

semanas letivas do 3º bimestre. 

Por conseguinte, ao final das atividades deste 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: 
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• Percepção dos aspectos sociais e políticos, bem como do conjunto de saberes e técnicas 
que caracterizaram as sociedades africanas e pré-colombianas, antes da presença dos 
europeus.  

• Compreensão geral das diferentes dinâmicas das sociedades africanas e americanas no 
período colonial. 

• Entendimento das lógicas mercantis e ações dos europeus relacionadas ao domínio do 
mundo atlântico.  

• Compreensão das dinâmicas do comércio de pessoas escravizadas nas suas diferentes 
etapas, bem como a identificação de agentes e de regiões envolvidos no tráfico 
transatliantico.  

• Entendimento dos mecanismos que estruturaram o dominínio colonial português nas 
Américas e as formas de ocupação do território.  

• Compreensão conceitual sobre a escravidão moderna.  

 

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

apresentar aos estudantes 

Capítulos 
Tipos de 

fonte 
Sugestões para o professor 
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Site 

Rede de Memória Virtual Brasileira – Conselho Ultramarino. Disponível em: 
<https://bndigital.bn.gov.br/dossies/rede-da-memoria-virtual-brasileira/administracao/o-
conselho-ultramarino-2/>. Acesso em: 10 set. 2018. 

Vídeos e 
filmes 

Elizabeth, A era de ouro. Direção: Shekhar Kapur. França, Reino Unido, 2007. O filme 
retrata o reinado de Elisabeth I na segunda metade do século XVI,em meio a conflitos 
com o rei Felipe II da Espanha, que pretende restaurar o catolicismo na Inglaterra 
protestante. O filme se destaca por demonstrar a relação entre a pirataria e o governo 
inglês de Elisabeth I.  

Notícias 
relevantes 

Redação do G1. Colômbia e Inglaterra: dos piratas do Caribe às bebidas quentes, veja 
curiosidades dos países das oitavas da Copa. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/mundo/noticia/colombia-e-inglaterra-dos-piratas-do-caribe-as-
bebidas-quentes-veja-curiosidades-dos-paises-das-oitavas-da-copa.ghtml>. Acesso em: 10 
set. 2018.  

Artigos 
científicos 

IGLÉSIAS, Francisco. Encontro de duas culturas: América e Europa. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ea/v6n14/v6n14a03.pdf>. Acesso em: 10 set. 2018.  

MENDES, Claudinei Magno Magre. A questão da colonização no Brasil. Historiografia e 
documentos. In: Revista Imagens da Educação, v. 2, n. 2, p.1-13, 2012. Disponível em: 
<http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ImagensEduc/article/viewFile/17292/9343>. 
Acesso em: 10 set. 2018.  

BICALHO, Maria Fernanda. Entre a teoria e a prática: dinâmicas político-administrativas 
em Portugal e na América Portuguesa (séculos XVII e XVIII). In: Revista de História, São 
Paulo, n. 167, p. 75-98, jul-dez. 2012. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/49068/53140>. Acesso em: 10 set. 
2018.  

Livros BOXER, Charles R. O império marítimo português: 1415-1825. Lisboa: Edições 70, 1994.  

https://bndigital.bn.gov.br/dossies/rede-da-memoria-virtual-brasileira/administracao/o-conselho-ultramarino-2/
https://bndigital.bn.gov.br/dossies/rede-da-memoria-virtual-brasileira/administracao/o-conselho-ultramarino-2/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/colombia-e-inglaterra-dos-piratas-do-caribe-as-bebidas-quentes-veja-curiosidades-dos-paises-das-oitavas-da-copa.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/colombia-e-inglaterra-dos-piratas-do-caribe-as-bebidas-quentes-veja-curiosidades-dos-paises-das-oitavas-da-copa.ghtml
http://www.scielo.br/pdf/ea/v6n14/v6n14a03.pdf
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ImagensEduc/article/viewFile/17292/9343
http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/49068/53140
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Sites 

Biblioteca Nacional – Tráfico de escravos no Brasil. Disponível em 
<http://bndigital.bn.gov.br/dossies/trafico-de-escravos-no-brasil/>. Acesso em: 10 set. 
2018.  

Biblioteca Nacional – Rede de Memória Virtual Brasileira – Escravidão. Disponível em: 
http://bndigital.bn.gov.br/dossies/rede-da-memoria-virtual-brasileira/escravidao/>. 
Acesso em: 10 set. 2018.  

Vídeos e 
filmes 

Njinga, rainha de Angola. Direção de Sérgio Graciano. Angola, 2013. O filme retrata a 
história de Njinga, conhecida no Brasil como Nzinga ou Jinga. Ela liderou a resistência aos 
colonizadores portugueses e holandeses e lutou pela autonomia dos reinos de Ndongo e 
Matamba no século XVII.  

Notícias 
relevantes 

Joelza. Nzinga, a rainha negra que combateu os traficantes portugueses. Disponível em: 
<https://www.geledes.org.br/nzinga-a-rainha-negra-que-combateu-os-traficantes-
portugueses/>. Acesso em: 10 set. 2018. 

Artigos 
científicos 

SOUZA, Marina de Mello e. O cristianismo congo e as relações atlânticas. In: Revista de 
História, São Paulo, n. 175, p. 451-463, jul-dez, 2016. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/115126/121210>. Acesso em: 10 
set. 2018.  

REGINALDO, Lucilene. André do Couto Godinho: homem preto, formado em Coimbra, 
missionário no Congo em fins do século XVIII. In: Revista de História, São Paulo,n. 173, p. 
141-174. Jul-dez. 2015. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/104833/103621>. Acesso em: 10 
set. 2018.  

MONTEIRO, Lívia Nascimento. A origem mítica das festas de Congada e as memórias da 
escravidão no tempo presente em Minas Gerais. In: Revista Observatório Quilombola, v. 
3, n. 3, 2016. Disponível em: 
<http://www.koinonia.org.br/oq/uploads/arquivo/A%20origem%20mitica.pdf>. Acesso 
em: 10 set. 2018.  

Livros 

LOPES, Nei. Dicionário escolar afro-brasileiro. Rio de Janeiro: Selo Negro, 2006. 

LOPES, Nei. Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana. Rio de Janeiro, Selo Negro, 2011.  

SANTOS, Ynaê Lopes dos. História da África e do Brasil Afrodescendente. Rio de Janeiro: 
Pallas, 2017 
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Site 

KI-ZERBO, Joseph (Org.). História Geral da África: metodologia e Pré-História da África. 
Vol. V. Brasília: UNESCO, 2010. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190253POR.pdf>. Acesso em: 10 set. 2018. 

O portal Por dentro da África oferece notícias e informações atuais sobre os países 
subsaarianos. Disponível em:< http://www.pordentrodaafrica.com>. Acesso em: 10 set. 
2018.  

Vídeos e 
filmes 

A rota dos escravos – a alma da resistência. Direção: Patrick Luvuezo. Angola, 2008-2009. 
O filme retrata a história do comércio de seres humanos narradas por escravizados e 
comerciantes de escravos.  

Notícias 
relevantes 

LUZ, Natalia da. África no carnaval: história do Alabê de Jerusalém será contada pela 
Viradouro. Disponível em: <http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/22631>. Acesso 
em: 10 set. 2018.  

SANTOS, Ademir Barros dos. Os reinos do Golfo da Guiné. Disponível em: 
<http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/22623>. Acesso em: 10 set. 2018.  

Artigos 
científicos 

EUGENIO, Alisson; MARCELINO, Maria Lucia de Cabral. A chegada portuguesa à costa 
ocidental africana e a imagem dos negros segundo a crônica de Gomes Eanes de Zurara 
(1453). In: Revista Afro-Asia, n. 57, p. 103-121, 2018. Disponível em: 
<https://portalseer.ufba.br/index.php/afroasia/article/view/23250/15760>. Acesso em: 
10 set. 2018.  

SILVA JR., Carlos da. Interações Atlânticas entre Salvador e Porto Novo (Costa da Mina) no 
século XVIII. In: Revista de História, São Paulo, n. 176, a02716, 2017. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/113621/136482>. Acesso em: 10 
set. 2018.  

http://bndigital.bn.gov.br/dossies/trafico-de-escravos-no-brasil/
http://bndigital.bn.gov.br/dossies/rede-da-memoria-virtual-brasileira/escravidao/
https://www.geledes.org.br/nzinga-a-rainha-negra-que-combateu-os-traficantes-portugueses/
https://www.geledes.org.br/nzinga-a-rainha-negra-que-combateu-os-traficantes-portugueses/
http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/115126/121210
http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/104833/103621
http://www.koinonia.org.br/oq/uploads/arquivo/A%20origem%20mitica.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190253POR.pdf
http://www.pordentrodaafrica.com/
http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/22631
http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/22623
https://portalseer.ufba.br/index.php/afroasia/article/view/23250/15760
http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/113621/136482
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OLIVA, Anderson Ribeiro. Lições sobre a África: Abordagens da Hisória Africana nos livros 
didáticos brasileiros. In: Revista de História, São Paulo, n. 161, p. 213-244, 2009. 
Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/19124/21187>. 
Acesso em: 10 set. 2018.  

Livros 

REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2003.  

GOMES, Flávio dos Santos; SCHWARCZ, Lilia Moritz. Dicionário da Escravidão e da 
Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. 

LOPES, Nei. Dicionário escolar afro-brasileiro. Rio de Janeiro: Selo Negro, 2006. 
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Sites 
A França no Brasil. Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/dossies/franca-no-brasil/>. 
Acesso em: 10 set. 2018.  

Vídeos e 
filmes 

Hans Staden. Direção: Luiz Alberto Pereira. Brasil; Portugal, 1999. O filme narra a história 
do soldado alemão Hans Staden, que no século XVI foi capturado pelos Tupinambá, 
inimigos dos portugueses.  

Notícias 
relevantes 

NEVES, Daniel da. Viagens de Hans Staden ao Brasil. Disponível em: 
<https://historiadomundo.uol.com.br/idade-moderna/viagens-hans-staden-ao-
brasil.htm>. Acesso em: 10 set. 2018.  

Artigos 
científicos 

DAHER, Andrea. A invenção capuchinha do selvagem na época moderna. In: Revista de 
História, São Paulo, n. 77, a01417, 2018. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/127576/138583>. Acesso em: 10 set. 
2018.  
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MONTEIRO, John Manuel. Negros da terra: índios e bandeirantes na origem de São Paulo. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 

 

7. Projeto integrador 

Título: Festival Griot – O que há de África em nós 

Tema Festival Afroliterário 

Problema central 
enfrentado 

Quais saberes e elementos culturais de origem africana estão presentes na sociedade brasileira?  

Produto final 
Evento Festival Afroliterário organizado pelos alunos do 7o ano do Ensino Fundamental, voltado 
para os membros da comunidade escolar e composto de diferentes atividades de leitura da 
literatura africana.  
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Justificativa 

A sociedade brasileira herdou influências culturais de diversos povos da África Ocidental e 

Centro-Ocidental, tais como os bantos, iorubas, haussás, entre outros. Esses povos, com seus saberes, 

religiosidade e costumes, influenciaram muito a cultura brasileira, cujas origens às vezes são 

desconhecidas pelos próprios brasileiros.  

Assim, esta proposta de projeto integrador entre as disciplinas História e Língua Portuguesa, 

em sintonia com as indicações de objetos de conhecimento e as habilidades previstos na BNCC, tem 

por objetivo trabalhar os saberes expressos na cultura material e imaterial dos povos da África Centro-

Ocidental e Ocidental, a partir da pesquisa de conteúdos literários que retratem a cultura daqueles 

povos, promovendo, assim, o reconhecimento de seu legado. Além de atender à lei 10.639/03, que 

prevê o estudo da História da África e da Cultura Afro-brasileira.  

 

Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais e participar de práticas 

diversificadas da produção artístico-cultural.   

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos.   

• Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e aprender a fazer escolhas 
relacionadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 
consciência crítica e responsabilidade.  

• Identificar os diferentes povos que compuserem a região da África Centro-Ocidental e 
África Ocidental entre os séculos XVI e XVIII e compreender as dimensões da sua relação 
com o continente americano durante esse período.  

• Reconhecer os valores civilizatórios e saberes das populações da África Centro-Ocidental 
e África Ocidental e sua influência na constituição da sociedade brasileira.  

• Percepção da relação entre as disciplinas História e Língua Portuguesa e compreender as 
diferentes formas de produção e transmissão de conhecimento no passado e no presente. 

• Promover o trabalho colaborativo de forma lúdica e compreender a importância da 
preservação dos patrimônios material e imaterial dos povos africanos. 
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Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 

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) 

Língua 
Portuguesa 

Produção de textos Orais 
Oralização 

Ler em voz alta textos literários diversos – como contos de amor, de 
humor, de suspense, de terror; crônicas líricas, humorísticas, críticas; 
bem como leituras orais capituladas (compartilhadas ou não com o 
professor) de livros de maior extensão, como romances, narrativas de 
enigma, narrativas de aventura, literatura infanto-juvenil, – 
contar/recontar histórias tanto da tradição oral (causos, contos de 
esperteza, contos de animais, contos de amor, contos de encantamento, 
piadas, dentre outros) quanto da tradição literária escrita, expressando 
a compreensão e interpretação do texto por meio de uma leitura ou fala 
expressiva e fluente, que respeite o ritmo, as pausas, as hesitações, a 
entonação indicados tanto pela pontuação quanto por outros recursos 
gráfico-editoriais, como negritos, itálicos, caixa-alta, ilustrações etc., 
gravando essa leitura ou esse conto/reconto, seja para análise posterior, 
seja para produção de audiobooks de textos literários diversos ou de 
podcasts de leituras dramáticas com ou sem efeitos especiais e ler e/ou 
declamar poemas diversos, tanto de forma livre quanto de forma fixa 
(como quadras, sonetos, liras, haicais etc.), empregando os recursos 
linguísticos, paralinguísticos e cinésicos necessários aos efeitos de 

sentido pretendidos, como o ritmo e a entonação, o emprego de 

pausas e prolongamentos, o tom e o timbre vocais, bem como eventuais 
recursos de gestualidade e pantomima que convenham ao gênero 
poético e à situação de compartilhamento em questão. (EF69LP53) 

Duração 

A proposta é que o projeto seja desenvolvido ao longo de duas semanas, sendo previstas duas 

aulas de História e duas aulas de Língua Portuguesa, além de um dia para o Festival Griot – O que há 

de África em nós. 

Material necessário 

Para o desenvolvimento do projeto integrador é necessário o seguinte material:  

• Cópias impressas das letras de canções selecionadas pelos docentes coordenadores do 
projeto. 

• Cópias impressas de poemas africanos pesquisados pelo aluno.  

• Cópias impressa de contos africanos pesquisados pelos alunos. 

• Cópias impressas de trechos de livros selecionados pelos docentes coordenadores do 
projeto. 

• Cartolinas para a composição dos cartazes. 
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• Cola, tesoura, régua e canetas coloridas. 

• Máquina fotográfica ou aparelho celular para o registro de fotos e a gravação de vídeos 
das apresentações. 

 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Todas as atividades deverão ser coordenadas pelo professor de História e pelo de Língua 

Portuguesa, que deverão ministrar aulas na mesma turma do 7º ano do Ensino Fundamental. Além 

disso, as aulas ministradas pelos docentes envolvidos precisam estar alinhadas aos objetos de 

conhecimento e às habilidades previstas no projeto.  

Os professores coordenadores do projeto deverão realizar encontros preliminares com o 

objetivo de planejar e organizar as ações que serão realizadas, selecionando o material que será 

utilizado e distribuído, além de preparar o espaço onde ocorrerão as atividades. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Apresentação da proposta, delimitação do problema e sensibilização da turma 

1ª aula (História):  

A preparação da turma é realizada em duas etapas, sendo a primeira uma aula introdutória 

sobre os reinos que compuseram a África Centro-Ocidental e a África Ocidental, entre os séculos XVI e 

XVIII. Para iniciar essa aula, proponha um debate a partir da seguinte questão: O que tem de influência 

africana na sociedade brasileira? Após o debate, utilize slides com imagens e vídeos sobre os diferentes 

povos que ocupavam aquela região, dando destaque àqueles trazidos para o Brasil durante o tráfico 

transatlântico de pessoas escravizadas, destacando os principais destinos dessas populações no 

território brasileiro. Ao final, explique a proposta do festival, apresente os outros componentes 

curriculares envolvidos, descreva as atividades que vão compor o evento e a forma como deverão ser 

desenvolvidas.  

 

2ª aula (Língua Portuguesa): 

Com auxílio de um mapa, o professor de Língua Portuguesa poderá abordar as línguas faladas 

nas regiões da África Ocidental e África Centro-Ocidental, indicando a influência de alguma dessas 

línguas no português.  

Divida a turma em grupos de modo que cada um contenha até quatro alunos. Cada grupo será 

responsável por um gênero textual literário (conto, poesia, crônicas e trechos de romances) ou um 

estilo musical.  

Oriente como será feita a pesquisa das obras pelos grupos, que também deverão analisá-las.  
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Etapa 2 – Laboratório de pesquisa e preparação de performances 

3ª aula (História):  

Disponibilize material para leitura e pesquisa com o qual cada grupo deverá elaborar cartazes 

com dados sobre o texto literário que será objeto da performance, bem como uma exposição da 

pesquisa realizada sobre o povo ou os povos presentes nos textos literários. Nesta etapa, os alunos e 

alunas vão contruir os cartazes que devem conter, além dos textos e imagens que retratem o povos 

relacionados no texto literário, sugestões de leituras e de autores da literatura africana e afro-

brasileira.  

 

4ª aula (Língua Portuguesa): 

O professor de Língua Portuguesa ministrará sua aula caracterizando os diversos gêneros de 

textos literários, as formas de leitura oral de cada um deles como, por exemplo, a entonação, pausas, 

ritmo de leitura, as hesitações, etc. Deve ainda ser verificada a compreensão e interpretação dos textos 

selecionados pelos grupos. 

Etapa 3 – Montagem do Festival Afroliterário 

Os professores devem organizar a sequência de apresentações das leituras e preparar o espaço 

físico onde a comunidade escolar será recebida para assistir às apresentações. Junto com a turma, os 

coordenadores do projeto devem organizar a disposição dos cartazes.  

Etapa 4 – Apresentações do Festival Afroliterário 

Em horário previamente agendado e em comum acordo com a direção da escola, o professor 

de História e o de Língua Portuguesa organizarão o festival, convidando com antecedência funcionários 

e demais alunos, professores da escola e familiares para assistirem às performances da turma.  

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação da turma e a autoavaliação dos docentes envolvidos no projeto integrador devem 

ser realizadas ao longo de todo o processo, uma vez que, nesse plano, entende-se que a avaliação deve 

ocorrer de forma contínua.  

Por isso, é importante verificar e principalmente registrar as dificuldades identificadas nas 

etapas de planejamento e de desenvolvimento das atividades, sendo previstas as mudanças e as 

adaptações que se fizerem necessárias.  

A participação do aluno e seu engajamento nas diferentes fases do projeto integrador 

constituem elementos de avaliação. A elaboração de um relatório individual, descrevendo suas 

experiências ao longo das etapas do projeto também pode ser objeto de avaliação, possibilitando 

verificar o nível da aprendizagem, bem como se as habilidades previstas foram satisfatoriamente 

desenvolvidas.  
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SILVA, Alberto da Costa e. A enxada e a lança: a África antes dos portugueses. Rio de 

Janeiro: Ática; São Paulo: EdUsp. 

VERGER, Pierre. Fluxo e refluxo do tráfico de escravos entre o Golfo do Benin e a Bahia 

de Todos os Santos, do século XVIII ao XIX. 3. ed. São Paulo: Corrupio, 1987.  
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1988.  
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