


 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 1, Capítulo 3, página 61 

Título Três civilizações pré-colombianas 

Bimestre 1º 

Duração  6 min 59 s 

Categoria  Vídeo 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
É permitida a adaptação e a criação a partir deste material para fins não comerciais 
desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e que licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros, sendo permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior. 

Unidade temática O mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

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

Habilidade (BNCC) 
(EF07HI03) 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. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Apresentar ao aluno os grandes impérios pré-colombianos, bem como o processo de formação 

e as suas formas de dominação sobre outros grupos sociais.  

Por meio da exploração do audiovisual, espera-se que o aluno possa: 

• entender o processo de formação dessas civilizações; 

• conhecer as relações sociais, as capacidades de organização e de construção urbana; 

• entender o processo de dominação política e cultural exercido por essas sociedades sobre 
outros povos e culturas.  

• reconhecer a importância que essas culturas possuem em seus locais até os dias de hoje. 

 

Sugestão de abordagem 

Estimular o aluno a reconhecer e valorizar a história e a diversidade das sociedades pré-

colombianas.  
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Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho de sala de aula, uma vez 

que se constitui em um recorte do material didático. Assim, é importante que o aluno já tenha 

estudado as três sociedades tratadas neste vídeo: Maia, Asteca e Inca. Trace no quadro uma tabela 

dividida em três colunas, reservando uma coluna para cada uma das sociedades tratadas no vídeo. O 

aluno deve copiar a tabela no caderno e preenchê-la com informações extraídas do vídeo.  

 

Durante a exibição do vídeo  

Durante a exibição, o aluno deve preencher a tabela conforme as informações forem 

aparecendo no vídeo, compondo um panorama com as características das civilizações estudadas. 

 

Após assistir ao vídeo 

Finalizada a apresentação do vídeo, faça uma correção compartilhada das tabelas elaboradas 

pela turma. 

 

Atividade complementar 

1. O que diferenciava a organização política dos maias em relação à dos incas e à dos astecas? 

2. Faça uma pesquisa a respeito dos seguintes países: México, Guatemala e Peru. Explique as 
influências das civilizações pré-colombianas sobre as culturas desses países. 

 

Resolução 

1. A sociedade maia consistia num conjunto de cidades-Estado que compartilhavam elementos 
culturais e mantinham relações comerciais e diplomáticas. Essas unidades políticas eram 
autônomas e nunca se agruparam em torno de um império ou Estado único. Apesar de em sua 
origem a sociedade asteca também ter se organizado em cidades-Estado, em determinado 
momento essas unidades políticas se agruparam em torno de reinos ou confederações, sendo o 
Império Asteca o mais importante deles. Assim como os astecas, os incas também se unificaram 
em uma grande unidade política em determinado momento de sua história, formando o Império 
Inca. 
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2. Permita ao aluno realizar a pesquisa no laboratório de informática ou em uma biblioteca. Espera-
se que ele perceba que nesses países há a presença de sítios arqueológicos remanescentes das 
civilizações maia, asteca e inca; predominância ou alta porcentagem de indígenas na população 
total; permanência de hábitos e costumes indígenas, principalmente na culinária; permanência de 
línguas indígenas.  

 

Referência do Livro do 

Estudante 
Unidade 3, Capítulo 7, página 116 

Título A revolta camponesa da Turíngia  

Bimestre 2º 

Duração  6 min 51 s 

Categoria  Vídeo 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 

É permitida a adaptação e a criação a partir deste material para fins não comerciais 

desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e que licenciem as 

criações sob os mesmos parâmetros, sendo permitida a redistribuição da obra da 

mesma maneira que na licença anterior. 

Eixo e/ou unidade temática Humanismos, Renascimentos e o Novo Mundo 

Objeto de conhecimento 

(BNCC) 
Reformas religiosas: a cristandade fragmentada 

Habilidade (BNCC) 
(EF07HI05) Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os 

processos culturais e sociais do período moderno na Europa e na América. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Apresentar e detalhar eventos que envolveram uma das revoltas camponesas ocorridas 

durante a Reforma protestante. 

 

Por meio da exploração deste audiovisual, espera-se que o aluno possa: 

• entender o período de transição entre o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna; 

• aprofundar o entendimento sobre a Reforma protestante; 

• identificar contradições entre as correntes protestantes;  

• reconhecer a tensão entre a disputa religiosa e a política na Europa, durante o século XVI. 
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Sugestão de abordagem 

Faça um levantamento, com registro no quadro, sobre as religiões conhecidas pela turma, 

classificando-as entre cristãs e não cristãs. Converse com o grupo a respeito das diferentes correntes 

de religiões protestantes praticadas no Brasil. 

Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho de sala de aula, uma vez 

que se constitui em um recorte do material didático. Assim, é importante que o aluno já possua 

conhecimentos sobre a Reforma protestante, Martinho Lutero e o poder exercido pela Igreja católica 

nesse período. 

 

Durante a exibição do vídeo  

Durante a exibição o aluno deve atentar para a sequência de fatos que resultaram na Revolta 

dos Camponeses da Turíngia.  

 

Após assistir ao vídeo 

Finalizada a apresentação do vídeo, no quadro e com a ajuda da turma, elenque os fatos que 

resultaram na revolta camponesa da Turíngia, inclua datas e locais.  

 

Atividade complementar 

1. Por que Lutero e Thomas Müntzer romperam? 

 

Resolução 

1. Müntzer havia sido um discípulo de Lutero. Quando Müntzer passou a questionar o poder e o luxo 
da nobreza, posicionando-se a favor do campesinato, Lutero assumiu o lado da nobreza, 
defendendo e justificando a diferença entre classes.  
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Referência do Livro do 

Estudante 
Unidade 4, Capítulo 11, página 182 

Título O escravismo na África 

Bimestre 3º 

Duração  6 min 1 s 

Categoria  Vídeo 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 

É permitida a adaptação e a criação a partir deste material para fins não comerciais 

desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e que licenciem as 

criações sob os mesmos parâmetros, sendo permitida a redistribuição da obra da 

mesma maneira que na licença anterior. 

Eixo e/ou unidade temática Lógicas comerciais e mercantis da modernidade 

Objetos de conhecimento 

(BNCC) 

As lógicas internas das sociedades africanas  

As formas de organização das sociedades ameríndias 

A escravidão moderna e o tráfico de escravizados 

Habilidade (BNCC) 
(EF07HI16) 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. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Apresentar e problematizar a prática do escravismo entre os povos africanos antes da chegada 

dos europeus ao continente.  

Por meio da exploração desse audiovisual, espera-se que o aluno possa: 

• reconhecer a prática do escravismo entre os diferentes povos africanos antes da chegada 
dos europeus ao continente; 

• entender a guerra como prática de captura de cativos; 

• visualizar as relações entre os diferentes povos africanos no período que antecede a 
chegada dos europeus; 

• compreender a origem da comercialização de cativos no escravismo praticado na África no 
período que antecede o contato com os comerciantes europeus.  

 

Sugestão de abordagem 

Solicite à turma que explique a origem da população negra brasileira e os motivos que fizeram 

com que essa população imigrasse para o Brasil.  
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Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho de sala de aula, uma vez 

que se constitui em um recorte do material didático. Assim, é importante que o aluno possua 

conhecimento obre a escravidão e o comércio triangular no Atlântico. 

 

Durante a exibição do vídeo  

Durante a exibição o aluno deve atentar para as diferenças entre as práticas de captura de 

cativos em funcionamento na África no período abordado no vídeo. 

 

Após assistir ao vídeo 

Finalizada a apresentação do vídeo, destaque, com um esquema na lousa, os diferentes tipos 

de aprisionamento de cativos praticados na África antes da chegada dos europeus. Na sequência, trace 

um paralelo entre essas práticas e o comércio de escravos impulsionado com a chegada dos 

comerciantes europeus ao continente e o sistema mercantil.  

 

Atividade complementar 

1. Quais eram os tipos de escravismo praticados na África antes da chegada dos europeus ao 
continente? Explique como funcionavam.  

 

Resolução 

1. Na África Centro-Ociental, tradicionalmente os prisioneiros de guerra eram feitos escravos. O 
sistema de alianças sustentava as diferenças, as rivalidades e as proximidades políticas entre os 
reinos africanos. Situação muito diferente ocorria na África Ocidental, na qual a prática da captura 
de cativos de guerra se alinhava ao sistema de comércio de escravos pelo deserto do Saara, 
fornecendo escravos às sociedades de religião muçulmana, localizadas no Norte da África e na 
Ásia.  
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Referência do Livro do 

Estudante 
Unidade 5, Capítulo 15, página 233 

Título A produção aurífera no Brasil Colônia 

Bimestre 4º 

Duração  5 min 38 s 

Categoria  Vídeo 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 

É permitida a adaptação e a criação a partir deste material para fins não comerciais 

desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e que licenciem as 

criações sob os mesmos parâmetros, sendo permitida a redistribuição da obra da 

mesma maneira que na licença anterior. 

Eixo e/ou unidade temática Lógicas comerciais e mercantis da modernidade 

Objeto de conhecimento 

(BNCC) 
As lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares e o contraponto Oriental 

Habilidade (BNCC) 
(EF07HI14) Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e 

africanas e analisar suas interações com outras sociedades do Ocidente e do 

Oriente. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Apresentar as transformações ocorridas na sociedade colonial a partir da descoberta do ouro, 

com destaque para o adensamento demográfico e o sistema de controle metropolitano na região de 

Vila Rica. 

Por meio da exploração desse audiovisual, espera-se que os alunos possam: 

• conhecer características da produção aurífera na colônia portuguesa na América; 

• entender o sistema de controle exercido por Portugal sobre a produção aurífera em sua 
colônia americana; 

• reconhecer as causas do adensamento demográfico e constituir conhecimentos sobre o 
início da urbanização na colônia do Brasil; 

• adquirir noções sobre o destino do ouro extraído na colônia do Brasil.  

 

Sugestão de abordagem 

Questione a turma sobre o destino do ouro extraído no Brasil.  
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Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho de sala de aula, uma vez 

que se constitui em um recorte do material didático. Assim, é importante que o aluno já tenha iniciado 

o estudo sobre o ciclo do ouro no Brasil Colônia. 

 

Durante a exibição do vídeo  

Durante a exibição, o aluno deve atentar para as características do ouro encontrado na colônia 

portuguesa na América e para o sistema implementado pela Coroa para garantir essa produtividade 

aurífera. 

 

Após assistir ao vídeo 

Finalizada a apresentação do vídeo, converse com a turma sobre o impacto que a descoberta 

do ouro na colônia do Brasil representou para Portugal, focando a inserção definitiva do reino no 

sistema mercantil e as transformações sociais ocorridas na colônia.  

 

Atividade complementar 

1. Quais foram as transformações ocorridas na colônia com a descoberta do ouro? 

2. Qual foi o destino do ouro extraído no Brasil? 

 

Resolução 

1. A descoberta do ouro provocou diversas transformações na colônia portuguesa na América. Entre 
elas, destacam-se: a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro; a interiorização do 
território; o aumento demográfico; o início da urbanização; o aumento da entrada de escravizados; 
e a diversificação da economia.  

2. O ouro extraído no Brasil seguia diretamente para Portugal. Parte dele era empregado na 
construção de igrejas e edificações destinadas à família real. Mas a maior parte desse ouro seguia 
para Inglaterra, para saldar as dívidas da Coroa portuguesa para com esse país.  


