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4º 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 em cada momento desse percurso, 

assim como apresentar práticas de sala de aula que contribuam na aplicação da metodologia adotada. 

Este plano corresponde aos capítulos 11, 12, 13 e 14 da Unidade 4 “A burguesia domina o mundo”. 

Este plano de desenvolvimento, detalha, ainda, as relações entre o conteúdo apresentado 

pelo Livro do Estudante, os procedimentos didáticos que poderão ser adotados em sala de aula e os 

objetos de conhecimento e as habilidades previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), para 

cada aula de História no 4º bimestre do 8º ano.  

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

curriculares de História e outras disciplinas indicadas na BNCC. 

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

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

4º 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 11 
Lutas dos 
trabalhadores 

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) 

Capítulo 12 

Nacionalismos em 

conflito na Europa 

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 Francesa  
e seus desdobramentos 

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

Capítulo 13 
A partilha do mundo 
entre as nações 
industrializadas 

Nacionalismo, revoluções  
e as novas nações europeias 

Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais  
e o determinismo no contexto do imperialismo europeu  
e seus impactos na África e na Ásia. (EF08HI23) 

Uma nova ordem econômica:  
as demandas do capitalismo 
industrial e o lugar das 
economias africanas e asiáticas 
nas dinâmicas globais 

Reconhecer os principais produtos, utilizados pelos europeus, 
procedentes do continente africano durante o imperialismo  
e analisar os impactos sobre as comunidades locais na forma 
de organização e exploração econômica. (EF08HI24) 

Os Estados Unidos da América  
e a América Latina no século XIX 

Caracterizar e contextualizar aspectos das relações entre os 
Estados Unidos da América e a América Latina no século XIX. 
(EF08HI25) 

O imperialismo europeu  
e a partilha da África e da Ásia 

Identificar e contextualizar o protagonismo das populações 
locais na resistência ao imperialismo na África e Ásia. 
(EF08HI26) 

Capítulo 14 
Ciências e costumes  
na sociedade burguesa 

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 

No tópico Gestão de sala de aula é possível encontrar uma proposta de planejamento para 

as atividades do bimestre. Diversas atividades e propostas didáticas foram apresentadas para  

contemplar as diferentes formas de aprendizagem e respeitar a diversidade do grupo. Por exemplo, 

aulas expositivas, construção de hipóteses, pesquisa, uso de iconografia e mapas, análises de 

documentos históricos, recursos e ferramentas digitais, produção de murais coletivos entre outros, 

são formas de permitir a expressão do aluno e criar um ambiente inclusivo na sala de aula.   

Pensando em dar espaço a uma aprendizagem investigativa, muitos momentos foram  

permeados por debates para fomentar a capacidade de argumentação do aluno. A construção de 

bons argumentos faz com que o aluno se torne capaz de se apropriar do conteúdo, uma vez que esse 

precisa ser estudado para que as ideias sejam bem construídas. Expostos à necessidade de validar suas  

hipóteses e teorias, os alunos são desafiados a estabelecer conexões entre diferentes momentos 

históricos e eventos da humanidade. O desenvolvimento da veia investigativa colabora não só para  

a construção do pensamento histórico, mas também para o desenvolvimento de outras disciplinas, 

habilidades e competências do aluno.  

Além do conhecimento, o respeito e a valorização da pluralidade de ideias também são 

favorecidos pelo estudo investigativo. Compreender o desenvolvimento de uma forma de pensar em 

seu contexto, respeitando a sua realidade, é também parte da pesquisa e faz com que o aluno seja 

capaz de ver seus próprios colegas em seus contextos e reconhecer as diferenças como algo positivo 

e não depreciativo.  

Contemplar a diversidade da turma é tarefa que cabe não só ao grupo, mas principalmente 

ao professor. Assim, é importante que as avaliações contemplem não só as provas, mas também 

outros instrumentos, como a oralidade e a produção de trabalhos em grupo. Na proposta das 

atividades esteja atento para as capacidades e limitações da turma e da estrutura oferecida pelo 

ambiente escolar. O aluno deve ser estimulado a ter contato com a tecnologia para que aprenda 

novas e boas formas de se apropriar desse espaço, indo além de seu uso cotidiano e perceber as 

redes como espaço de aprendizagem por meio de pesquisas mediadas pelos professores. 

Proporcionando espaço para a diversidade, espera-se que as diferentes formas de 

desenvolvimento do conhecimento sejam contempladas. Ainda assim, é importante cuidar não só  

dos desenvolvimentos individuais, mas estar atento ao grupo como um todo, pensando nas suas 

necessidades. Estimulada a refletir sobre o coletivo, a turma tem maior oportunidade de se conhecer 

e trocar maneiras de aprender. Ao formar grupos é necessário estar atento aos alunos que tenham 

boa parceria de trabalho e que colaborem mutuamente na execução das tarefas. As práticas coletivas 

reforçam uma formação pautada no respeito e na empatia e colaboram para uma formação cidadã.  

 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica  

e o desenvolvimento de habilidades 

O tema principal da Unidade 4 nos leva a pensar como a burguesia influenciou a política, a 

economia e a transformação do cotidiano durante os séculos XIX e XX. As habilidades se relacionam 

com o estudo do impacto da Revolução Industrial e o novo caráter expansionista inaugurado pelo 

imperialismo europeu. Esse momento histórico é essencial para que o aluno compreenda a forma 

como vivemos hoje, e para que estabeleça paralelos com o momento inaugural desse modo de vida  

e com a filosofia iluminista e liberal.  

Para compreender as resistências dos movimentos e a conquista de direito dos trabalhadores 

que qualifica hoje o trabalho, o aluno é convidado a conhecer movimentos como o ludismo, o 

cartismo, o socialismo e o comunismo. Estudá-los ajuda os jovens a perceber a força dos movimentos 

coletivos na História e a importância da ação de todos os seres humanos – e não só daqueles que 

detém o poder – na escrita da História e na transformação do cotidiano. 

O estudo do desenvolvimento do nacionalismo por meio da história da unificação tardia da 

Itália e da Alemanha vai colaborar não só para os estudos desses aspectos na Unidade, como para 

a percepção de um outro status da sociedade e das consequências que se desdobram em diversos 

eventos na Europa e em todo o mundo.  

Além da resistência nas fábricas, o estudo do imperialismo demonstra como as populações 

locais tentaram fazer que os europeus percebessem o peso e a importância de suas culturas. O 

nacionalismo aparece novamente como espaço para a reflexão sobre o coletivo, o público e o  

privado, levando o aluno a se aprofundar nas ideias de nação e de cidadania que permeiam todo 

o estudo da contemporaneidade. 

As sugestões de sites e materiais audiovisuais, assim como a análise de fontes escritas e 

iconográficas, permitem ao aluno materializar um contexto de época. Esses são momentos preciosos 

para aprofundar discussões e buscar novos espaços onde seja possível estruturar e pautar uma linha 

de pensamento ou pesquisa.  

A oportunidade para refletir sobre as inovações tecnológicas e sociais na conformação dos 

hábitos urbanos é um espaço rico para que se possa pensar a cidade que queremos hoje. Por isso 

é importante estudar o espaço urbano, principalmente aquele em que se está inserido, para que se 

compreenda os hábitos e os costumes. Esse movimento colabora na formação e na apropriação do 

espaço pelo aluno, gerando vínculos para que se possa pensar em sua conservação e na mudança 

de aspectos que são necessários para o bem-estar de cada cidadão. 
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4. Gestão da sala de aula 

O quadro a seguir contém sugestões para uma gestão de sala de aula que se dedica a refletir 

sobre a diversidade e a complexidade dos processos de aprendizagem. Essa reflexão é feita a partir 

das habilidades trabalhadas no 4º bimestre e são essenciais para uma boa relação entre professor  

e aluno. Portanto, nesse quadro são propostas habilidades relacionadas a cada um dos quatro 

capítulos, pensando atividades e procedimentos didático-pedagógicos que podem possibilitar uma 

construção positiva da sala de aula, propícia para se alcançar as habilidades e os conhecimentos 

previstos na BNCC para essa etapa da aprendizagem de História. 

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) 

1
ª 

SE
M

A
N

A
  

Abertura  

da Unidade 4 

1ª aula: Inicie essa aula expondo brevemente para a turma quais 

serão os temas estudados neste bimestre. Explique ao aluno que 

irão refletir sobre outras transformações que aconteceram durante 

o século XIX na Europa. Recupere o que já tinha sido estudado 

anteriormente sobre esse território e o período das Revoluções 

Francesa e Industrial e pergunte a eles quais foram as principais 

mudanças. Aponte para as transformações sociais, econômicas  

e tecnológicas e leia o texto de introdução da Unidade. Pergunte 

qual foi a herança deixada pelas revoluções, retomando os direitos 

humanos e a nova organização política do mundo. Peça à turma 

que observe a imagem de abertura do capítulo, identificando 

características como as nações representadas e a expressão  

e os adereços dos personagens e aprofunde a discussão sobre  

a memória a partir da imagem. Lembre-se que o aluno estará 

desenvolvendo hipóteses, portanto não há necessidade de que ele 

acerte as respostas nesse momento. Aproveite para compreender 

como foi a aprendizagem durante o primeiro bimestre e quais  

os conhecimentos acumulados sobre os temas que podem  

ser articulados nesse momento. 

(EF08HI03) 

(EF08HI01) 

(EF08HI04) 

(EF08HI23) 

(EF08HI24) 

(EF08HI25) 

(EF08HI26) 

O valor do trabalho 

2ª aula: Inicie o capítulo 11 retomando as transformações causadas 

pela Revolução Industrial e a aceleração da produção. Explique  

à turma que, durante a semana, ela vai desenvolver a história de  

um trabalhador ou de uma trabalhadora das fábricas do século XIX. 

Em duplas, os alunos devem pensar rapidamente como será seu 

personagem. Deixe 10 minutos para essa atividade e recolha o que 

escreveram. Leia o texto “O valor do trabalho” com a turma expondo 

as condições dos trabalhadores da época. Peça aos alunos que 

retomem o texto fazendo as alterações que achar necessárias  

após a leitura, e recolha o texto ao final da aula para correção.  

Solicite que a turma elabore as atividades da seção “Outras 

histórias”, em casa. A correção deverá será feita na próxima aula.  

(EF08HI03)  

(EF08HI01) 

(EF08HI04) 
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Seção  

Outras histórias 

Vitória dos 

trabalhadores 

3ª aula: Faça a correção dos textos verificando a adequação das 

histórias. Divida as duplas, explicando que cada uma irá escrever  

a história baseando-se em algum movimento social da época.  

O texto deve conter algum trecho que explique de qual movimento 

esse trabalhador participou e como ele se desenvolveu. Retome  

e corrija a lição de casa e leia o texto “Vitória dos trabalhadores”, 

explicando seus pontos principais e as dúvidas da turma. Esclareça 

que a turma pode pesquisar mais sobre o movimento direcionado  

ao seu personagem em casa.  

(EF08HI03)  

(EF08HI01)  

(EF08HI04)  

2
ª 

SE
M

A
N

A
  

Seção 

Outras histórias 

1ª aula: Inicie a aula lendo o boxe “Outras histórias - Economia”  

e façam o exercício coletivamente. O grupo terá essa aula para iniciar 

a escrita do texto sobre o personagem. Direcione a turma para os 

textos no Livro do Estudante, forneça também outros materiais que 

possam aprofundar sua pesquisa. Aponte que a vida do personagem 

precisa ter coerência com o contexto histórico, como hábitos, local 

onde vivia, etc, e com os marcos temporais dos movimentos. Ao final 

dessa aula, recolha os textos para a correção e para verificar como  

o grupo entendeu os eventos.    

(EF08HI03)  

(EF08HI01) 

(EF08HI04) 

Seção 

Outras histórias 

2ª aula: Entregue à turma os textos corrigidos para que os alunos 

possam finalizar o trabalho de acordo com os apontamentos feitos 

por você. Depois de finalizados, apresente um panorama geral desses 

movimentos, para que os alunos conheçam o que foi pesquisado 

pelos colegas. Durante a exposição, peça à turma que aponte como 

certos aspectos dos movimentos apareceram na vida dos personagens. 

(EF08HI03)  

(EF08HI01)  

(EF08HI04) 

Trabalhadores de 

todo o mundo,  

uni-vos! 

Seção 

Documento 

3ª aula: Inicie a aula com a leitura do texto “Trabalhadores de todo 

 o mundo, uni-vos!”, retomando as mudanças e os direitos 

conquistados. Termine a aula com a seção Documento. 

(EF08HI03)  

(EF08HI01) 

(EF08HI04) 

3
ª 

SE
M

A
N

A
  

Abertura  

do capítulo 12 

1ª aula: Peça à turma que leia individualmente o texto de abertura do 

capítulo. Pergunte quais são as transformações apontadas e quais as 

suas consequências. Retome o que eles lembram do Antigo Regime 

(o que era, quem participava, como funcionava, onde funcionava, 

etc.). Faça perguntas como: “Você se considera nacionalista?”; “Por 

quê?”; Peça a cada aluno que escreva em uma folha a sua definição 

de nacionalismo e, depois, que pesquise essa definição no dicionário.  

(EF08HI04) 

(EF08HI23) 

Nacionalidade  

e Constituição 

2ª aula: Inicie a aula retomando o que foi estudado no primeiro 

bimestre. Pergunte à turma se acredita que as monarquias 

conseguiram ser restauradas. Discuta sobre o que significa uma 

restauração e em quais contextos essa palavra pode ser usada. 

Explique o termo usando como exemplo prédios ou obras de arte. 

Pergunte à turma se ela acha que as monarquias ainda duraram 

muito tempo e quais eram os maiores desafios que o absolutismo 

tinha de enfrentar: “Quem ameçava o absolutismo?”. Inicie a leitura 

do texto “Nacionalidade e Constituição” e peça aos alunos que façam 

em seus cadernos um quadro comparando aspectos da vida de um 

súdito com os de um cidadão.  

(EF08HI04) 

(EF08HI23) 
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A unificação  

da Alemanha 

3ª aula: Retome o quadro e explique a conquista de direitos 

estabelecida pela existência de uma constituição. Peça à turma que 

continue a leitura do texto “Nacionalidade e Constituição” e que 

destaque quais eram os desafios das monarquias com a existência 

das constituições. Leia o texto “A unificação da Alemanha”, 

explicando os principais eventos e conflitos da unificação. Soliciteao 

grupo que faça como lição de casa um esquema que responda à 

questão: “Por que a Guerra Franco-Prussiana foi importante para 

incentivar o desenvolvimento do sentimento de nacionalismo?”. 

(EF08HI04) 

(EF08HI23) 

4
ª 

SE
M

A
N

A
 

A Itália 

1ª aula: Retome o esquema em uma correção coletiva explicando  

a questão. Leia com a turma o texto “A Itália” e faça o mesmo 

exercício de reflexão sobre o nacionalismo e a divisão entre os  

grupos republicanos e monarquistas. Peça à turma que faça o Roteiro 

de estudos como lição de casa. 

(EF08HI04) 

(EF08HI23) 

Roteiro de estudos 
2ª aula: Corrija os exercícios do “Roteiro de estudos” e faça uma 

retomada das principais questões dos capítulos 11 e 12.  

(EF08HI03) 

(EF08HI01) 

(EF08HI04) 

(EF08HI23) 

Fechamento dos 
capítulos 11 e 12 

1ª prova bimestral 

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

relacionadas ao conteúdo dos capítulos 11 e 12 do Livro do Estudante. 

(EF08HI03) 

(EF08HI01) 

(EF08HI04) 

(EF08HI23) 

5
ª 

SE
M

A
N

A
 

Abertura do  

Capítulo 13 

Puxando pela 

memória 

1ª aula: Inicie essa aula com a leitura do texto de abertura do 

capítulo 13, discutindo as diferenças entre os movimentos da 

colonização nos séculos XV e XIX. Leia então a questão do boxe 

“Puxando pela memória” com os alunos, verifique quais ideias eles 

relacionam com o termo imperialismo. 

(EF08HI23) 
(EF08HI24) 
(EF08HI25) 
(EF08HI26) 

Expedições e 

reconhecimento 

2ª aula: Inicie pela leitura do texto “Expedições e reconhecimento”, 
discutindo a romantização dessas expedições por europeus e 
americanos. Leia o texto “Um gigante ao Sul da África: o povo Zulu”  
e compare a ação do povo Zulu, que há muito tempo já conhecia e 
explorava o território. Pergunte à turma qual é a diferença entre as 
formas de exploração e conduza a discussão de forma que os alunos 
percebam claramente a intenção capitalista do expansionismo nesse 
momento histórico. Apresente um mapa-múndi mudo, somente com 
as delimitações entre os países. O mapa deverá ser preenchido 
coletivamente de acordo com os eventos expansionistas que serão 
estudados na próxima aula. 

(EF08HI23) 

(EF08HI24) 

(EF08HI25) 

(EF08HI26) 

Índias 

desencantadas 

China atacada 

África e seus 

minérios  

A África dividida 

A América para os 

americanos  

O “Destino 

manifesto” 

3ª aula: Inicie essa aula dividindo a classe em pelo menos quatro 

grupos de pesquisa. Cada um deve ficar responsável pela análise  

de um território que foi incorporado (direta ou indiretamente),  

os principais são: América, África, Índia e China. Esses grupos deverão 

fazer uma pesquisa que será exposta aos colegas em um seminário. 

Eles podem preparar um cartaz, uma apresentação de slides ou 

vídeos em que exponham o território escolhido e os principais 

eventos e suas consequências. É interessante ressaltar para a turma 

que a organização é essencial para que eles adaptem seu tempo  

de fala ao conteúdo essencial.  

(EF08HI23) 

(EF08HI24) 

(EF08HI25) 

(EF08HI26) 
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6

ª 
SE

M
A

N
A

 

Índias 
desencantadas 
China atacada 
África e seus 

minérios  
A África dividida 
A América para  
os americanos  

O “Destino 

manifesto” 

1ª aula: A turma deve apresentar o seminário preparado na aula 

anterior. Durante a apresentação verifique o envolvimento do grupo 

com o projeto e a clareza da exposição. Faça intervenções em relação 

ao conteúdo que considerar pertinente, mas dê preferência aos 

momentos de fala da turma para poder avaliá-la. Diga aos alunosque 

é possível fazer perguntas aos colegas e que isso é interessante,  

pois enriquece a aula. Ao final da aula, preencha o mapa-múndi  

com as informações trazidas pelos grupos, elaborando a legenda 

coletivamente.  

(EF08HI23) 
(EF08HI24) 
(EF08HI25) 
(EF08HI26) 

Puxando pela 

memória 

Colonização 

justificada  

pela ciência 

Documento 

2ª aula: Inicie essa aula retomando o mapa e a questão do “Puxando 

pela memória”, para fechar as ideias estudadas sobre o imperialismo. 

Retome também a qualificação dos momentos de expansão 

apontando para os efeitos do capitalismo nesse momento. Leia então 

o texto “Colonização justificada pela ciência” e discuta a questão do 

racismo e da exclusão social. Tenha cuidado com o encaminhamento 

dessa aula para que o grupo aja com respeito aos colegas e suas 

falas. Peça como lição de casa a leitura do seção “Documento”. 

(EF08HI23) 
(EF08HI24) 
(EF08HI25) 
(EF08HI26) 

Documento 

3ª aula: Retome a lição de casa, corrigindo os exercícios e promovendo 

uma discussão sobre as intenções do expansionismo. Ressalte  

o problema de entendimento sobre qualidade de vida na visão do rei  

e dos europeus. Apresente esse debate sobre a transformação dos 

costumes no encontro entre sociedades diferentes e pergunte se isso 

poderia acontecer na cidade ou no bairro onde mora a turma. Peça  

a ela que faça uma pesquisa em casa sobre os hábitos de trabalho e 

lazer de pessoas mais velhas, como pais, avós, tias e tios. Eles devem 

anotar as respostas em seus cadernos e trazer para a próxima aula.  

(EF08HI23) 

(EF08HI24) 

(EF08HI25) 

(EF08HI26) 

7
ª 

SE
M

A
N

A
 

Projeto Integrador 

1ª aula: Inicie a aula discutindo sobre o que a turma considera 

característico da cultura local. Faça uma lista e compare com aquilo 

que foi trazido como lição de casa. Se possível, apresente fotografias 

antigas do bairro e da cidade, identificando quais foram as transformações. 

O Projeto Integrador estará centrado nas transformações urbanas, e é 

interessante que ele esteja ligado com a história local para que a turma 

tenha uma aproximação com essas aulas e para que possa se apropriar 

da cultura local. O material para trabalhar a história local pode ser 

captado entre as famílias dos alunos, como fotografias e memórias, no 

jornal da cidade ou em arquivos públicos. Caso considere impossível 

recuperar essas fontes, é interessante relacionar o projeto com alguma 

metrópole próxima, como a capital de seu estado, da qual é mais fácil 

encontrar estudos e registros. Nessa aula, apresente o projeto para os 

alunos, como indicado na Etapa 1 do Projeto Integrador.    

(EF08HI03) 

Projeto Integrador 

2ª aula: Retome as transformações da cidade apontadas pela turma. 

Leia o texto de abertura do capítulo 14 fazendo a reflexão sobre a 

imagem e a pergunta do “Puxando pela memória”. Explique que as 

transformações estudadas nesse capítulo se relacionam diretamente 

com nossos hábitos cotidianos. Um deles é a higiene e a possibilidade 

de tratar doenças. Leia os textos “Pasteur controla a raiva” e  

“O controle da varíola” explicando para o grupo características das 

doenças. Inicie aqui o Projeto Integrador. A turma deve fazer o boxe  

“A história não está sozinha - Ciências da Natureza” que será corrigido 

pelo professor de Ciências.  

(EF08HI03) 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Projeto Integrador 

3ª aula: Essa aula é parte da Etapa 3 do Projeto Integrador. Trabalhe 

em parceria com a disciplina de Ciências. Dê continuidade ao estudo 

das doenças no século XIX com a leitura do texto “Vida sem oxigênio” e 

a discussão sobre medidas higienistas. Explique a mudança de hábitos e 

pergunte se essa mudança agradava a todas as pessoas. Faça perguntas 

norteadoras, tais como: “Alguém resistia?”; “Por quê?”. Trabalhe  

a seção "Outras histórias - Modo de viver”, respondendo ao tópico 1 e 

expondo as consequências do sanitarismo para alguns hábitos religiosos 

ou na mudança dos espaços de moradia. Peça à turma que faça como 

lição de casa a leitura da última parte do texto “O combate às doenças”.  

(EF08HI03) 

8
ª 

SE
M

A
N

A
 

Projeto Integrador 

1ª aula: Essa aula é parte da Etapa 3 do Projeto Integrador. Inicie a aula 

com a leitura do boxe “Você já ouviu falar” e discuta com os alunos as 

práticas da sangria no século XIX apresentadas no livro. Peça à turma 

que faça o boxe “Documento”. Com base nessa leitura, reflita sobre  

a mudança dos hábitos de higiene causados pelo uso da água. 

(EF08HI03) 

Projeto Integrador 

2ª aula: Inicie a Etapa 4 do Projeto Integrador. Peça à turma que 

imagine como seria um dia de sua vida totalmente sem energia 

elétrica. Faça essa reflexão em roda e peça ao grupo que leia o texto 

“E fez-se a luz... elétrica!” e, em seguida, solicite que faça o boxe  

“O que há na imagem?”. Reflita com o grupo sobre as transformações 

ocorridas na cidade como parte da investigação do projeto. Essa 

reflexão pode ser feita por meio de imagens ou depoimentos sobre 

as inovações tecnológicas que vieram após a invenção da luz elétrica.  

(EF08HI03) 

Projeto Integrador 3ª aula: Etapa 5 do Projeto Integrador. Momento de pesquisa. (EF08HI03) 

9
ª 

SE
M

A
N

A
  

Projeto Integrador 
1ª aula: Etapa 6 do Projeto Integrador. Momento de pesquisa  

e organização das produções para o painel.  
(EF08HI03) 

Projeto Integrador 2ª aula: Etapa 7 do Projeto Integrador. Montagem do painel.  (EF08HI03) 

Projeto Integrador 3ª aula: Etapa 8 do Projeto Integrador. Apresentação do painel.  (EF08HI03) 

 

5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

Em nosso plano semestral, diferentes atividades servem como momentos para compreender 

os processos de aprendizagem da turma. Acompanhar a aprendizagem prevê estar constantemente 

checando de que maneira as diferentes formas de pensar alcançam determinados conhecimentos e, 

para isso, é essencial que as atividades de sala de aula cumpram essa função.  

Acompanhar esse processo nos temas desse bimestre exige um estudo integrado e o  

estabelecimento constante de relação entre eles. Para pensar a expansão imperialista é necessário 

que o aluno compreenda a ideia de nação, nacionalismo e a relação que esses sentimentos guardam 

com a lógica do sistema mercantil do período. As pesquisas em que o aluno se depara com as formas 

de exploração dos diferentes territórios africanos, asiáticos e americanos são espaços para colocar 

em prática a aprendizagem desses conceitos na compreensão dos conflitos.  

É importante que as aulas desse bimestre demonstrem a resistência das culturas locais e os 

motivos que levaram o domínio desses espaços pelos europeus e norte-americanos. Esse contexto dá 
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embasamento para a continuidade de discussões sobre direitos sociais conquistados a partir das  

mudanças promovidas pelas revoluções Industrial e Francesa. É importante que essas relações 

estejam sempre em pauta, pois são essenciais para se compreender a contemporaneidade e como 

esses eventos inaugurais se desdobram pela História até os dias de hoje.  

As políticas e os direitos sociais são parte do estudo sobre o liberalismo e o Iluminismo que  

dão base para o debate sobre o mundo contemporâneo. Por isso é preciso ter atenção a suas raízes 

filosóficas para a discussão da dimensão de conceitos de liberdade, exclusão social e preconceito. Essas 

são ferramentas importantes para se compreender o status da sociedade atual e de seu modo de vida.  

Sensibilizar o aluno para o olhar científico para as mudanças desse período permite estabelecer 

uma nova perspectiva sobre o mundo em que vivemos, tão totalizante para o aluno. Compreender suas 

raízes faz com que ele perceba as consequências do avanço dos direitos e das tecnologias, tanto as 

positivas como as negativas. Isso é essencial para que ele escolha qual é seu posicionamento frente 

ao futuro e quais escolhas que permitirão a existência de uma sociedade mais justa , que respeite 

os cidadãos e suas origens.  

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

grupo compreenda: 

• A ideia de revolução e as influências das revoluções Industrial e Francesa na contemporaneidade.  

• De que modo o liberalismo se relacionou com as revoluções e que papel teve nelas. 

• Como as ideologias raciais influenciaram o pensamento imperialista e reforçaram estigmas 
e estereótipos de territórios na África e na Ásia. 

• As relações comerciais entre os países e como a exploração econômica resultou em 
problemas atuais; 

• As formas de resistência das populações locais a culturas homogeneizantes. 

 

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

apresentar aos estudantes 

Capítulo 
Tipos  

de fontes 
Sugestão para o professor 

C
ap

ít
u

lo
 1

1
 

Sites  

Material no site do Guia do Estudante com informações e imagens das condições de trabalho  
e direitos trabalhistas em diferentes lugares e momentos da história. Disponível em: 
<https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/uma-breve-historia-dos-
direitos-trabalhistas/>. Acesso em: 4 out. 2018. 

Link para acesso a uma sequência didática no site do arquivo do estado de São Paulo sobre  
os movimentos operários em São Paulo no século XIX e XX: Disponível em: 
<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/difusao/pdfs/MOVIMENTO_OPERARIO_Rober
ta_Smith.pdf>. Acesso em: 4 out. 2018. 

https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/uma-breve-historia-dos-direitos-trabalhistas/
https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/uma-breve-historia-dos-direitos-trabalhistas/
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/difusao/pdfs/MOVIMENTO_OPERARIO_Roberta_Smith.pdf
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/difusao/pdfs/MOVIMENTO_OPERARIO_Roberta_Smith.pdf
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Material desenvolvido por professora da Rede Pública e publicado no Portal do Professor,  
site do MEC: Disponível em: 
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?request_locale=pt_BR&pagina=es
paco%2Fvisualizar_aula&aula=57757&secao=espaco>. Acesso em: 4 out. 2018. 

Pequenos resumos sobre os contextos dos movimentos operários no século XIX. Disponível em: 
<http://educacao.globo.com/historia/assunto/liberalismo-no-ocidente/movimento-operario-e-
ideologias-revolucionarias.html>. Acesso em: 4 out. 2018. 

Vídeos  
Série de vídeos sobre as condições trabalhistas atuais no Brasil e no mundo. Disponível em: 
<https://blogdaboitempo.com.br/2018/08/30/boitempo-libera-curso-online-completo-sobre-
luta-de-classes-hoje/>. Acesso em: 4 out. 2018. 

Notícias 
relevantes 

Breve comentário sobre as condições trabalhistas em diferentes momentos da história do Brasil. 
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u12950.shtml>.  
Acesso em: 4 out. 2018. 

Artigos  
Artigo escrito por David Harvey, professor de antropologia da pós-graduação da Universidade da 
Cidade de Nova York, no site da editora Boitempo sobre o Manifesto Comunista. Disponível em: 
<https://blogdaboitempo.com.br/2014/03/13/a-geografia-do-manifesto/>. Acesso em: 4. out. 2018. 

Livros  

EQUIPO PLANTEL. O que são classes sociais? 1. ed. São Paulo: Boitatá, 2016.  

TASHLIN, Frank. O urso que não era. São Paulo: Boitatá, 2018.  

FORTUNY, Liliana “O capital” para crianças. São Paulo: Boitatá, 2018. 

C
ap

ít
u

lo
 1

2
 

Site 
Texto e exercícios sobre a unificação italiana e alemã. Disponível em: 
<http://educacao.globo.com/historia/assunto/liberalismo-no-ocidente/unificacao-alema-e-
unificacao-italiana.html>. Acesso em: 4 out. 2018. 

Vídeos 
Viva a Itália! – A Unificação Italiana. Direção de Roberto Rossellini. Itália, 1961. Filme de Roberto 
Rosselini, importante cineasta do neo-realismo italiano, sobre a unificação italiana. 

Notícias 
relevantes 

Notícia sobre o mito do desaparecimento do corpo de Giuseppe Garilbaldi. Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/sociedade/historia/o-misterio-de-garibaldi-7339886>. Acesso em:  
4 out. 2018. 

Artigos 

FLORENZANO, Modesto. Sobre as origens e o desenvolvimento do estado moderno no ocidente. 
Lua Nova, São Paulo, 71: 11-39, 200. 

Artigo publicado no site do arquivo público de São Paulo sobre a imigração de italianos no 
período da unificação: Disponível em: 
<http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao09/materia01/>. 
Acesso em: 4 out. 2018. 

Artigo na revista digital Carta Maior sobre o conceito de Nação e Nacionalismo: Disponível em: 
<https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Nacao-Nacionalismo-Estado/4/14326>. 
Acesso em: 4 out. 2018. 

Livros  
Hobsbawm, E.J. Nações e Nacionalismo desde 1780. São Paulo: Paz e Terra, 2012.  

ACHEBE, Chinua. O mundo se despedaça. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 

C
ap

ít
u

lo
 1

3
  

Site 

Blog do Laboratório de Estudos Africanos da UFRJ. Disponível em: http://leafrica.blogspot.com/. 
Acesso em: 4 out. 2018. 

Site do Laboratório de Estudos da Ásia da FFLCH-USP.Disponível em: 
http://lea.vitis.uspnet.usp.br/. Acesso em: 4 out. 2018. 

Vídeos 

Vídeo e matéria sobre o colonialismo e o neocolonismo até os tempos recentes com os fluxos 
migratórios da Ásia e África para a Europa. Disponível em:  
http://g1.globo.com/pernambuco/educacao/noticia/2016/08/colonialismo-e-imperialismo-
ajudam-entender-atual-crise-migratoria.html. Acesso em: 4 out. 2018. 

Diamante de Sangue. Direção de Edward Zwick. EUA e Alemanha, 2007. 
Filme que se passa em Serra Leoa no final da década de 1990 e apresenta a Guerra Civil  
e a exploração dos diamantes. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?request_locale=pt_BR&pagina=espaco%2Fvisualizar_aula&aula=57757&secao=espaco
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?request_locale=pt_BR&pagina=espaco%2Fvisualizar_aula&aula=57757&secao=espaco
http://educacao.globo.com/historia/assunto/liberalismo-no-ocidente/movimento-operario-e-ideologias-revolucionarias.html
http://educacao.globo.com/historia/assunto/liberalismo-no-ocidente/movimento-operario-e-ideologias-revolucionarias.html
https://blogdaboitempo.com.br/2018/08/30/boitempo-libera-curso-online-completo-sobre-luta-de-classes-hoje/
https://blogdaboitempo.com.br/2018/08/30/boitempo-libera-curso-online-completo-sobre-luta-de-classes-hoje/
https://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u12950.shtml
https://blogdaboitempo.com.br/2014/03/13/a-geografia-do-manifesto/
http://educacao.globo.com/historia/assunto/liberalismo-no-ocidente/unificacao-alema-e-unificacao-italiana.html
http://educacao.globo.com/historia/assunto/liberalismo-no-ocidente/unificacao-alema-e-unificacao-italiana.html
https://oglobo.globo.com/sociedade/historia/o-misterio-de-garibaldi-7339886
http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao09/materia01/
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Nacao-Nacionalismo-Estado/4/14326
http://leafrica.blogspot.com/
http://lea.vitis.uspnet.usp.br/
http://g1.globo.com/pernambuco/educacao/noticia/2016/08/colonialismo-e-imperialismo-ajudam-entender-atual-crise-migratoria.html
http://g1.globo.com/pernambuco/educacao/noticia/2016/08/colonialismo-e-imperialismo-ajudam-entender-atual-crise-migratoria.html
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Notícias 
relevantes 

Arquivo no site da ANPUH sobre a partilha da África no século XIX. Disponível em: 
<http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1372190799_ARQUIVO_ErikaMelek_AExp
edicaoVitorianaparaaAfricaOcidental_TextoANPUH2013_corrigido.pdf>. Acesso em: 4 out. 2018. 

Matéria sobre o documentário Safári, de Ulrich Seidl sobre caçadas promovidas por austríacos  
e alemães de classe alta na Namíbia. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/06/documentario-safari-mostra-caca-como-
forma-de-neocolonialismo.shtml>. Acesso em: 4 out. 2018. 

Notícia sobre resquícios de uma expedição no Ártico no século XIX. Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/sociedade/historia/expedicionarios-que-se-perderam-no-artico-no-
seculo-xix-foram-canibalizados-diz-estudo-16907870>. Acesso em: 4 out. 2018. 

Notícia sobre declarações de Reed Hastings, fundador e CEO da Netflix, sobre o caráter e posição 
política do streaming. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/22/tecnologia/1527008807_056856.html>.  
Acesso em: 4 out. 2018. 

Artigos 

FORTES, Alexandre "Miríades por toda a eternidade": a atualidade de E. P. Thompson. Tempo 
soc. v. 18. n. 1. São Paulo jun. 2006. Debate acerca da obra de Edward Thompson. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
21862010000100001&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 4 out. 2018. 

Artigo do site da Editora Boitempo sobre a eleição de Donald Trump em 2016 e as 
consequências para os movimentos imperialistas. Disponível em: 
<https://blogdaboitempo.com.br/2017/02/24/trump-e-a-nova-fase-do-imperialismo/>.  
Acesso em: 4 out. 2018. 

CASANOVA, Pablo González O imperialismo, hoje. Tempo, v. 9. n. 18. Niterói, Jan. 2005. 

Livros 

SAID, Edward W. Cultura e Imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

HISTÓRIA geral da África, VII: África sob dominação colonial, 1880-1935/editado por Albert Adu 
Boahen. 2.ed. rev. Brasília: Unesco, 2010. 

C
ap

ít
u

lo
 1

4
 

Sites 

Site do laboratório de estudos da cidade da FAU-USP, onde podem ser encontrados artigos, 
imagens, mapas e informações em geral sobre as transformações da cidade de São Paulo. 
Disponível em: <http://www.labcidade.fau.usp.br/>. Acesso em: 4 out. 2018. 

Outros sites interessantes para a pesquisa sobre as transformações dos meios urbanos a partir 
da Revolução Industrial podem ser encontrados nas referências do Projeto Integrador. 

Vídeos 

Matéria da Revista Fapesp sobre fotógrafo amador das reformas de Pereira Passos no Rio de 
Janeiro. Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2018/05/14/prefeito-ambivalente-
2/>. Acesso em: 4 out. 2018. 

Matéria da Revista Fapesp sobre o desenvolvimento das cidades do interior de São Paulo  
e a inflência das tecnologias e do traçado do transporte. Disponível em: 
<http://revistapesquisa.fapesp.br/2012/07/16/o-relevo-economico-do-interior/>. Acesso em:  
4 out. 2018. 

Matéria do jornal El Pais sobre os avanços da tecnologia atualmente (vídeo em espanhol). 
Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/12/economia/1470992992_354684.html>.  
Acesso em: 4 out. 2018. 

Notícias 
relevantes 

Reportagem da revista Superinteressante com lista das principais transformações tecnológicas 
do século XX. Disponível em: <https://super.abril.com.br/galeria/veja-20-grandes-invencoes-e-
avancos-tecnologicos-do-seculo-xx/>. Acesso em: 4 out. 2018. 

 

 

http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1372190799_ARQUIVO_ErikaMelek_AExpedicaoVitorianaparaaAfricaOcidental_TextoANPUH2013_corrigido.pdf
http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1372190799_ARQUIVO_ErikaMelek_AExpedicaoVitorianaparaaAfricaOcidental_TextoANPUH2013_corrigido.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/06/documentario-safari-mostra-caca-como-forma-de-neocolonialismo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/06/documentario-safari-mostra-caca-como-forma-de-neocolonialismo.shtml
https://oglobo.globo.com/sociedade/historia/expedicionarios-que-se-perderam-no-artico-no-seculo-xix-foram-canibalizados-diz-estudo-16907870
https://oglobo.globo.com/sociedade/historia/expedicionarios-que-se-perderam-no-artico-no-seculo-xix-foram-canibalizados-diz-estudo-16907870
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/22/tecnologia/1527008807_056856.html
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
https://blogdaboitempo.com.br/2017/02/24/trump-e-a-nova-fase-do-imperialismo/
http://www.labcidade.fau.usp.br/
http://revistapesquisa.fapesp.br/2018/05/14/prefeito-ambivalente-2/
http://revistapesquisa.fapesp.br/2018/05/14/prefeito-ambivalente-2/
http://revistapesquisa.fapesp.br/2012/07/16/o-relevo-economico-do-interior/
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/12/economia/1470992992_354684.html
https://super.abril.com.br/galeria/veja-20-grandes-invencoes-e-avancos-tecnologicos-do-seculo-xx/
https://super.abril.com.br/galeria/veja-20-grandes-invencoes-e-avancos-tecnologicos-do-seculo-xx/
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Artigos 

Artigo produzido para a Revista Contemporâneos sobre as transformações tecnológicas e sociais no 
século XIX, envolvendo a descoberta da eletricidade e seu uso doméstico, a invenção do telefone, 
as mudanças nos meios de transporte, a introdução da fotografia na vida comum e sua 
transformação para a criação da Sétima Arte.  

Edo Fragoso, Nelson Bondioli, Letícia Destro, Caroline Mendes, Vinicius Marcondes e Jamilly Nicácio. 
Inovações tecnológicas do século XIX. Revista de História Contemporânea, n. 1, nov-abr de 2009. 
Disponível em: <http://www.revistacontemporaneos.com.br/n1/pdf/inovacoes_tecnologicas.pdf>. 
Acesso em: 4 out. 2018. 

Livro 
SEVCENCKO, Nicolau A Revolta da Vacina. Mentes insanas em corpos rebeldes. São Paulo: 
Unesp, 2018. 

 

7. Projeto Integrador 

Em paralelo ao estudo sobre as transformações urbanas no século XIX, a turma é convidada a 

estudar as transformações em seu bairro ou cidade neste Projeto Integrador. Ele será dividido em 

duas frentes de pesquisa: a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e as transformações 

causadas pela eletricidade no cotidiano. As duas pesquisas irão integrar os conteúdos previstos nas 

habilidades de História e de Ciências da BNCC, relacionando ainda temas contemporâneos como 

educação ambiental, saúde familiar e social, educação para o consumo, trabalho, e ciência e tecnologia, 

além de contemplar competências gerais.  

Título: Quem éramos e o que fizemos com a tecnologia? 

Tema Transformações das realidades locais em temas do cotidiano. 

Problema central 
enfrentado 

Compreender como as transformações promovidas pela tecnologia influenciam nosso cotidiano 
e quais usos dessas tecnologias podem melhorar o convívio e a sociedade.  

Produto final Painel sobre as transformações sociais e tecnológicas do cotidiano. 

Justificativa 

Compreender de que forma podemos utilizar a ciência para melhorar o cotidiano exige uma 

reflexão sobre o desenvolvimento dessas tecnologias para que se possa compreender seu processo 

em contexto, permitindo novas ações e transformações em relação a ele. Por isso, a escolha de 

temas do cotidiano, hábitos para a prevenção de doenças e o consumo de eletricidade, se tornam 

elementos para refletir sobre suas comunidades e as necessidades de cada espaço em relação às 

transformações, respeitando as realidades locais e levando a uma compreensão aprofundada de seu 

contexto e de suas carências.  

Competências gerais desenvolvidas 

• 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. 

http://www.revistacontemporaneos.com.br/n1/pdf/inovacoes_tecnologicas.pdf
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• Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilite entender as relações próprias do mundo do trabalho e  
fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

• 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. 

• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História  
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) 

Ciências  

Fontes e tipos de energia 
Transformação de energia Cálculo 
de consumo de energia elétrica  
Circuitos elétricos 
Uso consciente de energia elétrica 

Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis  
e não renováveis) e tipos de energia utilizados em residências, 
comunidades ou cidades. (EF08CI01) 

Ciências 

Fontes e tipos de energia 
Transformação de energia Cálculo 
de consumo de energia elétrica  
Circuitos elétricos  
Uso consciente de energia elétrica 

Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de 
potência (descritos no próprio equipamento) e tempo médio de uso 
para avaliar o impacto de cada equipamento no consumo doméstico 
mensal. (EF08CI04) 

Ciências 

Fontes e tipos de energia 
Transformação de energia Cálculo 
de consumo de energia elétrica  
Circuitos elétricos  
Uso consciente de energia elétrica 

Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em 
sua escola e/ou comunidade, com base na seleção de equipamentos 
segundo critérios de sustentabilidade (consumo de energia e 
eficiência energética) e hábitos de consumo responsável. (EF08CI05) 

Ciências 

Fontes e tipos de energia 
Transformação de energia Cálculo 
de consumo de energia elétrica  
Circuitos elétricos  
Uso consciente de energia elétrica 

Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica 
(termelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças  
e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa energia 
chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola. 
(EF08CI06) 

Ciências 
Mecanismos reprodutivos 
Sexualidade 

Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos 
contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a 
responsabilidade na escolha e na utilização do método mais 
adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada  
e de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). (EF08CI09) 

Ciências 
Mecanismos reprodutivos 
Sexualidade 

Identificar os principais sintomas, modos de transmissão  
e tratamento de algumas DST (com ênfase na AIDS), e discutir 
estratégias e métodos de prevenção. (EF08CI10) 
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Duração 

Três semanas. 

Material necessário 

Material para pesquisa, como livros, revistas e computador com acesso à internet; um painel 

grande para a exposição do conteúdo que poderá ser elaborado com jornais e revistas que possam 

ser recortados; material escolar (canetas, canetinhas, cola, tesoura, papel); recursos digitais para 

a elaboração de textos; gráficos ou tabelas que podem ser utilizados para a exposição do conteúdo 

elaborado pela turma.  

Perfil do professor coordenador do projeto 

Essse trabalho é voltado para uma investigação do local em que o grupo estuda, seja ele a 

cidade ou o bairro. Por isso, é interessante que os professores envolvidos se interessem pela cultura 

local e conheçam um pouco da forma como ela se desenvolveu. Essa característica vale não só para 

os professores de História, mas também para os da área de Ciências, que também se debruçará 

sobre as realidades locais para compreender quais são as principais doenças que atingem essa 

população e quais as fontes e usos da eletricidade.  

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Aula introdução (História) 

Nessa aula, o professor de História irá explicar o Projeto para a turma, expondo que ele será 

estruturado a partir de duas frentes de pesquisa: as doenças sexualmente transmissíveis e o uso da 

eletricidade em nosso cotidiano. Nessa aula o grupo deverá ser separado nessas duas frentes, que 

pode corresponder às metades da sala. Explique que a produção final do Projeto é a construção de 

um grande painel onde será explicado como esses dois aspectos se transformaram durante o tempo, 

quais foram as consequências dessas transformações e o que podemos fazer sobre elas para 

melhorar o convívio cotidiano e a qualidade de vida no mundo.   

Etapa 2 – As doenças (Ciências) 

Nessa etapa, os professores de História e Ciências devem trabalhar em conjunto. A turma 

já deve ter tido a introdução do tema do projeto com o professor de História, que agora deverá 

corrigir a lição de casa com o professor de Ciências sobre o funcionamento das vacinas no boxe 

“A história não está sozinha. Ciências da Natureza” . Após essa correção, apresente as doenças  

mais comuns na localidade escolhida, selecionando preferencialmente as doenças sexualmente 

transmissíveis que se relacionam com as habilidades previstas na BNCC de Ciências. Esse momento 

compreende uma introdução do tema que deverá ser feita com todo o grupo. Nessa introdução, 

escolha com a turma quais doenças deverão aparecer no painel, procurando refletir sobre a  
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relevância de sua presença no Projeto. Deixe claro para a turma que a parte da pesquisa dos 

grupos, que terá temas específicos, deverá ser feita em uma etapa posterior. 

Etapa 3 – Aulas de História 

Nessas aulas, a turma deverá estudar, com base no livro, as doenças do século XIX e  

quais as formas de prevenção que existem atualmente. Atente para as mudanças na sociedade 

geradas por modos de prevenção desses eventos, principalmente no que se relaciona à higiene  

e ao acesso ao saneamento básico. Procure apresentar de que forma essa transformação 

aconteceu na região estudada.  

Etapa 4 – Aulas de História  

Antes de iniciar essa etapa, verifique em conjunto com o professor de Ciências quais foram as 

principais transformações ocorridas com a chegada da energia elétrica na cidade ou no bairro. Elas 

podem variar entre transformações nas atividades econômicas, por meio da análise da fonte de energia 

local, como usinas e os impactos gerados no espaço, até a possibilidade de empresas se instalarem  

no local, com a geração de empregos e da transformação do consumo, modernização agrícola ou 

transformação dos hábitos de lazer e outras possibilidades promovidas pela presença de luz elétrica.  

Depois dessa análise, inicie o estudo das transformações no século XIX. Essas aulas servirão 

de base para a reflexão que deverá se aprofundar nos grupos de pesquisa.  

Etapa 5 – Transformações promovidas pela energia elétrica (História e Ciências) 

Esta etapa deve ser iniciada após a reflexão sobre as transformações promovidas pela energia 

elétrica no passado na cidade ou no bairro onde vivem a turma. Nas aulas de Ciências, a turma deverá 

compreender os usos da energia elétrica em sua aplicação e produção; quais eram as fontes de energia 

no passado e quais são no presente e quais foram os impactos causados; conhecer fontes de energia 

limpa e ter acesso a dados de uso de energia no presente – proporção do consumo por grupos sociais, 

acesso ao serviço etc.  

Etapa 6 – Pesquisa (História e Ciências) 

Nessa etapa, a turma deverá pesquisar o tema designado. Cada grupo deve formar subgrupos 

que farão a pesquisa de acordo com os recortes dentro dos temas gerais. Em energia elétrica, um 

grupo pode dedicar-se a explicar como o uso de determinadas fontes de energia influenciou algumas 

características locais e como ela é produzida atualmente, caso ainda seja utilizada. A ideia é que esses 

pequenos grupos consigam comparar situações do passado da cidade com situações do presente. Além 

disso, eles devem apontar quais foram as transformações que resultaram na situação atual do bairro 

ou da cidade. É importante lembrar que esses recortes dependem dos dados disponíveis sobre a 

história da cidade ou do bairro, que foram pesquisados anteriormente.  
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Etapa 7 – Montagem do painel 

O painel deve ser montado com os resultados da pesquisa. É importante que ele apresente 

coerência para o leitor, portanto, deixe claro para a turma que as ideias dos dois grandes grupos 

devem estar organizadas de forma que o seu interlocutor perceba as transformações geradas pelo 

uso de tecnologia. Nessas aulas poderá ser desenvolvido um pequeno texto coletivo explicando as 

intenções do projeto e o que apontam as pesquisas. 

Etapa 8 – Apresentação do painel 

Devido ao caráter local e ao envolvimento da comunidade escolar e extra-escolar no evento, 

é interessante organizar um momento de apresentação dos resultados das pesquisas. Esse painel 

poderá ser introduzido pelos professores envolvidos, em uma fala que conte quais as intenções do 

projeto e como as disciplinas serviram como ferramenta para os grupos. Esse professor poderá 

explicar como foi desenvolvido o projeto, desde a separação dos grupos, a pesquisa e a montagem 

final do painel. Para organizar essa apresentação, a turma pode redigir um pequeno texto sobre a 

experiência e sobre as transformações pessoais que aconteceram ao se deparar com a história do 

lugar onde vive. Esses textos não serão feitos para serem lidos durante a apresentação, mas podem 

constar no painel como depoimentos do grupo. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Este trabalho tem diferentes vertentes de análise, o que contempla diferentes perfis e 

alunos. O texto-depoimento sobre a experiência pode servir tanto para verificar o quanto o aluno 

apreendeu do conteúdo, como seu crescimento pessoal e o respeito aos outros e a suas ideias, 

desenvolvendo competências essenciais, presentes também na BNCC. Além disso, a apresentação 

também demonstra o quanto a turma se apropriou e compreendeu o conteúdo estudado, e indica de 

que forma se envolveu no projeto e na pesquisa, que por sua vez, também são momentos de análise 

da aprendizagem. Questões estéticas e a organização das informações gerais expostas pelos  

professores e pelos colegas poderão ser acompanhadas na montagem do mural e na seleção das 

informações mais importantes do trabalho.  

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

Artigo 

LOPES Almerinda Silva e CERIBELI, Maria Cláudia Bachion. O contexto da sociedade 

industrial dos séculos XIX e XX e seus reflexos nas produções artísticas da  

modernidade. Revista Domínios da Imagem. v. 7, n. 12 (2013). Disponível em: 

<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/dominiosdaimagem/article/view/21185> 

. Acesso em: 4 out. 2018. 

 

 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/dominiosdaimagem/issue/view/1003
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/dominiosdaimagem/article/view/21185
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Sites 

Site do Laboratório de Estudos da Habitação, criado em 2013, no Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará. Suas atividades têm 

como foco a análise das condições de moradia, a política e planejamento urbano e o 

direito à cidade. Disponível em: 

<http://www.lehab.ufc.br/wordpress/pesquisas/direito-a-cidade/> . Acesso em: 4 

out. 2018. 

Site do Museu Imperial com exposição virtual sobre as transformações no século XIX 

no Brasil em fotografias, imagens e trechos do diário de dom Pedro II. Disponível em: 

<http://www.museuimperial.gov.br/eventos/exposicoes/exposicoes-virtuais/3014-pela-

lente-do-imperador-as-transformacoes-do-seculo-xix.html>. Acesso em: 4 out. 2018. 

Site da Revista Rua. Revista do laboratório de estudos urbanos do núcleo de 

desenvolvimento da criatividade da Unicamp. Disponível em: 

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rua/about>. Acesso em: 4 out. 2018. 

http://www.lehab.ufc.br/wordpress/pesquisas/direito-a-cidade/
http://www.museuimperial.gov.br/eventos/exposicoes/exposicoes-virtuais/3014-pela-lente-do-imperador-as-transformacoes-do-seculo-xix.html
http://www.museuimperial.gov.br/eventos/exposicoes/exposicoes-virtuais/3014-pela-lente-do-imperador-as-transformacoes-do-seculo-xix.html
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rua/about

