
 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

O plano de desenvolvimento apresentado neste bimestre tem o objetivo de explicitar os  

objetos de conhecimento e as habilidades a serem trabalhados e sua disposição no Livro do 

Estudante, bem como sugerir práticas de sala de aula que contribuam para a aplicação da metodologia 

adotada. Este plano de desenvolvimento corresponde aos capítulos 1, 2 e 3 da Unidade 1, “A crise do 

Antigo Regime”. 

Este plano de desenvolvimento detalha, ainda, as relações entre o conteúdo apresentado no 

Livro do Estudante, os procedimentos didáticos que poderão ser adotados e os objetos de conhecimento 

e as habilidades previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), para cada aula de História no 

1º bimestre do 8º ano.  

Na parte final deste plano, há uma sugestão de projeto que integra os componentes curriculares 

de História e Língua Portuguesa. 

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

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

1º bimestre letivo, no quadro abaixo os tópicos de conteúdo de cada um dos capítulos estão 

descritos e colocados em correspondência com os objetos de conhecimento e as habilidades  

previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 

Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 1 
A Europa no tempo 
do Iluminismo 

A questão do iluminismo  
e da ilustração 

Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo  
e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização  
do mundo contemporâneo. (EF08HI01) 

As revoluções inglesas e os 
princípios do liberalismo 

Identificar as particularidades político-sociais da Inglaterra do 
século XVII e analisar os desdobramentos posteriores à Revolução 
Gloriosa. (EF08HI02) 

Capítulo 2 
A Revolução Francesa 

Revolução Francesa  
e seus desdobramentos 

Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus 
desdobramentos na Europa e no mundo. (EF08HI04) 

Capítulo 3 
Revolução Industrial 

A questão do iluminismo  
e da ilustração 

Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo  
e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização  
do mundo contemporâneo. (EF08HI01) 

Revolução Industrial  
e seus impactos na produção 
e circulação de povos, 
produtos e culturas 

Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção  
e circulação de povos, produtos e culturas. (EF08HI03) 
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2. Atividades recorrentes na sala de aula 

As atividades recorrentes podem ser verificadas mais detalhadamente na proposta de 

planejamento do tópico Gestão de sala de aula. Entre as atividades foram listadas diferentes abordagens 

e estratégias didáticas, que envolvem aulas expositivas, construção de hipóteses por parte dos alunos, 

pesquisa, uso de iconografia e mapas, análise de documentos históricos, manuseio de recursos e 

ferramentas digitais, produção de murais coletivos, entre outros.  

Para prevalecer uma abordagem investigativa, as aulas foram muitas vezes pautadas na  

oralidade e no debate, de forma a favorecer a capacidade argumentativa do aluno, além de permitir 

uma aproximação entre o conteúdo e a realidade do aluno. Exposto à necessidade de validar suas 

hipóteses e teorias, o aluno é desafiado e incentivado a se apropriar do conhecimento histórico. 

Assim, ele será capacitado a estabelecer conexões entre os temas estudados não só durante este 

bimestre, mas em toda a sua trajetória escolar. Esse exercício colabora para a aprendizagem do 

aluno, fazendo com que ele expanda as relações existentes entre as diversas áreas do conhecimento 

e seus componentes curriculares. 

Além de potencializar a capacidade de estabelecer relações, o estudo investigativo colabora 

para a valorização da pluralidade de ideias e do respeito mútuo entre pares.  

Para que os alunos sejam contemplados em sua diversidade, é importante que participem de 

diferentes atividades, a depender da estrutura e do material fornecido pela escola. É interessante 

que eles sejam estimulados ao contato com a tecnologia, pois ele aproxima os jovens da escola, além 

de favorecer o conhecimento de diferentes ferramentas tecnológicas e criar novos olhares sobre 

instrumentos de seu cotidiano. A aprendizagem com o apoio da tecnologia permite desenvolver boas 

práticas de pesquisa e o uso adequado de ferramentas, aplicativos e aparelhos que contribuam para 

a formação do aluno e para a sociedade. O trabalho envolvendo o uso de tecnologias digitais permite 

também práticas coletivas que colaboram para uma boa formação cidadã.  

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica  

e o desenvolvimento de habilidades 

As habilidades mobilizadas neste plano de desenvolvimento se dedicam a estudar os 

movimentos do iluminismo e as transformações do século XVIII na Europa. Essas habilidades colocam 

em foco a compreensão de um momento histórico, no qual são discutidos os princípios do mundo 

contemporâneo.  

O estudo dos tópicos de conteúdo propostos para serem trabalhados neste bimestre é  

essencial na formação do aluno, pois permite que ele compreenda aspectos mais restritos ao seu 

cotidiano, como a organização do conhecimento em sua vida escolar, o reconhecimento de seus 

direitos enquanto cidadão e a organização política do país.   
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O estudo comparativo do contexto da Revolução Francesa permite que o aluno perceba a 

constituição dos direitos como uma conquista social, e não como algo inato ou adquirido sem esforço. 

É essencial que o aluno tenha essa clareza para compreender as funções dos diferentes poderes 

dentro do Estado e a História como um processo, ou seja, como resultado da ação dos grupos sociais.  

O tema revolução é recorrente nesta unidade. Tanto no momento da Revolução Francesa 

como no processo da Revolução Industrial, o conceito de revolução assume um caráter transformador: 

o passado já não tem mais espaço e uma nova ordem se inaugura. Essa reflexão deve ser parte de 

todo o processo de estudo, devendo ser sedimentada ao final do terceiro capítulo. Os textos e as 

atividades do livro explorados na proposta de gestão de aula aqui apresentada procuram indicar 

diferentes momentos de debate e atividades de sistematização de conceitos e ideias que permitam 

esse tipo de exploração.  

A análise de fontes escritas e iconográficas permite que o aluno materialize um contexto de 

época. Para isso colaboram também as sugestões de sites e o material audiovisual, descritos no item 

6 deste plano. Esses recursos didáticos permitem que o aluno perceba as diferenças entre classes 

sociais que motivaram as revoltas francesas, ou que inspiraram os filósofos em suas propostas.  

Permitem também que o aluno tenha dimensão do aspecto dos mecanismos e das tecnologias de 

época, e que possa qualificar o tipo de trabalho exercido naquele contexto em específico.  

Além disso, compreender a Revolução Industrial como fenômeno irreversível é importante 

para refletir sobre as consequências e as heranças daquele período no tempo presente. Essa mesma 

reflexão ocorre na percepção do liberalismo e na ampliação dos direitos sociais.  

O recorte histórico abordado neste plano de desenvolvimento permite que o aluno construa 

uma visão integrada daquele período histórico e possa ter uma noção do encadeamento dos 

acontecimentos como um processo. As habilidades mobilizadas nas aulas podem oferecer momentos 

de revisão de um mesmo tema, ou a retomada de uma mesma questão em diferentes momentos do 

bimestre. Esse tipo de exercício permite que o aluno avance na complexidade dos temas e consiga 

ter uma perspectiva do todo, e não de eventos localizados.  

 

4. Gestão da sala de aula 

O quadro a seguir contém sugestões para uma gestão da sala de aula que respeite a diversidade 

e a complexidade dos processos de aprendizagem estimulados pelas habilidades trabalhadas no  

1º bimestre, colaborando para uma boa relação entre o professor e a turma do 8º ano do Ensino 

Fundamental. Ao lado do planejamento do desenvolvimento semanal dos tópicos de conteúdo de 

cada um dos três capítulos, encontram-se propostas de atividades e procedimentos didático-

pedagógicos que podem possibilitar ao professor não apenas uma melhor organização de seu 

trabalho em sala de aula, como também a construção, em conjunto com os alunos, de um ambiente 

de estudos tranquilo, criativo e propício para o desenvolvimento das habilidades e dos conhecimentos 

previstos na BNCC para essa etapa da aprendizagem de História. 
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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 

(Código 
BNCC) 

SE
M

A
N

A
 1

  

Abertura da  
Unidade 1 

1ª aula: Apresente à turma o tema que será estudado no 
bimestre: o Iluminismo. Pergunte se alguém já ouviu essa 
palavra e se tem alguma informação sobre esse período. 
Apresente os marcos temporais, destacando que serão 
estudados eventos ocorridos entre o século XVIII e XIX. Comece 
explorando a página de abertura da unidade. Destaque a 
informação de que a guilhotina democratizou a pena de morte 
e peça ao aluno que anote no caderno a seguinte questão: 
“Como e por que a guilhotina foi capaz de democratizar a pena 
de morte?”. Solicite que destaque essa questão e que pense 
nela durante todo o bimestre, investigando-a nos temas que 
serão percorridos nesse período. Você pode pedir que a turma 
separe uma pequena parte do caderno exclusivamente para 
essa investigação, utilizando-a como um caderno de campo.  
A questão será respondida ao final do bimestre.   

(EF08HI01)  

Abertura  
do capítulo 1  

2ª aula: Inicie o capítulo 1 com a leitura coletiva do texto 
introdutório e peça ao aluno que faça uma pesquisa no 
dicionário sobre o significado da palavra razão. Solicite a 
leitura dos tópicos “O que foi o Iluminismo” e “O significado 
da razão no Iluminismo”. Oriente a turma a trabalhar em 
duplas para elaborar perguntas sobre o texto. Essas 
perguntas serão trocadas entre as duplas. Revise as questões 
enquanto as duplas as elaboram, apontando correções  
e possíveis melhorias. Para finalizar a aula, peça às duplas 
que respondam às perguntas que foram trocadas. 

Enciclopédia: símbolo  
do Iluminismo  

 
Seção  

Outras Histórias 

3ª aula: Retome as questões e resolva as dúvidas, explicando 
o significado de razão e sua relação com as luzes. Leiam 
coletivamente o texto “Enciclopédia: símbolo do Iluminismo” 
e façam oralmente o exercício da seção “Outras Histórias”. 
Conte que a Enciclopédia será o tema do projeto integrador, 
que será desenvolvido ao final do bimestre, e peça à turma 
que procure informações sobre como podemos construir 
uma enciclopédia temática. 
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Nova visão da sociedade  
e da política 

1ª aula: Peça ao aluno que faça uma leitura silenciosa do texto 
“Nova visão da sociedade e da política” e que destaque as 
palavras desconhecidas. Ele deverá  trabalhar em dupla com um 
colega, pesquisando no dicionário os significados dos termos.  
A seguir, com a turma, inicie a produção de um glossário 
coletivo com os termos essenciais para a compreensão do texto 
lido. Introduza uma questão investigativa sobre a ideia de 
Antigo Regime, que deve ser registrada no caderno de campo, 
para que o aluno possa refletir sobre o sentido da palavra antigo. 
Solicite que trabalhem, em casa, a seção “Outras Histórias”. 

(EF08HI01) 
(EF08HI02) 
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Contra a concentração  
de poderes pelo rei  

 
Contra a sociedade 

estamental 

2ª aula: Retome a lição de casa explicando como funciona o 
parlamentarismo atualmente na Inglaterra. Leia os textos “Contra 
a concentração de poderes pelo rei” e “Contra a sociedade 
estamental”. Proponha a realização de uma pesquisa sobre 
como os três poderes da teoria de Montesquieu são 
representados no Brasil hoje e como eles trabalham para 
defender aquilo que é público. Solicite ao aluno que anote  
os resultados, para compor um mural na próxima aula.   

Contra a  
desigualdade social 

3ª aula: Leia o texto “Contra a desigualdade social” e retome  
as pesquisas da aula anterior sobre as influências do Iluminismo 
na organização política atual. Peça ao aluno que redija um 
pequeno texto explicando a dimensão desses eventos naquele 
momento histórico e na herança deixada para o tempo 
presente. Indique o boxe “Documento” como lição de casa. 
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M
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Despotismo esclarecido 

1ª aula: Retome a lição explicando como as ideias dos 
filósofos resultaram em mudanças nas sociedades europeias. 
Leia o texto “Despotismo esclarecido”, explicando o significado 
do termo despotismo esclarecido. Encerre a aula retomando 
a questão das guilhotinas. Peça ao aluno que anote no 
caderno hipóteses que já tenha elaborado para a resposta.  

(EF08HI01) 

Abertura  
do capítulo 2  

2ª aula: Inicie o capítulo lendo o texto “Lembranças de um 
soldado” e, coletivamente, reflitam sobre a questão “O que 
desencadeou uma revolução?” Pergunte ao aluno o que ele 
entende por revolução. Na sequência, peça que faça uma 
composição sobre a ideia de liberdade. Forneça folhas de 
papel sulfite, revistas e jornais, canetinhas e lápis coloridos 
para o aluno utilizar na produção de um cartaz. Se possível, 
organize um mural coletivo com essa produção. 

(EF08HI01) 
(EF08HI04) 

Lembranças de um soldado 
 

Notícia da Bastilha 

3ª aula: Retome a pergunta: “O que desencadeou uma revolução?” 
Com a turma, trace uma linha do tempo marcando o início da 
Revolução Francesa e a batalha de Waterloo. Esses foram os 
primeiros eventos que apareceram no livro; preencham a linha 
de acordo com o avanço dos estudos no decorrer das próximas 
aulas. A ideia é que, ao final do estudo deste capítulo, a linha 
sirva para localizar os eventos no tempo e compreender o 
processo de transformação. Apresente o tópico “O que há na 
imagem” e traga outras representações da Queda da 
Bastilha. Discutam coletivamente o que está representado na 
imagem: “Quem são as pessoas?”; “É possível saber por que 
estão em conflito?”. Faça a leitura do texto “Notícia da Bastilha”.   

(EF08HI04) 
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M
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O Grande Medo 
 

Seção  
Outras Histórias 

1ª aula: Leia com a turma o texto “O Grande Medo”  
e inicie o debate perguntando por que o personagem ficou 
maravilhado. Apresente as classes sociais que existiam nesse 
período na França e trabalhe a seção “Outras Histórias”. 

(EF08HI04) 

A burguesia desafia o Rei 

2ª aula: Inicie a aula retomando a organização da sociedade 
francesa da época e a Queda da Bastilha. Proponha a produção 
de um jornal, com notícias sobre os eventos do ano de 1789. 
Divida entre cinco grupos os tópicos do texto “A burguesia 
desafia o Rei” e peça à turma que transforme cada parte em 
uma notícia. Essa atividade pode ser feita no computador,  
para que ao final sejam impressas cópias do jornal.   
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Seção  
Documento 

3ª aula: Retomada do jornal e exposição do contexto.  
Solicite aos grupos que retomem a produção de seus textos  
e verifiquem se alguma alteração é necessária. Imprima  
os jornais e trabalhe com a turma a seção “Documento”. 
Encaminhe como tarefa de casa a seção “Outras Histórias”. 
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Seção  
Roteiro de Estudos 

1ª aula: Inicie a aula retomando os eventos do jornal,  
dando destaque para a redação da Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão. Informe à turma que o projeto 
integrador se relaciona com a conquista de direitos e que 
eles podem pesquisar mais sobre o tema e trazer 
informações que considerem interessantes para o trabalho. 
Corrija a lição de casa e solicite a resolução de algumas 
questões do “Roteiro de Estudos” do capítulo 1, relembrando 
o que foi estudado. Por fim, retome e complete com a turma 
a linha do tempo. Explique que se trata de uma preparação 
para a prova e que esse é o momento de tirar as dúvidas.  

(EF08HI04) 1ª prova bimestral 

2ª aula: Aplique a prova com questões dissertativas e de 
múltipla escolha, relacionadas ao conteúdo do capítulo 1  
e de metade do capítulo 2. Na aula seguinte, aplique  
a devolutiva, esclarecendo dúvidas que tenham persistido 
em relação aos conteúdos passados ao longo do bimestre.  

A vitória do Terror 

3ª aula: Converse com a turma sobre o resultado da prova. 
Faça a correção das questões, trabalhando especialmente o 
desenrolar da Revolução Francesa. Caso haja tempo, inicie a 
leitura do texto “A vitória do Terror”, retomando as condições 
do Antigo Regime, sob as quais estava a maior parte dos reinos 
da Europa, e o risco que a Revolução apresentava para seu 
modo de vida. Caso não dê tempo de ler o texto em sala de 
aula, solicite que o aluno o leia em casa. Encaminhe, também 
como tarefa de casa, a redação de um parágrafo descrevendo 
as condições das classes sociais antes da Revolução Francesa. 
Este texto deve ser elaborado no caderno de campo.  

SE
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Seção 
Outras Histórias 

1ª aula: Trabalhe a continuação do texto “A vitória do 
Terror”, iniciado na aula anterior, e elabore coletivamente 
um glossário com as palavras novas e desconhecidas do 
texto. Levante as principais características do governo 
jacobino e trabalhe a seção “Outras Histórias”. Retome  
as anotações feitas em casa, no caderno de campo.     

(EF08HI04) 

Despotismo da liberdade 
 

Os líderes jacobinos 

2ª aula: Leia os textos “Despotismo da liberdade” e “Os líderes 
jacobinos” e retome as montagens feitas pelos alunos sobre 
o tema liberdade, para discutir a restrição da liberdade de 
expressão e os motivos da repressão de opiniões divergentes. 
Peça ao aluno que faça um registro-síntese da discussão  
no caderno de campo.  

Rumo ao golpe  
de Napoleão 

3ª aula: Inicie a aula retomando o fim do governo dos jacobinos e 
pergunte à turma se havia alguém ou algum grupo apto a assumir 
o poder naquele momento. Permita que a turma levante hipóteses. 
Leiam coletivamente o texto “Rumo ao golpe de Napoleão” e 
explique a ascensão e tomada de poder por um militar, retomando 
a importância desse grupo na sociedade. Explique o que é um 
plebiscito e pergunte por que 60% da população votou a favor 
de Napoleão. Divida a turma em dois grupos – um a favor de 
Napoleão e outro contra ele – e proponha um debate entre eles.    
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Mapa “A expansão 
napoleônica na Europa”  

 
Napoleão renasce  

das cinzas 
 

Congresso de Viena, 
1814-1815 

1ª aula: Completecom a classe a linha do tempo. Depois, 
analise com os alunos o mapa “A expansão napoleônica na 
Europa”. Explique a influência desse evento para o Brasil. Leia 
o texto “Napoleão renasce das cinzas” e pergunte por que toda 
a Europa se esforçou para barrar Napolão. Encerre a aula lendo 
o texto “Congresso de Viena, 1814-1815” e leve-os a refletir 
sobre a certeza do personagem: “Por que nada seria como 
antes?”. Finalize a aula retomando a discussão sobre o 
conceito de revolução.  

(EF08HI04) 
(EF08HI02) 
(EF08HI03) 

Introdução do  
capítulo 3 

2ª aula: Inicie a aula a partir da pergunta da aula anterior 
para discutir o conceito de revolução. Explique que as 
mudanças que aconteceram nessa época inauguraram um 
novo estilo de vida e de política, que deu origem a uma outra 
sociedade. Pergunte à turma se alguém já ouviu falar da 
Revolução Industrial e sobre as transformações que 
ocorreram depois dela. Leia o texto da introdução do 
capítulo e pergunte por que essas tecnologias demoraram 
tanto tempo para serem implementadas. Anote no quadro  
as primeiras hipóteses levantadas pela turma. Proponha  
que cada aluno anote essas hipóteses no caderno para 
retomá-las mais adiante.   

Uma combinação perfeita: 
a máquina de fiar e o vapor  

 
Da lã ao algodão 

3ª aula: Inicie a aula com a leitura e a análise coletiva  
dos textos “Uma combinação perfeita: a máquina de fiar  
e o vapor” e “Da lã ao algodão”. Sistematize as principais 
informações pensando nas consequências: a aceleração do 
trabalho e a descoberta de um novo produto, a rapidez na 
transformação da tecnologia, o aumento das fábricas, etc. 
Para terminar a aula, trabalhe o boxe “Ao mesmo tempo”.  

SE
M

A
N

A
 8

 

Minas de carvão   
 

James Watt 
 

O Iluminismo na ciência 

1ª aula: Retome a transformação das máquinas que já  
foram analisadas na última aula. Leia com a turma os textos 
“Minas de carvão” e “James Watt”. Observe com a turma,  
na biografia de Watt, como o estudo foi necessário para o 
desenvolvimento de novas tecnologias. Retorne ao capítulo 1 
e leia o texto “O Iluminismo na ciência”, apontando para a 
importância do racionalismo e do incentivo ao pensamento 
científico da época. Peça  ao aluno que realize, em casa, uma 
pesquisa sobre algum inventor importante do século XVIII.  

(EF08HI03) 

Por que na Inglaterra? 

2ª aula: Retome a lição e, se possível, faça um mural com  
os principais inventores e suas produções. Faça uma reflexão 
sobre a influência dessas máquinas no cotidiano das pessoas 
e as transformações que ocorreram. Explique que o 
Iluminismo influenciou grande parte da Europa e faça a 
leitura do texto “Por que na Inglaterra?” para que a turma 
reflita sobre o evento da Revolução Industrial. Como lição  
de casa, peça ao aluno que trace um esquema conceitual 
desse texto e do texto contido no seção “Outras Histórias –  
O cercamento dos campos ingleses e a oferta de mão de obra”. 
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Mão de obra na indústria 
 

Seção 
Documento 

3ª aula: Inicie a aula corrigindo os esquemas que foram 
produzidos em casa. Chame a atenção para a diferença entre  
a manufatura e a fábrica. Explique estes conceitos e como  
eles implicavam em diferentes modos de vida. Leia o texto 
com a turma, destacando a presença de crianças no trabalho 
nas fábricas. Peça que trabalhem o seção “Documento” e 
discutam como era a vida das crianças nesse momento 
histórico. Atente para que, no debate, fique claro para o aluno 
a diferença entre o trabalho infantil e a contribuição da criança 
nas tarefas cotidianas da família. Sinalize para a turma que 
esse tema será trabalhado no projeto integrador. E já como 
uma prévia para o início do trabalho, solicite ao aluno que 
realize, em casa, uma pesquisa sobre trabalho infantil.   
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A divisão do trabalho 
 

Seção 
Outras Histórias 

1ª aula: Inicie a aula perguntando se alguém conhece a expressão 
“linha de produção”. Explique o que é uma linha de produção e 
pergunte a opinião da turma sobre o assunto. Retome a ideia de 
manufaturas e indústrias, bem como a possibilidade de controle 
da produção e a alienação do trabalho. Peça à turma que leia  
o texto “A divisão do trabalho” e que destaque os termos 
desconhecidos para serem inseridos no glossário coletivo. Peça 
ao aluno que leia, em casa, o seção “Outras Histórias – Capital”. 

(EF08HI03) 
As fábricas crescem,  
as cidades também 

2ª aula: Retome a lição de casa e tente partir dos exemplos 
apontados pela turma para explicar a diferença entre dinheiro  
e capital. Peça que observem as imagens do texto “As fábricas 
crescem, as cidades também” e que digam quais transformações 
ocorreram nas cidades. Se possível, traga outras imagens da 
cidade de Londres naquele período e peça que observem os 
contrastes entre riqueza e pobreza e descrevam como imaginam 
que eram as condições de vida nesse período. Na sequência, 
solicite que leiam o texto para verificarem suas hipóteses.    

Da madeira ao ferro:  
os trilhos 

3ª aula: Faça a seguinte pergunta à turma: “A Revolução 
Industrial aconteceu em outras cidades além de Londres?”. 
Peça que leiam o texto “Da madeira ao ferro: os trilhos”  
e, posteriormente, trace na lousa, com o auxílio da turma,  
um esquema da evolução da tecnologia. Durante esse 
trabalho, ratifique as transformações e as principais diferenças. 
Como lição de casa, peça que trabalhem o seção “A História 
não está sozinha – Língua Portuguesa”.  
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Seção  
A História não está sozinha 

 
2ª prova bimestral 

1ª aula: Retome a lição de casa, explicando que as linhas  
de trem eram um importante sistema de transporte entre  
as cidades no Brasil. Pergunte ao aluno se ele já utilizou, 
alguma vez, esse sistema de transporte. Permita que ele fale 
sobre essa experiência.  
Depois, para finalizar o trabalho desenvolvido no bimestre, 
retome a conversa sobre a invenção da guilhotina, que vocês 
eventualmente tenham tido na aula de abertura da unidade. 
Ali, a imagem da guilhotina indicava uma ruptura entre  
o Antigo Regime e a invenção da vida moderna. Retome  
a pergunta feita na primeira aula: “Como e por que a 
guilhotina foi capaz de democratizar a pena de morte?”.  
Como avaliação final do bimestre, solicite que a turma 
desenvolva um texto respondendo à questão. Para realizar a 
atividade, permita que o aluno consulte suas anotações de aula.  

(EF08HI03) 
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Projeto integrador 2ª aula: Etapa 1 - Conhecendo enciclopédias e direitos. (EF08HI01) 
(EF08HI04) 

Projeto integrador 3ª aula: Etapa 2 – Contextualização histórica do ECA. 
(EF08HI01) 
(EF08HI04) 
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Projeto integrador 
1ª aula: Etapa 3 – Por dentro do ECA, selecionando material 
de pesquisa.  

(EF08HI01) 
(EF08HI04) Projeto integrador 2ª aula: Etapa 3 – Por dentro do ECA, determinando verbetes.  

Projeto integrador  3ª aula: Etapa 5 – Descrição dos verbetes. 

 

5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

É importante ressaltar que a trajetória individual deve ser avaliada junto com a da classe 

como um todo. Para isso, é preciso considerar alguns parâmetros que a turma deve atingir ao final 

do bimestre. São eles que darão base para a avaliação, identificando se o aluno foi capaz de mobilizar 

as habilidades relacionadas a esse planejamento.  

No espaço da sala de aula, é essencial que o aluno possa também errar e expressar suas dúvidas, 

para que consiga avançar no conteúdo. Todos os temas deste bimestre estão interligados, por isso as 

constantes retomadas desses temas são importantes para que o aluno aponte suas dúvidas, inquietações 

e hipóteses. O material sugerido aqui é pensado de forma a proporcionar ao estudante a possibilidade 

de inferir, pesquisar e questionar autonomamente. No entanto é essencial que você seja a referência  

e que esteja sempre apto a consolidar os conhecimentos específicos da área de História.  

Os momentos de debate podem servir para avaliar o avanço da turma no tema, pois atividades 

orais ajudam a fornecer diagnósticos e a apontar questões que precisam ser retomadas. O trabalho 

deste bimestre envolve conceitos bastante complexos; portanto, é preciso observar constantemente 

se o aluno está sendo capaz de se apropriar dos conceitos em questão.  

Atividades diagnósticas também podem ser usadas para entender o perfil do aluno e formar 

grupos de trabalho consistentes, que contemplem as necessidades de cada estudante. Esses momentos 

proporcionam uma aprendizagem diferenciada, pois, além de ter a oportunidade de aprender com 

seus pares, o aluno também é desafiado para o debate de ideias, além de poder trabalhar a escuta e 

o respeito ao outro.  

Para que o aluno possa atingir as habilidades, de acordo com a BNCC, é importante que  

compreenda: 

• O sentido de revolução em História. 

• A influência do iluminismo no desmantelamento do Antigo Regime e nos eventos de ruptura, 
como, por exemplo, a Revolução Francesa. 

• Os efeitos do iluminismo e do liberalismo no contexto atual, e como seguimos influenciados 
por aspectos conceituais daquele período. 
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• A relação entre o contexto social inglês e o pensamento filosófico iluminista. 

• As mudanças ocorridas na Europa a partir das revoluções Industrial e Francesa, e a amplitude 
dessas transformações no cotidiano da época, implicando uma nova lógica de organização 
e relação entre os países.  

 

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

apresentar aos estudantes 

Capítulo 
Tipos  

de fonte 
Sugestão para o professor 
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Site  
Plenarinho. Site da Câmara dos Deputados, voltado para crianças entre 7 e 14 anos, com diversos 
temas sobre a organização política do Brasil. Disponível em: <https://plenarinho.leg.br/>.  
Acesso em: 28 set. 2018. 

Filmes  
Maria Antonieta. Direção de Sofia Copolla. Produção: França, Japão e Estados Unidos, 2016.  

Danton – O processo da revolução. Direção de Andrzej Wajda. Produção: França e Polônia, 1983. 

Notícias 
relevantes 

PASSOS, Úrsula. A "Enciclopédia" e o mundo esclarecido em verbetes. Disponível em:  

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2015/08/1668699-a-enciclopedia-e-o-mundo-
esclarecido-em-verbetes.shtml>. Acesso em: 28 set. 2018. 

CORRÊA, Luiz Felipe de Seixas. Brasil: a imperfeita separação dos poderes. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/12/opinion/1515780597_019889.html>.  
Acesso em: 28 set. 2018. 

Artigos  

SANTOS, Nívia Pombo Cirne dos. Um turista na Corte do Piemonte dom Rodrigo de Souza 
Coutinho e o Iluminismo italiano e francês (1778-1790). Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
87752009000100011&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 28 set. 2018. 

Livro FORTES, Luis Roberto Salinas. O Iluminismo e os reis filósofos. São Paulo: Brasiliense, 1993. 
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Site 
Repositório de material didático para o ensino de História. Textos, imagens e vídeos sobre  
a Revolução Francesa. Disponível em:   

<http://www.unifal-mg.edu.br/remadih/revolucao-francesa/>. Acesso em: 28 set. 2018.  

Filme Caindo no ridículo. Direção de Patrice Leconte. França, 1996. 

Notícias 
relevantes 

BECATTINI, Natália. 11 fatos sobre a Revolução Francesa que você precisa saber. Disponível em: 
<https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/11-fatos-sobre-a-revolucao-francesa-que-voce-
precisa-saber/>. Acesso em: 28 set. 2018. 

SATO, Paula. Que influências do pensamento francês ainda estão presentes no Brasil? Disponível 
em: <https://novaescola.org.br/conteudo/2381/que-influencias-do-pensamento-frances-ainda-
estao-presentes-no-brasil>. Acesso em: 28 set. 2018. 

Artigo 
VOVELLE, Michel. A Revolução Francesa e seu eco. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141989000200003>.  
Acesso em: 7 nov. 2018.  

Livro VOVELLE, Michel. A Revolução Francesa explicada à minha neta. São Paulo: Editora da Unesp, 2007.   

https://plenarinho.leg.br/
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2015/08/1668699-a-enciclopedia-e-o-mundo-esclarecido-em-verbetes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2015/08/1668699-a-enciclopedia-e-o-mundo-esclarecido-em-verbetes.shtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/12/opinion/1515780597_019889.html
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-87752009000100011&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-87752009000100011&lng=pt&nrm=iso
http://www.unifal-mg.edu.br/remadih/revolucao-francesa/
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/11-fatos-sobre-a-revolucao-francesa-que-voce-precisa-saber/
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/11-fatos-sobre-a-revolucao-francesa-que-voce-precisa-saber/
https://novaescola.org.br/conteudo/2381/que-influencias-do-pensamento-frances-ainda-estao-presentes-no-brasil
https://novaescola.org.br/conteudo/2381/que-influencias-do-pensamento-frances-ainda-estao-presentes-no-brasil
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141989000200003
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Sites 

Secretaria de Educação do Paraná. Material sobre o desenvolvimento de jogo didático sobre  
a Revolução Industrial, desenvolvido por professores da rede pública do Estado do Paraná. 
Contém relatos sobre a experiência e a metodologia do jogo. Disponível em: 
<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2
014_uenp_hist_pdp_silvana_mara_francisquinho.pdf>. Acesso em: 28 set. 2018. 

Ministério Público do Paraná. Notícias e informações sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). Disponível em: <http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-1348.html>.  
Acesso em: 28 set. 2018. 

Vídeo 
A modernidade chega a vapor. Brasil: TV Escola, 2001. Disponível em: 
<https://tvescola.org.br/tve/video?idItem=4586>. Acesso em: 6 nov. 2018.  

Notícias 
relevantes 

MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS. Referência em proteção de direitos, Estatuto da Criança  
e Adolescente completa 28 anos. Disponível em: <http://www.mdh.gov.br/todas-as-
noticias/2018/julho/referencia-em-protecao-de-direitos-estatuto-da-crianca-e-adolescente-
completa-28-anos>. Acesso em: 28 set. 2018. 

MERELES, Carla. Estatuto da criança e do adolescente: quais direitos garante? Disponível em: 
<http://www.politize.com.br/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-direitos/>. Acesso em: 28 set. 2018. 

Artigo 

MELO, Victor Andrade de. Lazer, modernidade, capitalismo: um olhar a partir da obra de Edward 
Palmer Thompson. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
21862010000100001&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 28 set. 2018. 

Livro THOMPSON, Edward Palmer. A formação da classe operária inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2012.  

 

7. Projeto integrador 

A proposta deste projeto é possibilitar que a turma desenvolva uma enciclopédia com 

verbetes relacionados aos direitos da criança e do adolescente. A partir do texto do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), de notícias, textos publicitários e o histórico de formulação do 

estatuto, espera-se que o aluno identifique, reconheça e se aproprie de seus direitos. Esta proposta 

de projeto permite também mobilizar habilidades de diferentes áreas do conhecimento, a depender 

da forma como as pesquisas dos grupos sejam conduzidas.  

A turma deverá ser dividida em grupos de quatro integrantes, devendo cada um deles elaborar 

de quatro a oito verbetes para a enciclopédia. 

O projeto integra componentes curriculares de História e Língua Portuguesa. Por isso, o 

desenvolvimento das atividades discentes requer a colaboração e o envolvimento do professor de 

Língua Portuguesa no projeto.  

  

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uenp_hist_pdp_silvana_mara_francisquinho.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uenp_hist_pdp_silvana_mara_francisquinho.pdf
http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-1348.html
https://tvescola.org.br/tve/video?idItem=4586
http://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2018/julho/referencia-em-protecao-de-direitos-estatuto-da-crianca-e-adolescente-completa-28-anos
http://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2018/julho/referencia-em-protecao-de-direitos-estatuto-da-crianca-e-adolescente-completa-28-anos
http://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2018/julho/referencia-em-protecao-de-direitos-estatuto-da-crianca-e-adolescente-completa-28-anos
http://www.politize.com.br/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-direitos/%3e.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21862010000100001&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21862010000100001&lng=pt&nrm=iso
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Título: Enciclopédia dos direitos da criança e do adolescente 

Tema Direitos das crianças e dos adolescentes. 

Problema central 
enfrentado 

Compreender os principais pontos do Estatuto da Criança e do Adolescente e formular uma 
enciclopédia que colabore para a leitura do documento.  

Produto final Enciclopédia com verbetes relacionados ao Estatuto da Criança e do Adoslescente (ECA). 

Justificativa 

É imprescindível que o aluno do 8º ano entenda os processos históricos relacionados ao  

Iluminismo e às revoluções Francesa e Inglesa, bem como compreenda o desdobramento desses 

eventos e os reflexos deles no tempo presente. No projeto aqui proposto, o aluno tem a oportunidade 

de observar continuidades e rupturas nesses processos, que estudou durante o bimestre, num contexto 

aplicado à sua realidade e essencial para sua formação como cidadão.  

Competências gerais desenvolvidas 

• Mobilizar o tema contemporâneo Direito da criança e do adolescente. 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico , 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e  
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

• Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional 
e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e  
do planeta.  

• Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas.  

• Compreender como se organiza um documento oficial no Brasil, como podemos localizar 
suas principais informações e objetivos.  

• Compreender o contexto em que se formularam os primeiros direitos sociais a partir da 
Declaração dos Direitos Humanos e Cidadãos.  

• Compreender o contexto de formulação do ECA.  

• Compreender a influência dos órgãos internacionais na elaboração de leis no Brasil. 

• Analisar campanhas publicitárias e sua função em termos de políticas públicas.  

• Identificar pontos centrais em notícias e sua relevância para pesquisa.  
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Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História  
Revolução Francesa e seus 
desdobramentos. 

Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus 
desdobramentos na Europa e no mundo. (EF08HI04) 

Língua 
Portuguesa 

Estratégia de leitura: 
apreender os sentidos  
globais do texto 

Identificar, em notícias, o fato central, suas principais circunstâncias  
e eventuais decorrências; em reportagens e fotorreportagens o fato  
ou a temática retratada e a perspectiva de abordagem, em entrevistas 
os principais temas/subtemas abordados, explicações dadas ou teses 
defendidas em relação a esses subtemas; em tirinhas, memes, charge,  
a crítica, ironia ou humor presente. (EF69LP03) 

Língua 
Portuguesa 

Efeitos de sentido 

Identificar e analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos 
textos publicitários, relacionando as estratégias de persuasão e apelo ao 
consumo com os recursos linguístico-discursivos utilizados, como imagens, 
tempo verbal, jogos de palavras, figuras de linguagem etc., com vistas  
a fomentar práticas de consumo conscientes. (EF69LP04) 

Língua 
Portuguesa 

Reconstrução das condições 
de produção e circulação  
e adequação do texto à 
construção composicional  
e ao estilo de gênero  
(lei, código, estatuto,  
código, regimento etc.) 

Identificar, tendo em vista o contexto de produção, a forma de 
organização dos textos normativos e legais, a lógica de hierarquização de 
seus itens e subitens e suas partes: parte inicial (título – nome e data – e 
ementa), blocos de artigos (parte, livro, capítulo, seção, subseção), artigos 
(caput e parágrafos e incisos) e parte final (disposições pertinentes à sua 
implementação) e analisar efeitos de sentido causados pelo uso de 
vocabulário técnico, pelo uso do imperativo, de palavras e expressões que 
indicam circunstâncias, como advérbios e locuções adverbiais, de palavras 
que indicam generalidade, como alguns pronomes indefinidos, de forma a 
poder compreender o caráter imperativo, coercitivo e generalista das leis 
e de outras formas de regulamentação. (EF69LP20) 

Duração 

De três semanas a um mês. 

Material necessário 

Computadores com acesso à internet, por meio dos quais os grupos poderão elaborar e 

editar seus textos.  

Perfil do professor coordenador do projeto 

Os professores envolvidos neste projeto deverão trabalhar em conjunto de forma a colaborar 

para a elaboração dos verbetes. O trabalho estará centralizado nas aulas de Língua Portuguesa  

e História. Caso seja possível, o engajamento dos professores de Geografia, Matemática e Ciências 

favorecerá o desenvolvimento do projeto.  
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Conhecendo enciclopédias e direitos 

1ª aula (História) 

O projeto deverá acontecer ao final do bimestre, após a exploração do conteúdo programado, 

para que os alunos já tenham familiaridade com a Enciclopédia e a Revolução Francesa em seus 

respectivos contextos de surgimento.  

Nesta aula inicial, retome as pesquisas e informações sobre os temas trazidos pelos alunos ao 

longo do bimestre, e aproveite-os para introduzir o que será feito nesse momento.  

Além de detalhar a criação e o conteúdo da Enciclopédia iluminista, é essencial que você 

aborde novamente a Revolução Francesa, caracterizando-a como um momento de conquista de 

direitos e mostrando como os filósofos iluministas contribuíram para a construção de uma nova 

estrutura social no mundo ocidental. Trabalhe trechos da Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão, para que os alunos compreendam as relações entre o momento histórico das revoluçãos 

e a necessidade de estabelecimento de direitos específicos.  

2ª aula (Língua Portuguesa) 

Apresente para a turma características textuais e editoriais de uma enciclopédia, explicando 

a divisão temática e por verbetes. Para isso, é interessante que os alunos explorem diferentes 

enciclopédias, observem a estrutura dos verbetes e o que cada um pode conter. Coleções de 

enciclopédias, enciclopédias temáticas ou digitais são alguns dos tipos que podem ser apresentados, 

e que seguem em sugestão ao final da descrição desse projeto. Eles devem compreender qual  

a função social das enciclopédias para que possam elaborar bons verbetes e um texto útil para 

outros jovens, crianças e interessados.    

Etapa 2 – Contextualização histórica e literária do ECA 

3ª aula (História) 

Contextualize o momento histórico brasileiro e internacional que permitiu o estabelecimento 

do ECA e a importância desse documento para a afirmação da identidade e da integridade da criança 

e do adolescente.  

4ª aula (Língua Portuguesa) 

Explique a divisão do ECA; se possível, mostre à turma o documento na íntegra (on-line ou 

impresso). Trabalhe trechos específicos do documento. O importante é que, a partir desses trechos, 

o aluno possa iniciar a seleção dos verbetes de sua lista.  

O aluno deve ser esmiuçar esses trechos, para identificar os principais temas tratados no ECA 

e como ele se relacionam com questões e problemas da atualidade. A análise dos trechos pode ser 

feita coletivamente.  
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Etapa 3 – Por dentro do ECA  

5ª aula (História) 

Depois da contextualização histórica a respeito do ECA, o aluno deve se dedicar ao estudo de 

questões relacionadas a esse conjunto de leis. Faça perguntas norteadoras para turma, como: “Qual é a 

importância desse estatuto para a sociedade brasileira”;  “Quais os desdobramentos desse estatuto para 

a nossa sociedade?”; “Quem elaborou o estatuto?”; “Todas as crianças e os adolescentes brasileiros 

conhecem o ECA?”; “Por que é importante para uma criança e um adolescente conhecerem o ECA?”.  

Para que o aluno possa responder a essas questões, é necessário que ele tenha acesso à 

internet, bem como a livros, artigos e veículos de imprensa que permitam o conhecimento e a 

seleção de informações.  

Ajude o aluno a selecionar e armazenar o material de pesquisa. No caso de material digital, 

mostre como salvar links e sites favoritos. Se for material impresso, auxilie-o a elaborar fichamentos 

sintetizando as principais ideias.  

6ª aula (História) 

Nesta aula, o aluno deve determinar os verbetes. Para isso ele pode consultar o material 

pesquisado na aula anterior.  

Um modo de facilitar a determinação dos verbetes é elaborar um questionário cujas respostas, 

automaticamente, evidenciarão alguns conceitos. Abaixo, listamos algumas perguntas e suas respectivas 

respostas: 

1. O que é o ECA?  

Um conjunto de normas para o ordenamento jurídico garantindo o direito das crianças e dos 
adolescentes.  

2. De acordo com o ECA, quem é criança? 

É considerado criança aquele que possui de 0 a 12 anos (incompletos).  

3. Segundo o ECA, quem é adolescente? 

Aquele que possui de 12 anos completos a 18 anos (incompletos).  

4. Como é a divisão do ECA? 

Ele é dividido em dois livros, sendo cada livro dividido em artigos.  

5. Quem deve se responsabilizar pela criança e pelo adolescente? 

De acordo com o artigo 4º do ECA, “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral 
e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura,  
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”.  
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A partir das respostas, oriente a turma a levantar alguns verbetes, tais como: norma, jurídico, 

criança, adolescente, livro, artigo, estatuto, família, Estado, comunidade, etc.  

Etapa 5 – Descrição dos verbetes 

7ª aula (Língua Portuguesa) 

Nesta aula, o aluno deve começar a definir o texto dos verbetes. Lembre à turma que, além 

do texto, também é possível inserir imagens nos verbetes. Nesse momento, é importante que os 

alunos tirem suas dúvidas acerca dos termos levantados com os professores e que verifiquem com 

quais especialistas poderão revisar o que foi escrito para cada verbete. Assim, converse previamente 

com os professores de outras áreas, para que eles estejam cientes de que, eventualmente, serão 

acionados pela turma.  

8ª aula (História) 

Finalize o trabalho iniciado na aula de Língua Portuguesa, auxiliando a turma a finalizar a 

descriação dos verbetes.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A produção da enciclopédia pode ser avaliada quanto à qualidade dos verbetes desenvolvidos 

pelos grupos, o envolvimento e o aprofundamento das pesquisas, a boa organização do grupo e a 

clareza nas ações necessárias para a conclusão dos projetos. Além disso, os alunos podem desenvolver 

um texto autoral contando como foi a experiência do projeto. Você pode sugerir um pequeno roteiro 

para o desenvolvimento desse texto, como o que segue:  

1. Você já conhecia ou tinha ouvido falar do Estatuto da Criança e do Adolescente? Onde?  

2. Alguma das leis do estatuto foi novidade para você? Ou você já sabia já conhecia os preceitos 
dessa lei?  

3. Você se surpreendeu com alguma informação ou fato encontrado nas pesquisas? O quê?  

4. Conte um pouco sobre o processo de elaboração dos verbetes. Qual foi o mais interessante?  

5. Você acha que todas as crianças e adolescentes sabem da existência do ECA? Acha importante 
que todos o conheçam?  

6. Você considera que a enciclopédia é útil para quem pretende estudar e conhecer mais sobre os 
direitos das crianças e dos adolescentes?  

7. Conhecer o ECA mudou alguma coisa em sua vida? Como você se sente, agora que conhece os 
seus direitos?  
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