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Este plano de desenvolvimento corresponde aos temas trabalhados na Unidade 2 “Américas 

independentes”, distribuídos ao longo dos capítulos 4, 5 e 6 deste volume. Neste documento, são 

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

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

procedimentos didáticos a serem adotados em sala.  

Assim, este plano corresponde a uma sugestão de planejamento para cada aula de História do 

8º ano, durante as dez semanas letivas do 2ª bimestre. Na parte final deste plano, que está também 

em plena sintonia com as orientações didáticas do Manual do Professor impresso, há uma indicação 

de projeto integrador com propostas de atividades que permitem o desenvolvimento integrado de 

competências específicas de História e de outros componentes curriculares. 

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

Para facilitar a organização e o planejamento das atividades docentes ao longo do 2º 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 às habilidades previstos na BNCC. 

 

Referência no 

material didático 
Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 4 

Movimentos de 

independência 

americanos 

Independência dos Estados  
Unidos da América 
 
Independências na América 
espanhola 
• A revolução dos escravizados  
em São Domingo e seus múltiplos 
significados e desdobramentos:  
o caso do Haiti 
 
Os caminhos até a independência 
do Brasil 

Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo  
e país para o entendimento de conflitos e tensões. (EF08HI06) 

Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos 
processos de independência nas Américas, seus aspectos 
populacionais e suas conformações territoriais. (EF08HI07) 

Conhecer o ideário dos líderes dos movimentos 
independentistas e seu papel nas revoluções que levaram  
à independência das colônias hispano-americanas. (EF08HI08) 

Conhecer as características e os principais pensadores  
do Pan-americanismo. (EF08HI09) 

Identificar a Revolução de São Domingo como evento singular 
e desdobramento da Revolução Francesa e avaliar suas 
implicações. (EF08HI10) 

Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de 
diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas de independência 
no Brasil, na América espanhola e no Haiti. (EF08HI11) 

A tutela da população indígena,  
a escravidão dos negros e a tutela 
dos egressos da escravidão 

Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a 
participação dos negros na sociedade brasileira do final do 
período colonial, identificando permanências na forma de 
preconceitos, estereótipos e violências sobre as populações 
indígenas e negras no Brasil e nas Américas. (EF08HI14) 
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Pensamento e cultura no século 
XIX: darwinismo e racismo 
O discurso civilizatório nas 
Américas, o silenciamento dos 
saberes indígenas e as formas  
de integração e destruição de 
comunidades e povos indígenas 
A resistência dos povos e 
comunidades indígenas diante  
da ofensiva civilizatória 

Identificar as tensões e os significados dos discursos 
civilizatórios, avaliando seus impactos negativos para os povos 
indígenas originários e as populações negras nas Américas. 
(EF08HI27) 

Capítulo 5 

Rebeliões e 

conjurações  

no Brasil 

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)  

Rebeliões na América portuguesa: 
as conjurações mineira e baiana 

Explicar os movimentos e as rebeliões da América portuguesa, 
articulando as temáticas locais e suas interfaces com 
processos ocorridos na Europa e nas Américas. (EF08HI05) 

Capítulo 6 

 A construção do 

Império do Brasil 

Revolução Francesa e seus 
desdobramentos 

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

Independência dos Estados Unidos 
da América 
 
Independências na América 
espanhola 
• A revolução dos escravizados  
em São Domingo e seus múltiplos 
significados e desdobramentos:  
o caso do Haiti 
 
Os caminhos até a independência 
do Brasil 

Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo  
e país para o entendimento de conflitos e tensões. (EF08HI06) 

Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos 
processos de independência nas Américas, seus aspectos 
populacionais e suas conformações territoriais. (EF08HI07) 

Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de 
diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas de independência 
no Brasil, na América espanhola e no Haiti. (EF08HI11) 

Caracterizar a organização política e social no Brasil desde  
a chegada da Corte portuguesa, em 1808, até 1822 e seus 
desdobramentos para a história política brasileira. (EF08HI12) 

Analisar o processo de independência em diferentes países 
latino-americanos e comparar as formas de governo neles 
adotadas. (EF08HI13) 

Brasil: Primeiro Reinado. 
O Período Regencial e as 
contestações ao poder central 
O Brasil do Segundo Reinado: 
política e economia 
• A Lei de Terras e seus 
desdobramentos na política do 
Segundo Reinado 
• Territórios e fronteiras:  
a Guerra do Paraguai 

Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos 
envolvidos nas disputas políticas durante o Primeiro  
e o Segundo Reinado. (EF08HI15) 

Relacionar as transformações territoriais, em razão de 
questões de fronteiras, com as tensões e conflitos durante  
o Império. (EF08HI17) 
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2. Atividades recorrentes na sala de aula 

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

das habilidades previstos na BNCC propostos neste volume, para serem trabalhados no 2ª bimestre, 

bem como dar mais efetividade ao trabalho docente, são indicadas como atividades recorrentes em 

sala de aula: 

• Leitura e problematização da imagem de abertura da Unidade 2, bem como de todo o 
conteúdo textual e imagético dos capítulos 4, 5 e 6. 

• Exposições didáticas pelo professor, com a utilização do quadro e/ou de projetor, dos tópicos 
de conteúdo dos capítulos 4, 5 e 6, por meio da construção de esquemas, linhas do tempo e 
quadros explicativos, bem como da leitura e problematização de trechos específicos dos 
capítulos e da análise detalhada das imagens, dos mapas e das fontes históricas.  

• Orientações constantes para que o aluno realize leituras atentas dos conteúdos contidos 
nesses três capítulos do livro. Prática constante da construção de hipóteses, de relações de 
causa e efeito, de comparação entre imagens e contextos, de pesquisas livres e dirigidas, 
com seleção de fatos e dados. 

• Correções regulares das atividades propostas nos capítulos prevendo momentos em que o 
aluno possa tanto se expressar oralmente acerca das respostas elaboradas quanto revisar os 
registros realizados no caderno. 

• Apresentação de filmes, imagens e mapas históricos que complementem o conteúdo contido 
nesses três capítulos, considerando espaços para que os alunos possam se expressar 
oralmente sobre os temas abordados nesses recursos didáticos extras. 

• Aplicação de provas previamente agendadas com questões objetivas e discursivas 
relacionadas ao conteúdo dos capítulos 4, 5 e 6. 

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica  

e o desenvolvimento de habilidades 

Em sintonia com a proposta desta Coleção – que é auxiliar o professor a pôr em prática a 

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

de nosso país –, as atividades e os procedimentos didáticos-pedagógicos  previstos colocam sempre o 

aluno como protagonista do processo de aprendizagem e desenvolvimento gradual das habilidades 

indicadas na BNCC.  

Para o alcance das habilidades diretamente relacionadas a cada capítulo, são sugeridos ao 

professor, e detalhados no item 4 deste plano de desenvolvimento, procedimentos e atividades que 

envolvem a análise e o debate dos recursos didáticos, visando ao aprofundamento dos conceitos e das 

teorias trabalhados no livro. Há, ainda, propostas de interpretação, com orientações para que o aluno 

realize a sistematização escrita e oral dos conteúdos estudados, tanto os que estão presentes no livro 

como também os recursos didáticos complementares.  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Os trabalhos têm tanto o caráter de desenvolver as habilidades de obter informações como 

de selecioná-las. Os dados obtidos devem ser processados para que formem um quadro informativo 

significativo do objeto pesquisado, e devem também ser codificados em um texto narrativo que será  

entregue ao professor. Houve uma ênfase em fazer o aluno escrever de próprio punho os relatórios 

para ajudá-lo a organizar as ideias em narrativas coerentes. Na proposta da pesquisa sobre as 

diferenças entre as colonizações, como em relação à diferença entre o que aconteceu após a 

Independência nos Estados Unidos e nas repúblicas latino-americanas, o aluno pode exercitar a 

capacidade de fazer comparações e analogias entre realidades diferentes, mas oriundas de 

contextos iguais. Também se trabalhou com a não linearidade do comportamento humano, com as 

suas incoerências, ao se analisar o líder haitiano Toussant e o norte-americano Thomas Jefferson. 

Esse exercício de se colocar no lugar do outro não só estimula a empatia, como também, na 

representação histórica, nos dá maior dimensão dos conflitos pessoais que esses personagens 

tiveram que enfrentar para agirem da forma que agiram. 

Como recurso didático complementar é sugerida a realização de um projeto que integra os 

componentes curriculares de História e Língua Portuguesa. Esse projeto visa a permitir que o aluno 

entre em contato com fontes historiográficas que buscam dar luz às relações estabelecidas entre as 

elites locais e os grupos populares no desencadeamento de ações que envolveram os processos 

emancipatórios das colônias europeias na América no século XIX e de construção das novas nações. 

Além disso, o aluno constituirá conhecimento sobre o sentido e a produção do jornal impresso, uma 

das mídias mais tradicionais e que exerceu extrema importância na difusão de informações na região 

da América Latina no século XIX.  

 

4. Gestão da sala de aula 

O quadro a seguir contém sugestões para uma gestão de sala de aula considerando a 

diversidade e a relativa complexidade dos conteúdos e habilidades a serem trabalhados durante o  

2º bimestre.  

Ao lado do planejamento semanal dos tópicos de conteúdo referentes a cada capítulo, há 

também sugestões detalhadas de atividades e de procedimentos didáticos-pedagógicos. Essas 

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

permitir a construção, em conjunto com o aluno, de um ambiente de estudo tranquilo, disciplinado, 

colaborativo, criativo e propício ao alcance das habilidades e dos conhecimentos previstos na BNCC 

para essa etapa da aprendizagem da 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 2 

 
Américas 

Independentes  

1ª aula: Apresente a imagem de abertura da Unidade 2. Caso seja 
possível, projete a imagem ou imprima uma cópia para cada aluno.  
A imagem original é bem grande e pictoricamente é dividida em quatro 
partes, cada qual narrando um aspecto central da história mexicana  
que é, em vários sentidos, bem parecida a de outras repúblicas latino-
americanas. A leitura da imagem se faz da esquerda para a direita, 
considerando a posição do observador. Seguindo essa trajetória,  
é como se O’Gorman tivesse pintado uma linha do tempo da história da 
independência do México. Na primeira parte, à esquerda do observador, 
é mostrado o domínio espanhol e sua opressão sobre os indígenas.  
Note que o céu é escuro. Na segunda parte, é apresentada a composição 
do povo colonial, com uma fazenda ao fundo, representando a principal 
exploração econômica espanhola do México. O céu continua escuro, 
indicando a dominação espanhola. A terceira parte (a central e que  
está reproduzida no livro) mostra o padre Miguel Hidalgo, que foi quem 
deu início à revolta indígena contra a ocupação espanhola, em dois 
momentos diferentes. No primeiríssimo plano, ele está vestido com um 
sobretudo escuro sobre a batina, numa composição de cor que o destaca 
de todas as outras figuras do mural. Hidalgo está segurando o símbolo  
da revolução, a tocha, em que está o decreto de Guadalajara, no qual ele 
propôs o fim da escravidão e a repartição justa da terra. Em seguida, 
temos Hidalgo jovem segurando o estandarte da Virgem de Guadalupe, 
símbolo da fé do povo indígena, indicando o momento em que ele 
convocou os indígenas (com o badalar do sino da Igreja de Guadalupe  
na cidade de Dolores, de madrugada) e proferiu o discurso (que ninguém 
sabe exatamente qual foi) chamando o povo indígena a se revoltar.  
Esse foi o famoso Grito de Dolores, nome do mural e do momento 
histórico do início da independência. Note que o céu mostra o alvorecer, 
combinando, assim, com a chama da tocha da independência. Na última 
seção, temos o momento da oficialização da independência mexicana, 
com a representação do Congresso de Chilpancingo, que promulgou  
a primeira Constituição mexicana. Nela aparece, por duas vezes, José 
Maria Morelos (com uma bandana branca na cabeça), que foi o condutor 
da independência depois do assassinato de Hidalgo. À direita vemos  
o estandarte com o brasão da República. O céu está claro e sem nuvens 
indicando que o futuro claro e límpido chegou ao México. O'Gorman 
construiu seu mural com três planos de profundidade. Desse modo,  
em cada seção é possível distinguir três cenas em sequência ascendente, 
dando uma visão do espaço geográfico de cada momento específico  
da história mexicana. 
A imagem do livro corresponde temporalmente ao movimento 
libertador. Entre as três seções da obra essa é a mais importante, pois  
é aquela na qual se concentram as figuras humanas. No primeiro plano, 
temos duas representações de Hidalgo, variados tipos de pessoa, com 
diferentes vestimentas, de qualidades variadas, e com cores de pele 
também diferentes. Com isso o muralista quis mostrar a mistura  
de classes e etnias que se uniram para lutar pela independência.  
No segundo plano, há uma massa de pessoas, cuja proximidade entre 
elas nos impede de distingui-las individualmente. Só é possível ver  
suas cabeças e seus chapéus, ou capacetes militares, no mar de 
instrumentos de trabalho do campo empunhados como armas de 

(EF08HI01) 

(EF08HI04) 

(EF08HI06)  

(EF08HI07) 

(EF08HI08) 

(EF08HI09) 

(EF08HI11) 

(EF08HI27) 
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combate e, esparsamente, algumas armas de fogo, indicando que os 
lutadores configuravam um exército essencialmente popular e não 
profissional. Há, entre eles, bandeiras de diferentes localidades do 
México, indicando que a independência não foi um ato isolado de um 
povoado. Ao fundo, vemos as fazendas e as vilas mexicanas e, acima 
das montanhas, o alvorecer de um novo dia, cuja luz amarela do sol 
nascente coincide com a do fogo da tocha da liberdade, ligando 
simbolicamente os dois. Feita a descrição conjunta com o aluno, 
apresente o que será visto no próximo bimestre. 

Capítulo 4 
Movimento de 

independência 

americanos  

2ª aula: Comparando essa imagem de abertura do Capítulo 4 com  

a anterior (abertura da Unidade 2), questione o que ambas têm em 

comum e o que há de diferente em relação aos combatentes pela 

independência (os rebeldes não têm um exército profissional, são 

formados por índios, agricultores, e descendentes de espanhóis no 

México; no caso dos norte-americanos, de colonos e elite colonial).  

A diferença está que entre os mexicanos a presença indígena é maciça, 

entre os norte-americanos vemos mais europeus. 

(EF08HI06)   
(EF08HI07) 
(EF08HI08) 
(EF08HI09) 

Quem lutou pelas 

independências 

americanas? 

 

Lutas sociais na 

independência 

3ª aula: Utilize 15 minutos da aula para apresentar à turma o tema  
das próximas aulas. Diga que serão estudados os processos históricos 
que culminaram na independência das colônias europeias na América. 
Aponte que esses processos apresentaram singularidades. Destaque 
também importância das lideranças para esses movimentos. Na 
sequência, solicite que a turma se divida em três grandes grupos. Cada 
grupo deverá levantar suscintamente, no livro didático, características 
de um movimento emancipatório, sendo eles: Independência dos 
Estados Unidos, independências das colônias do Caribe e 
independência das colônias da América do Sul. Forneça perguntas 
norteadoras que auxiliem na pesquisa, tais como: “Quem liderou o 
movimento de independência?”; “Quem lutou nesse movimento?”; 
“Quando eclodiu?”; “Além da independência, quais foram os outros 
desdobramentos desse processo?”. Os alunos devem anotar as 
conclusões em seus cadernos, para que sejam retomadas mais adiante.  

(EF08HI06) 

(EF08HI07) 
(EF08HI08) 
(EF08HI09) 
(EF08HI10) 
(EF08HI11) 
(EF08HI14) 
(EF08HI27) 

SE
M

A
N

A
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A revolução 
americana 

 
A opressão inglesa 

1ª aula: Faça com o aluno uma leitura conjunta do texto do boxe 

“Documento ‒ A Declaração de Independência”. Peça a ele que, em 

duplas (ou trios ou quadras, conforme o número de alunos), resolva  

as questões do boxe. Faça a correção oralmente com a participação de 

todos. Em seguida, peça a um grupo que leia o boxe “Outras Histórias 

– Episódios – A Guerra dos Sete Anos” e responda à questão proposta. 

Solicite ao mesmo grupo  que responda também à seguinte questão: 

“Que relação há entre a Guerra dos Sete Anos com a segunda questão 

do boxe ‘A Declaração de Independência?’”. O objetivo é fazer os 

alunos relacionarem fatos que, aparentemente, não se relacionam, 

mas, na verdade, um é a causa do outro. A Guerra dos Sete Anos 

trouxe muitas despesas à Inglaterra, fazendo-a tomar uma série de 

medidas coercitivas para que os colonos pagassem as despesas de 

guerra. Uma dessas medidas foi a proibição dos colonos de realizarem 

comércio na região tomada dos franceses. A outra foi a cobrança  

de impostos. Conseguindo ou não fazer essa relação, faça uma leitura 

conjunta do tópico “A opressão inglesa”. O texto não faz essa relação 

custo da guerra/cobrança da mais impostos, cabe a você esclarecê-la.  

(EF08HI06) 

(EF08HI07) 
(EF08HI08) 
(EF08HI09) 
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A revolução  
do Haiti 

 
Impacto da 
Revolução  
Francesa 

2ª aula: Usando o quadro e, se possível, apresentando uma 

sequência de imagens sobre o Haiti revolucionário, faça uma 

exposição sobre o significado da independência e a revolução  

negra no Haiti sob o contexto da Revolução Francesa. Para facilitar  

a exposição, faça uma linha do tempo com dados do Livro do 

Estudante. Enfatize que, mesmo após a Revolução Inglesa do século 

XVII, da independência norte-americana de 1776 e às vésperas da 

Revolução Francesa, a igualdade entre os seres humanos ainda era 

muito mais um discurso do que uma realidade. A escravidão não 

havia sido abolida e a igualdade de condições entre negros e brancos 

ainda demoraria séculos para acontecer. Por isso, a revolução  

do Haiti teve enorme repercussão na época, pois era a segunda 

independência de uma colônia americana, que acabava com  

a escravidão e estabelecia a igualdade entre brancos e negros. 

(EF08HI06) 

(EF08HI07) 
(EF08HI08) 
(EF08HI09) 
(EF08HI10) 
(EF08HI11) 
(EF08HI27) 

Toussaint 

Louverture 

 

Convocação  

de Toussant 

Louverture  

para a luta 

 

Independência  

e liberdade 

3ª aula: Faça uma leitura conjunta dos tópicos da aula. Também 

escreva no quadro uma linha do tempo da vida de Toussaint 

Louverture. O texto permite que você aborde uma questão 

contraditória sobre Toussaint: ele lutava pela abolição mas, antes 

disso, havia tido escravos. O objetivo  é mostrar ao aluno que as 

mudanças ocorridas nas esfera econômica e política no mundo 

influenciaram diretamente os movimentos de independência das 

colônias europeias na América, naquele momento. Por exemplo, 

Thomas Jefferson, que escreveu a Declaração de Independência dos 

Estados Unidos e foi presidente do país, era um defensor da liberdade e 

do fim de qualquer opressão, mas era proprietário de escravos, e muitos.  

(EF08HI07) 

(EF08HI08) 

SE
M

A
N

A
 3

  

Revoluções  
na América 
espanhola 

1ª aula: Converse com a turma sobre a relação entre o governo de 

Napoleão, na França, e a eclosão dos movimentos emancipatórios na 

América. Utilize um mapa-múndi para mostrar a expansão francesa, 

sob o comando de Napoleão, na Europa e também a fragmentação  

do continente americano em países independentes.  

(EF08HI06) 

(EF08HI07) 

(EF08HI08) 

Tensões  

e rebeliões 

2ª aula: Reserve a aula para trabalhar a importância das lideranças  

nos movimentos de independência na América, no século XIX. Analise 

a pintura que retrata a violência cometida contra Tupac Amaru II, o 

líder indígena que conduziu o movimento no Peru. Esse movimento  

faz parte de um conjunto de movimentos ocorridos no mesmo período 

em localidades geográficas próximas e que possuíam semelhanças.  

Em geral, o que se percebe é que esses movimentos foram formados 

por alianças entre as elites indígenas e os espanhóis nascidos na 

América. Caso seja possível, trabalhe trechos do filme Tupac Amaru: o 

canto da liberdade (Direção de: Federico García Hurtado. Peru, 1984).  

(EF08HI08) 

(EF08HI09) 

(EF08HI11) 

(EF08HI14) 

(EF08HI27) 

Depois da 

independência 

3ª aula: Peça ao aluno que leia e faça a atividade dos boxes  

“O passado presente” e “Imagens contam a História”, que estão após  

o “Roteiro de estudos”. Busque na internet a letra da canção Haiti,  

de Caetano Veloso e apresente-a para a turma, se for possível. A letra 

relaciona a situação do Haiti à do Brasil, comparando, principalmente, 

a situação da população negra. A letra reflete sobre a pobreza e as 

heranças coloniais. O objetivo não é dizer que a nossa pobreza é uma 

herança colonial, mas que nós a mantivemos, ou seja, pouco fizemos, 

contra essa herança.  

(EF08HI10) 

(EF08HI27) 
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Revisão 
1ª aula: Reserve a aula para que a turma resolva as questões propostas 

no “Roteiro de estudos”. Corrija-as coletivamente. 

(EF08HI06)  

(EF08HI07) 

(EF08HI08) 

(EF08HI09) 

(EF08HI10) 

(EF08HI11) 

(EF08HI14) 

(EF08HI27) 

Revisão 

2ª aula: Retome a pesquisa realizada na 3ª aula da 1ª semana. Solicite 

aos grupos que apresentem o resultado das pesquisas. Aguarde todas as 

apresentações, faça anotações sobre eventuais afirmações equivocadas. 

Ao final das apresentações, comece a pontuar as afirmações pouco precisas 

ou equivocadas. Envolva a turma nesse momento, para que todos possam 

colaborar com a correção. A atividade visa a contribuir para que o aluno 

ratifique o conhecimento constituído ao longo das aulas anteriores. 

1ª Prova bimestral 

(Capítulo 4) 

3ª aula: Aplicação de prova com questões objetivas e discursivas, a critério 

do professor, relacionadas ao conteúdo do capítulo 4 do Livro do Estudante. 
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Capítulo 5 
Rebeliões e 
conjurações  

no Brasil 

1ª aula: Comece a aula explicando que a imagem que o aluno vê 

corresponde ao desenho feito pelo artista inglês Augustos Earle, em 1832, 

quando o navio britânico Beagle aportou na cidade de Salvador, trazendo 

consigo o naturalista Charles Darwin. Pergunte a ele se sabe quem foi 

Charles Darwin e o que ele fez (o naturalista Darwin elaborou a teoria da 

seleção natural, segundo a qual os organismos mais bem adaptados ao 

meio ambiente têm maiores chances de sobreviver do que os menos 

adaptados, deixando um número maior de descendentes). O objetivo não 

é discutir a teoria da evolução, mas mostrar que essa ideia, ainda muita 

combatida pelos religiosos, libertou o ser humano para pensar sobre as 

ciências da natureza e a biologia humana, sem considerar fatores 

sobrenaturais. Questione o aluno: “O que isso tem que a ver com a nossa 

história?”. Essa teoria surgiu em uma época, quando muitas revoluções 

políticas e sociais, além das científicas, ocorreram na Europa e na América. 

Uma dessas revoltas ocorreu em 1799 na cidade de Salvador, a chamada 

Conjuração Baiana ou dos Alfaiates. Faça perguntas como um exercício 

para que o aluno seja capaz de contextualizar o período em questão. 

Pergunte, por exemplo: “Ocorreram outras revoluções no mesmo 

período?”; “Será que o autor dos ‘papéis seciosos’ tinha conhecimento 

dos processos revolucionários ocorridos na França e na América?”; “Com 

base nesse documento, a Conjuração Baiana era contra a escravidão?”. 

Não se preocupe em obter respostas corretas. O importante é fazer com 

que o aluno reflita sobre o tema que será estudado no capítulo.  

(EF08HI01) 
(EF08HI05) 

Definindo  

os termos 

2ª aula: Leia com a turma o texto “Definindo os termos” e, na 
sequência, trabalhe o boxe “O seu lugar na História”. Geralmente,  
nos locais onde ocorreram movimentos sediciosos ou de inconfidentes,  
há um lugar de memória para o evento. Caso na sua cidade exista um 
lugar de memória, leve a turma para conhecê-lo, realizando uma visita 
técnica que, eventualmente, pode ser guiada por um funcionário do 
departamento histórico e artístico municipal ou estadual.   

Pernambuco:  

a Guerra dos 

Mascates  

3ª aula: Peça ao aluno que leia e responda à questão do boxe “Outras 

Histórias – Poder”. Questione-o:  “Que tipo de distinção havia entre os 

membros da elite colonial portuguesa?”; “De onde ela se originava?”. 

Em seguida, peça a ele que leia no boxe “O passado presente” o texto 

do Livro 5 das Ordens Filipinas, que está citado, e pergunte à turma  

se o que está escrito tem relação ao que se acabou de estudar  

sobre classes sociais. Porém, além do preconceito de classe, há  

outro ainda mais importante. Pergunte ao aluno se  percebe qual  

é (de nascimento, preconceito de sangue, quem é filho de quem).  

Questione a turma  se este é ainda um preconceito comum no Brasil.  
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Punição real:  
o castigo exemplar 

 
 Começam as 

Inconfidências...  
ou Conjurações 

 
As revoltas 
separatistas 

1ª aula: Se houver interesse, pode-se discutir, em uma roda de conversa, 
o alcance e a eficácia do castigo exemplar para resolver problemas 
políticos e sociais. Como hoje em dia há quem proponha, no Brasil, a 
pena de morte para crimes hediondos, esse tema poderá ser de interesse. 

Em vez disso, ou em conjunto com a roda de conversa, você pode 
organizar uma pesquisa, em grupo, que questione se a pena de morte 
influenciou ou não o índice de criminalidade nos lugares onde foi 
aplicada. Após a pesquisa, o grupo discutirá entre si o que entendeu  
e cada aluno do grupo escreverá uma redação de uma página, que será 
entregue ao professor. Faça uma pesquisa prévia sobre esse tema  
(há subsídios no item 6), para orientar a turma. Inicie a aula explicando 
porque o castigo exemplar foi usado na Colônia, usando, para isso,  
os boxes “Imagem contam histórias” e “O passado presente”. 

(EF08HI01) 
(EF08HI05) 

D. Maria I,  

a Viradeira,  

e o ouro do Brasil 

2ª aula: O tema da derrama, que servirá de base para a Inconfidência 

Mineira, ou da cobrança dos impostos e taxas, é muito discutido no 

Brasil, como em várias partes do mundo, entre aqueles que são contra  

a intervenção do Estado na sociedade e aqueles que são a favor. O cerne 

da questão está que a intervenção exige que o governo gaste ou invista 

(conforme a posição contra ou a favor) parcelas do seu orçamento em 

benefícios sociais, e quanto maior for essa parcela, maior será a 

cobrança ou a elevação dos impostos existentes, conforme algumas 

teses (outras afirmam que o investimento melhora as condições de vida 

da população, gerando maior atividade econômica e, portanto, maior 

arrecadação de impostos, resultando em equilíbrio). Converse com a 

turma explicando a diferença entre imposto, tributo e taxa.  Taxa é paga 

quando o órgão público realiza um serviço à população. O imposto visa 

prover o Estado de fundos, não sendo necessário que o Estado preste 

algum serviço. Em geral, o imposto é recolhido sobre renda, bens ou 

serviços. Tarifa é um valor cobrado por um serviço, estatal ou privado, 

caso do pedágio rodoviário, por exemplo. Depois, explique a função  

do quinto e da derrama no contexto da mineração no Brasil Colônia.  
(EF08HI01) 
(EF08HI05) 

Conjuração Mineira 
3ª aula: Caso seja possível ou julgue oportuno, exiba para a turma  
o filme Os inconfidentes (Direção de Joaquim Pedro de Andrade.  
Filmes do Sêrro, 1972. 76 min.).  
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Conjuração Baiana 
 

Seção  
Outras Histórias 

1ª aula: Comece a aula fazendo a leitura conjunta e comentada do 

boxe “Outras Histórias – Modos de viver”. Em seguida, realize a tarefa 

sugerida. Feito isso, converse com os alunos sobre a seguinte frase  

do texto Conjuração Baiana: “Essas propostas apareceram em ‘papéis 

sediciosos’ afixados nos prédios da cidade de Salvador”. Esclareça 

quais eram as propostas para situar o aluno, mas o objetivo aqui é 

problematizar como o autor dos papéis esperava que sua mensagem 

se espalhasse entre o povo se a maioria absoluta era analfabeta? 

Depois,, problematize também se era razoável imaginar que o povo 

faria alguma coisa. Ou seja, basta denunciar alguma coisa para que 

haja uma reação? O objetivo é levar  o aluno a perceber que a relação 

ação e reação não é mecânica e nem direta, ou seja, entre uma ação  

e uma reação há muitas outras ações e reações intercaladas. Por isso, 

é muito comum que a história feita pelos seres humanos não 

necessariamente segue a sua vontade, mesmo quando planejada.  

Revisão 2ª aula: Atividades do “Roteiro de estudos” e do boxe “Pesquisa”.   
(EF08HI01) 
(EF08HI05) Revisão 

3ª aula: Correção das atividades do “Roteiro de estudos” e do boxe 

“Pesquisa”.  
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Capítulo 6 
A construção  
do Império  

do Brasil 

1ª aula: Para a realização desta aula, mostre para a turma a 
representação de Maria Quitéria de Jesus de Medeiros, de 1920, feita 
por Domenico Failutti (Museu Paulista da USP). Para sensibilizaro aluno 
na análise da representação de Maria Quitéria, providencie cópias,  
exiba digitalmente ou utilize a reprodução que está no tópico “Primeiro 
Reinado”, se não for muito pequena. Questione a turma sobre a data  
da Independência do Brasil (7 setembro de 1822), e informe que Maria 
Quitéria foi uma combatente da guerra de Independência.  

(EF08HI04) 
(EF08HI06) 
(EF08HI07) 
(EF08HI11) 

Portugal invadido 

2ª aula: Faça no quadro um resumo da era napoleônica estudada  

no Capítulo 2 (conquista territorial francesa, domínio do mercado 

europeu, expansão da indústria e dos bancos franceses, derrota dos 

absolutismos europeus, vitória da Inglaterra, principal adversária da 

Revolução Francesa). O objetivo é recordar quais eram as pretensões 

de Napoleão que o levaram ao Bloqueio Continental e à invasão de 

Portugal e Espanha. Com o aluno, levante quais seriam as principais 

consequências para Portugal em se tornar inimiga da Inglaterra  

(perda do crédito inglês, perda do mercado consumidor inglês de  

vinho português, perda do controle sobre o Brasil). 

(EF08HI04) 
(EF08HI12) 

A Corte no Brasil 

3ª. aula: Peça ao aluno que leia e faça a tarefa do boxe “O que há na 

imagem?”. A descrição pode ser conjunta. Em seguida, faça a leitura 

do tópico “A Corte no Brasil” e do boxe lateral “Cá entre nós”. Busque 

com o aluno organizar a memória sobre o que foi estudado do sistema 

colonial ou exclusivo colonial. Anote no quadro. Em seguida, 

questione-o sobre como a abertura dos portos acabava com o sistema 

colonial português no Brasil (o sistema exigia que todo o comércio 

realizado pelo Brasil de importação e exportação de mercadorias só 

poderia ser feito por mercadores portugueses e por meio de Portugal. 

A abertura dos portos acabou com esses privilégios portugueses). 

(EF08HI12) 
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Urbanizar  
a capital 

1ª aula: Caso seja possível, mostre à turma imagens de obras de 

viajantes sobre o Rio de Janeiro, antes de 1808 e depois dessa data, para 

apresentar visualmente ao aluno as mudanças empreendidas por dom João 

VI na cidade (outra alternativa é obter fotografias atuais dos principais 

prédios e instituições construídos na época de dom João VI). As imagens 

servem para ilustrar a explanação sobre o porquê das mudanças e qual o 

seu objetivo. Feita a explanação, problematize com a turma a partir das 

seguintes questões norteadoras: a) “Como ficava o resto do país?”;  

b) “Como manter em funcionamento o que fora criado?”. O objetivo é fazer 

o aluno refletir sobre as consequências que determinadas ações provocam. 

Possíveis respostas para as questões norteadoras: a) Estabeleceu-se um 

grande abismo entre o desenvolvimento do Rio de Janeiro e as demais 

cidades do país. b) Foram criados impostos para cobrir as despesas da cidade 

do Rio, arrecadados nas outras cidades encarecendo a vida das pessoas.  

(EF08HI12) 

Passos para a 

Independência 

2ª aula: Peça ao aluno que leia e faça as atividades do boxe “A história 

não está sozinha – Arte”. Antes explicar o conteúdo da aula, faça com a 

turma um levantamento da situação do Brasil e de sua relação com 

Portugal (Brasil reino unido, liberdade de comércio, de indústria, 

crescimento cultural, melhor organização administrativa etc. –  Portugal, 

por seu lado, estava dominado pelos ingleses, estava sem rei e não havia 

uma autoridade respeitada por todos). A partir desse quadro, questione 

o que o aluno pode deduzir sobre quais poderiam ser os próximos passos 

do Brasil, de Portugal e da relação entre os dois.  

(EF08HI12) 
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Primeiro Reinado 

3ª aula: Organize um trabalho de pesquisa em sala de aula com  o tema:  
A Guerra de Independência do Brasil. Utilize os meios disponíveis na 
escola e conduza a pesquisa das guerras e dos conflitos ocorridos na 
Bahia, Grão-Pará, Maranhão, Piauí, Alagoas, Sergipe, Ceará e Cisplatina — 
neste caso, a luta contra a Independência do Brasil se transformou em 
luta pela Independência do Uruguai. Inicie a organização dessa pesquisa já 
na aula anterior, pedindo ao aluno que leia o tópico “Primeiro Reinado”, 
em casa, e faça anotações das questões importantes no caderno. Outra 
alternativa, seria organizar uma pesquisa sobre as Constituições do Brasil. 
E, como na proposta anterior, peça para o aluno ler em casa os tópicos 
“Uma Constituição para o Brasil” e a “Constituição de 1824”. A sala pode 
ser dividida em grupos, de forma que cada um fique encarregado de 
pesquisar uma Contituição, além de 1824 (1891, 1934, 1946, 1967, 1988). 
Explique o que é uma Constituição promulgada (aprovado pelo Congresso 
Constituinte: 1891, 1934, 1946, 1988) ou outorgada (imposta pelo Executivo: 
1824, 1937, 1967). Seja qual for a pesquisa realizada, o aluno deverá 
entregar uma redação com os fatos (data, local, o que foi) que encontrou. 

(EF08HI04) 
(EF08HI06) 
(EF08HI07) 
(EF08HI11) 
(EF08HI13) 
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A Confederação  

do Equador 

 

A Guerra Cisplatina 

 

A questão 

sucessória em 

Portugal 

 

Dom Pedro abdica 

1ª aula: Peça para a turma ler e responder às questões do boxe 
“Imagens contam a História”. Na resolução das questões, explique as 
contradições que o país vivia sob o reinado de dom Pedro I. Para isso, 
usando o exemplo da revolta liberal do Porto de 1820, esclareça que 
essas revoltas antiabsolutistas ocorreram também na Espanha, Itália  
e Confederação Germânica. Ou seja, os ideais da Independência 
americana e principalmente da Revolução Francesa estavam 
contagiando os povos das outras nações, inclusive na América. Diga 
também, que as independências nos demais países latino-americanos 
opuseram os realistas favoráveis ao absolutismo espanhol contra os 
liberais à favor da constituição de uma república independente. 

(EF08HI04) 
(EF08HI06) 
(EF08HI07) 
(EF08HI11) 
(EF08HI13) 
(EF08HI17) 

 Revisão 2ª aula: Execução e correção das atividades do “Roteiro de estudos”. 

(EF08HI04) 
(EF08HI06) 
(EF08HI07) 
(EF08HI11) 
(EF08HI12) 
(EF08HI13) 
(EF08HI17) 

 
2ª Prova bimestral 

(Capítulos 5 e 6) 
3ª aula: Aplicação de prova com questões objetivas e discursivas, 
relacionadas ao conteúdo dos Capítulos 5 e 6 do Livro do Estudante. 

 

5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

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

atento para que os instrumentos de avaliação não se limitem às duas provas bimestrais. Nesse sentido, 

um caminho bastante positivo é a adoção de procedimentos de avaliação formativa, valorizando 

sempre a participação e o interesse da turma e atribuindo pontos relevantes para a realização das 

diferentes tarefas individuais e/ou em grupo programadas para as 10 semanas letivas do bimestre, tais 

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

do Livro do Estudante indicadas; a apresentação oral de trabalhos e debates organizados em sala. 

Importante ressaltar também é a possibilidade de incluir o pleno desenvolvimento do projeto integrador 

América Independente, detalhado no item 7 deste documento, como parte dos instrumentos de 

avaliação formativa a ser adotado ao longo do bimestre. 
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Além de realçar a dimensão autoavaliativa necessária ao aperfeiçoamento contínuo de seu 

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

permitirá não apenas compreender melhor as dificuldades do grupo em cada tópico de conteúdo, 

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

abordagens diferenciadas para avançar junto com toda a turma com nível significativo de aprendizagem. 

Por conseguinte, ao final das atividades do bimestre letivo, a turma 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: 

• Compreender a importância das hipóteses no trabalho do historiador na produção do 
conhecimento histórico. 

• Diferenciar as formações sociais, considerando a criação, a organização e a transformação, 
tanto em relação ao tempo como em relação ao espaço. 

• Determinar as sincronias e diacronias que estão na base das transformações políticas, 
sociais, culturais e ambientais das sociedades estudadas. 

• Conhecer as diversas matrizes que estruturaram a cultura de um determinado povo, tanto 
no passado como no presente. 

• Saber ler e interpretar os diferentes elementos narrativos usados pela humanidade para se 
comunicar, com diferentes suportes e linguagens.  

• Questionar as formas como a mulher é vista e tratada nas diferentes sociedades e religiões 
existentes, desde a Antiguidade até o presente. 

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

• Saber distinguir em um documento, imagem ou em qualquer produto humano, o que é 
representação do real do que é ficcional. 

 

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

apresentar aos estudantes 
 

Capítulo 
Tipos de 
fontes 

Sugestão para o professor 
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Filme 
Queimada. Direção: Gillo Pontecorvo. Produção: Itália, 1969.  

Libertador. Direção: Alberto Arvelo. Produção: Espanha e Venezuela, 2014. 

Notícias 
relevantes 

Como o vodu está ajudando a reconstruir o Haiti. BBC Brasil, 23 set. 2015. Disponível em: 
<https:www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150923_vert_tra_haiti_turismo_vodu_ml>. 
Acesso em: 28 set. 2018. 

Conheça quem foram as mulheres por trás da Revolução do Haiti. Almapreta.com, 29 set. 
2017. Disponível em: <https://almapreta.com/editorias/o-quilombo/conheca-quem-foram-
as-mulheres-por-tras-da-revolucao-do-haiti>. Acesso em: 30 set. 2018. 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150923_vert_tra_haiti_turismo_vodu_ml
https://almapreta.com/editorias/o-quilombo/conheca-quem-foram-as-mulheres-por-tras-da-revolucao-do-haiti
https://almapreta.com/editorias/o-quilombo/conheca-quem-foram-as-mulheres-por-tras-da-revolucao-do-haiti
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Artigos 
científicos 

VASCONCELLOS, Camilo de Melllo. As representações das lutas da independência no México 
na ótica do muralismo: Diego Rivera e Juan O'Gorman. Revista de História USP, n. 152, v. 1, 
2005, p.283-304. 

DUARTE, Evandro Charles Piza; QUEIROZ, Marcos Vinícius Lustosa. A Revolução Haitiana  
e o Atlântico Negro: o Constitucionalismo em face do lado oculto da Modernidade. Revista 
Direito, Estado e Sociedade, PUC-Rio n. 49, jul/dez 2016, p. 10-42. Disponível em: 
<https://revistades.jur.puc-rio.br/index.php/revistades/article/view/680>. Acesso em: 28 set. 2018. 

Livro 
RIBEIRO, Darci; MATTOS, André Borges. América Latina: a pátria grande. Rio de Janeiro: 
Global, 2017. 
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Sites 

Revista História (São Paulo). Revista de História da Universidade Estadual Paulista Julio de 
Mesquita Filho (Unesp) destinada a divulgar produção científica original da área de História. 
Classificada como Qualis A1. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-9074&lng=pt&nrm=iso>. 
Acesso em 7 out. 2018. 

Filme Tiradentes. Direção: Oswaldo Caldeira. Produção: BRA. Ano: 1998. Duração: 126,30 min.  

Notícias 
relevantes 

Para analistas, execuções não reduzem criminalidade. BBC-Brasil, 16 jan. 2015. Disponível 
em: <https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/01/150115_penademorte_pai_jf>. 
Acesso em: 2 out. 2018. 

Saiba o que realmente foi a Inconfidência Mineira e o que resta do período no Brasil. Estado 
de Minas (EM), Gustavo Wernek, 21 abr. 2018. Disponível em: 
<https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/04/21/interna_gerais,953234/saiba-o-
que-realmente-foi-a-inconfidencia-mineira-e-o-que-ainda-resta.shtml>. Acesso em: 7 out. 
2018. 

Artigos 
científicos 

VALIM, Patrícia. Da sedição dos mulatos à Conjuração Baiana de 1798: a construção de uma 
memória histórica. Tese de mestrado, FFCLH USP, 2007. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEw
j_os_91vXdAhVyxFkKHRWLAzQQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.teses.usp.br%2F
teses%2Fdisponiveis%2F8%2F8138%2Ftde-12022008-
111026%2Fpublico%2FDISSERTACAO_PATRICIA_VALIM.pdf&usg=AOvVaw0LdgzbHdYpW2ZW
SID4ekAu>. Acesso em: 5 out. 2018. 

REIS, João José. Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia. Scielo/Topoi (Rio de 
Janeiro), v. 15, n. 28 jan./jun. 2014. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-101X2014000100068>. 
Acesso em: 7 out. 2018. 

Livro 
LEÃO, Aquino Rubim Santos; BELLO, Marco A. Bueno. Liberdade? Nem pensar! O livro das 
conjurações. São Paulo: Record, 2001. 
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 Site 

Museu do Ipiranga. Disponível em: <http://www.mp.usp.br/museu-do-ipiranga>. Acesso em: 
9 nov. 2018. Oferece diferentes tipos de materiais para uso dos alunos e professores.  
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<http://www.scielo.br/pdf/ci/v35n3/v35n3a06>. Acesso em: 7 out. 2018. 
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7.  Projeto integrador 

Esta proposta de projeto integra componentes curriculares de História e Língua Portuguesa, 

sob o título América Independente. Sua adoção é indicada porque permite aprofundar os temas 

estudados ao longo do bimestre, favorecendo que o aluno constitua um conhecimento mais amplo 

sobre os eventos, os sujeitos e grupos envolvidos nos processos de emancipação das colônias 

europeias e de construção das nações americanas.  

Considerando que atualmente há uma vasta historiografia sobre a América Latina no século 

XIX, que busca entender, sobretudo, as relações entre elites e setores populares, este projeto pretende 

mobilizar o aluno a realizar pesquisas, a refletir e a elaborar conhecimento sobre esse tema.  

Levando em conta, também, que os jornais impressos foram importantes meios de difusão de 

informações, comunicação e troca de conhecimento entre sujeitos envolvidos em processos de 

ruptura política tanto na Europa quanto na América, este projeto pretende debater com o aluno a 

função do jornal impresso e também incentivá-lo a produzir um jornal. 

Como trata-se de um aprofundamento do tema trabalhado ao longo do bimestre, sugerimos 

que este projeto integrador seja proposto à turma um pouco antes da segunda prova bimestral, 

servindo como uma ferramenta de estudo preliminar à avaliação.  

Título: América Independente  

Tema A América Latina no século XIX.  

Problema central 
enfrentado 

Compreender as relações entre os diversos setores que atuaram nos processos de 
independência das colônias europeias e de construção das nações latino-americanas, durante  
o século XIX, com atenção especial para a disputa de discursos e de poderes.   

Produto final Publicação de um jornal impresso temático.  

Justificativa 

Esta proposta de projeto integrador entre  História e Língua Portuguesa, em sintonia com as 

indicações de objetos de conhecimento e as habilidades previstos na BNCC, tem como objetivo central 

trabalhar questões relacionadas à América Latina, no contexto do século XIX. Além disso, o projeto 

aqui proposto visa a contribuir para que o aluno conheça melhor a mais tradicional das mídias, o jornal 

impresso, bem como experiencie as etapas de produção de um jornal temático.  

Competências gerais desenvolvidas 

• Reconhecer a mídia impressa como uma importante ferramenta de comunicação e de 
difusão de informação. 

• Aprimorar a pratica da pesquisa com ênfase no confronto de fontes e de teorias.  

• Exercitar a interpretação de informações. 
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• Argumentar com base em fatos, dados e informações. 

• Praticar as competências leitora e escrita.  

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. 

Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 

Independência dos Estados 
Unidos da América 
Independências na América 
espanhola 
• A revolução dos 
escravizados em São Domingo 
e seus múltiplos significados e 
desdobramentos: o caso do 
Haiti 
Os caminhos até a 
independência do Brasil 

Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos de 
independência nas Américas, seus aspectos populacionais e suas 
conformações territoriais. (EF08HI07)  

Conhecer o ideário dos líderes dos movimentos independentistas e seu 
papel nas revoluções que levaram à independência das colônias 
hispano-americanas. (EF08HI08) 

Conhecer as características e os principais pensadores do Pan- 
-americanismo. (EF08HI09) 

Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de diferentes grupos 
sociais e étnicos nas lutas de independência no Brasil, na América 
espanhola e no Haiti. (EF08HI11) 

Língua 
portuguesa 

Relação entre textos 
Justificar diferenças ou semelhanças no tratamento dado a uma mesma 
informação veiculada em textos diferentes, consultando sites e serviços 
de checadores de fatos. (EF08LP02) 

Relação do texto com o 
contexto de produção e 
experimentação de papéis 
sociais 

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

Duração 

Uma semana letiva, englobando duas aulas de História e duas aulas de Língua Portuguesa, 

além de um momento de culminância, para a apresentação das fotorreportagens. 

Material necessário 

A lista do material necessário para o desenvolvimento deste projeto integrador indicada 

abaixo é uma sugestão. Considere os recursos disponíveis na escola para montar a lista de sua turma.  

• Literatura de referência (livros, artigos científicos e notícias jornalísticas). 
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• Mapa político atual da América Latina. 

• Folhas de papel sulfite A4 para impressão. 

• Régua e tesoura. 

• Computador com programa de edição de texto. 

• Impressora conectada ao computador. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

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

Portuguesa em uma mesma turma do 8º ano do Ensino Fundamental, além de possuírem familiaridade 

com redação e edição de texto por meio de ferramentas digitais.  

Desenvolvimento 

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

de Língua Portuguesa, além de um momento de conclusão para a apresentação do trabalho.  

Etapa 1 – Definições sobre como será organizado o projeto integrador 

Os professores de História e Língua Portuguesa devem se reunir para estabelecer alguns 

parâmetros para a realização do trabalho, estabelecendo um plano seguro de apresentação do 

projeto, tanto com relação aos temas que deverão ser pesquisados, quanto sobre o sentido e as etapas 

de produção de um jornal impresso.  

Etapa 2 – Exposição conceitual e sensibilização da turma  

1ª aula (História) 

Deixe exposto, durante esta aula e as próximas, um mapa político atual da América Latina. Na 

sequência, apresente o projeto à turma, explicando que se trata de uma atividade que levará o grupo 

a conhecer mais os processos históricos ocorridos na América Latina durante o século XIX. Além de 

possibilitar que a turma entenda melhor a importância e o modo de produção de uma das mídias mais 

tradicionais, o jornal impresso, que também exerceu grande influência como veículo de propagação 

de ideias durante os processos de independêcia das colônias europeias na América. Informe que, após 

a pesquisa e a investigação dos temas, a turma deverá produzir um jornal impresso refletindo a 

atmosfera política da América Latina no século XIX.  

Para facilitar a execução do projeto, divida a turma em pequenos grupos, atribuindo diferentes 

tarefas para cada um deles. Sendo que um grupo poderá se responsabilizar pela parte editorial do 

projeto; um segundo grupo poderá desenvolver uma matéria sobre determinado tema; outro grupo 

pode se encarregar de elaborar cartas fictícias dos leitores etc. Como será o professor de Língua 

Portuguesa que apresentará as características técnicas do jornal impresso, divida os grupos nesta aula, 

porém explique como ocorrerão as próximas etapas, diminuindo uma possível ansiedade da turma. 
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Ainda nesta aula, é importante retomar conteúdos trabalhados ao longo do bimestre, 

enfatizando a atuação das elites e dos movimentos populares no contexto da disputa política ocorrida 

em toda a América Latina no século XIX. Selecione alguns países (Haiti, Peru e Brasil) como exemplos, 

para reforçar e evindenciar o foco do projeto. Sintetize as disputas de forças entre os agentes 

envolvidos nas independências desses três países.   

Etapa 3 – Andamento do trabalho  

2ª aula (Língua Portuguesa) 

A turma deverá estar dividida em pequenos grupos. Disponibilize para cada grupo um jornal 

diário. Pode ser o mesmo veículo de impressa para todos os grupos ou veículos diferentes, o 

importante é que todos os grupos tenham em mãos um jornal diário completo, para que possam 

visualizar as diferentes partes que compõem essa mídia.  

Apresente para a turma as partes de um jornal. Caso prefira, selecione algumas partes mais 

emblemáticas: capa (cabeçalho, manchete, foto de destaque e síntese das principais notíciais), 

primeiro caderno, artigo de opinião, cartas dos leitores, resenha, caderno de cultura etc. Explique que 

para um jornal ser feito é preciso de uma longa cadeia de profissionais com funções diversas (jornalista 

investigativo, redator, revisor, fotógrafo etc.). Selecione, previamente, algumas partes do jornal para 

serem lidas coletivamente. Converse sobre o gênero dos textos lidos.  

Na sequência, forneça um texto sobre a América Latina no século XIX para cada grupo. Esses 

textos deverão ser selecionados previamente pelos dois professores envolvidos no projeto, pensando 

tanto a forma como o conteúdo.  

Os grupos deverão extrair informações desses textos e elaborar novos textos a partir dessas 

fontes. Os textos elaborados pelos grupos deverão ser apresentados na próxima aula de História.  

Etapa 4 – Reescrita e revisão dos textos  

3ª aula (História) 

Avalie o trabalho desenvolvido pelos grupos, selecione os textos que considerar mais 

apropriados para a produção do jornal. Sintetize esses textos no quadro, para que todos os grupos 

possam visualizar os resultados alcançados até o momento. Nessa síntese, indique o tema, o título e o 

gênero (já formatado ou mais apropriado). Nesta etapa, a turma deverá definir o formato do jornal, 

pois já possui material suficiente para essa definção.  

Verique se os grupos também pensaram em imagens e outros recursos visuais para a edição 

do jornal que estão desenvolvendo. Além disso, este é o momento adequado para a definição de um 

nome para a mídia do grupo.  

Nesta aula, os grupos devem ser capazes de finalizar seus trabalhos, porque na próxima aula 

de Língua Portuguesa a turma deverá “fechar” a edição do jornal.  
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Etapa 5 – Fechamento do jornal 

4ª aula (Língua Portuguesa) 

Caso seja possível, esta aula deverá ser realizada no laboratório de informática. Mas caso a 

escola não possua esse recurso pedagógico, disponibilize um ou mais computadores para a turma. Por 

meio de um programa de edição de texto simples, que possua ferramentas de redação, revisão e 

design, peça aos alunos que redijam e diagramem textos e outros recursos informativos que deverão 

constar nesta edição do jornal. É aconselhável fazer uma impressão desse material ainda na aula, para 

que a turma tenha uma ideia precisa do formato do jornal.  

A ideia é que em um momento próximo, a turma possa apresentar o jornal para os professores 

envolvidos no projeto. Verifique a necessidade de reservar uma aula extra de uma das duas disciplinas 

para a conclusão do projeto. Ou, ainda, por se tratar de uma mídia impressa, avalie se não é o caso da 

turma entregar aos professores apenas o produto (jornal impresso), sem a necessidade de uma 

conclusão crítica e reflexiva da atividade.  

Etapa 6 – Conclusão do projeto  

Em horário previamente agendado, os professores de História e Língua Portuguesa 

organizarão a apresentação do jornal. Como indicado acima, avaliem qual o formato mais apropriado 

para que a turma apresente a conclusão desse projeto. O envolvimento da turma no projeto é um bom 

medidor para a definição de uma apresentação final.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Os professores envolvidos neste projeto integrador, entendendo que o processo de avaliação 

deve ser contínuo, poderão incluí-lo no conjunto de instrumentos de avaliação formativa que 

programarem para o 2º bimestre letivo. Neste caso, precisam estar atentos para o registro da 

participação efetiva de cada aluno nas diversas etapas que compõem o projeto, estabelecendo 

também para o grupo, prévia e claramente, os critérios e valores referentes a tal avaliação. Por outro 

lado, contemplando a dimensão autoavaliativa necessária ao aperfeiçoamento contínuo de seu 

trabalho, os professores que coordenam este projeto integrador podem registrar todos os momentos 

de sua implementação concreta e, ao final, elaborar conjuntamente um relatório sintético da 

experiência, destacando os pontos negativos, os pontos positivos e possíveis alterações, inclusões ou 

adaptações de atividades para uma futura reedição do projeto. 

Além do projeto integrador, deve fazer parte do processo avaliativo das aprendizagens os 

trabalhos apresentados nos capítulos 4, 5 e 6, que introduzem relações mais complexas de 

entrelaçamento dos fatos históricos com os respectivos contextos políticos e sociais. Além dos 

trabalhos escritos e exibidos, em todos os capítulos há exercícios de formulação de hipóteses, de 

relação dos fatos, de deduções induzidas de causa e consequência, leitura/descrição e interpretação 

de textos e imagens, leituras de mapas, que exigem esforço e atenção, tornando-os elementos 

importantes de avaliação da participação individual do aluno em relação à aula e de seu empenho em 

realizar os exercícios e as pesquisas pedidas. 
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