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4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

O presente plano de desenvolvimento tem o objetivo de auxiliar a prática docente,  

fornecendo um percurso de trabalho sistematizado para a aplicação, em sala de aula, do conteúdo 

didático contido no Livro do Estudante em consonância com os objetos de conhecimentos e  

habilidades estabelecidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 9º ano do Ensino 

Fundamental. Além disso, este plano propõe um cronograma de tarefas docentes e discentes para o 

4º bimestre deste ano letivo e um projeto que integra componentes curriculares de História e Arte.  

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 14 
A ditadura militar 
brasileira 

Os anos 1960: revolução cultural? 
A ditadura civil-militar e os processos  
de resistência 
As questões indígena e negra e a ditadura 

Identificar e compreender o processo que resultou 
na ditadura civil-militar no Brasil e discutir a 
emergência de questões relacionadas à memória  
e à justiça sobre os casos de violação dos direitos 
humanos. (EF09HI19) 

Discutir os processos de resistência e as propostas  
de reorganização da sociedade brasileira durante  
a ditadura civil-militar. (EF09HI20) 

Identificar e relacionar as demandas indígenas  
e quilombolas como forma de contestação ao 
modelo desenvolvimentista da ditadura. (EF09HI21) 

O processo de redemocratização. 
A Constituição de 1988 e a emancipação 
das cidadanias (analfabetos, indígenas, 
negros, jovens etc.) 
A história recente do Brasil: transformações 
políticas, econômicas, sociais e culturais  
de 1989 aos dias atuais 
Os protagonismos da sociedade civil  
e as alterações da sociedade brasileira. 
A questão da violência contra populações 
marginalizadas 
O Brasil e suas relações internacionais  
na era da globalização 

Discutir o papel da mobilização da sociedade 
brasileira do final do período ditatorial até  
a Constituição de 1988. (EF09HI22) 

Capítulo 15 
O Brasil recente 
entre conquistas  
e desilusões 

O processo de redemocratização. 
 A Constituição de 1988 e a emancipação 
das cidadanias (analfabetos, indígenas, 
negros, jovens etc.)  
 A história recente do Brasil: 
transformações políticas, econômicas, 
sociais e culturais de 1989 aos dias atuais 
Os protagonismos da sociedade civil  
e as alterações da sociedade brasileira. 
 A questão da violência contra populações 
marginalizadas 
 O Brasil e suas relações internacionais  
na era da globalização 

Discutir o papel da mobilização da sociedade 
brasileira do final do período ditatorial  
até a Constituição de 1988. (EF09HI22) 

Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos 
na Constituição de 1988 e relacioná-los à noção  
de cidadania e ao pacto da sociedade brasileira  
de combate a diversas formas de preconceito, 
como o racismo. (EF09HI23) 

Analisar as transformações políticas, econômicas, 
sociais e culturais de 1989 aos dias atuais, 
identificando questões prioritárias para a promoção 
da cidadania e dos valores democráticos. (EF09HI24) 

Relacionar as transformações da sociedade brasileira 
aos protagonismos da sociedade civil após 1989. 
(EF09HI25) 
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Discutir e analisar as causas da violência contra 
populações marginalizadas (negros, indígenas, 
mulheres, homossexuais, camponeses, pobres etc.) 
com vistas à tomada de consciência e à construção 
de uma cultura de paz, empatia e respeito às 
pessoas. (EF09HI26) 

Relacionar aspectos das mudanças econômicas, 
culturais e sociais ocorridas no Brasil a partir da 
década de 1990 ao papel do País no cenário 
internacional na era da globalização. (EF09HI27) 

Capítulo 16 
A Nova Ordem 
Mundial, 
neoliberalismo  
e globalização 

A Guerra Fria: confrontos de dois  
modelos políticos 
A Revolução Chinesa e as tensões entre 
China e Rússia    

Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria,  
seus principais conflitos e as tensões geopolíticas  
no interior dos blocos liderados por soviéticos  
e estadunidenses.(EF09HI28) 

O fim da Guerra Fria e o processo  
de globalização 
Políticas econômicas na América Latina 

Analisar mudanças e permanências associadas  
ao processo de globalização, considerando  
os argumentos dos movimentos críticos às políticas 
globais. (EF09HI32) 

Analisar as transformações nas relações políticas 
locais e globais geradas pelo desenvolvimento das 
tecnologias digitais de informação e comunicação. 
(EF09HI33) 

Capítulo 17 
Guerras sem 
fronteiras e crise 
da economia 
mundial 

Os conflitos do século XXI e a questão  
do terrorismo 
Pluralidades e diversidades identitárias  
na atualidade 
As pautas dos povos indígenas no século 
XXI e suas formas de inserção no debate 
local, regional, nacional e internacional 

Analisar os aspectos relacionados ao fenômeno  
do terrorismo na contemporaneidade, incluindo  
os movimentos migratórios e os choques entre 
diferentes grupos e culturas. (EF09HI35) 

Identificar e discutir as diversidades identitárias  
e seus significados históricos no início do século XXI, 
combatendo qualquer forma de preconceito  
e violência. (EF09HI36) 

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

No 4º bimestre do 9º ano, o aluno se encontra em uma fase bastante desafiadora. Se esse 

aluno é provido de condições favoráveis, ele apresentará forte interesse em intervir na realidade 

social e na participação coletiva. Além disso, ao longo do Ensino Fundamental, ele já desenvolveu 

uma atitude crítica que se manifesta em suas escolhas e ações cotidianas. Assim, com o intuito de 

garantir o envolvimento da turma e potencializar a formação teórica, valorize atividades práticas que 

envolvam também o trabalho em equipe.  

Sempre que possível, proponha trabalhos em que o aluno sinta-se particípe da contrução do 

conhecimento, por exemplo, por meio de pesquisas de  fontes fidedignas sobre os temas estudados 

em sala de aula, a partir de situações-problemas ou questões disparadoras. Essa metodologia 

contribui na problematização de ideias construídas com base no senso comum e no confronto 

colaborativo de posicionamentos distintos. 
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Além disso, no 4º bimestre, a turma está às portas do Ensino Médio. Os textos complementares 

já podem ser mais densos e/ou longos e as perguntas propostas devem ultrapassar o nível de  

constatação, explorando análises e a reflexões. Reserve algumas aulas para a exploração minuciosa 

das fontes históricas escritas que estão contidas no Livro do Estudante.  

O livro impresso do aluno é provido, também, de diferentes tipos de recursos didáticos 

visuais, como mapas históricos, charges, tirinhas e fotografias, que devem ser lidos como imagens a 

serem interpretadas e problematizadas.  

Complementar aos recursos didáticos fornecidos pelo Livro do Estudante, ao longo desse  

plano de desenvolvimento são sugeridas diferentes manifestações de produção cultural, como o 

cinema, artigos científicos, notícias jornalísticas e sites. O trabalho com esse material possibilitará 

que o aluno relacione o estudo da História com sua vida cotidiana e em sociedade.  

 

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 didático-pedagógicos aqui previstos sempre 

fazem do aluno do 9º ano protagonista do processo de aprendizagem e desenvolvimento gradual das 

habilidades indicadas na BNCC. 

No último bimestre do 9º ano, o Livro do Estudante concentra os objetos de conhecimento e 

as habilidades propostos pela BNCC relacionados ao tempo presente. No plano da história nacional, 

os acontecimentos históricos estão ligados ao período do regime civil-militar e à “Nova República”. 

No contexto da história mundial, dentro do mesmo recorte cronológico, o fim da Guerra Fria,  

globalização, neoliberalismo, Nova Ordem Mundial, com fatos que se estendem aos dias atuais.  

O conceito de cidadania e o exercício dessa prática são temas constantes ao longo das 

páginas do Livro do Estudante. Espera-se que ao estudar o desenrolar dos acontecimentos 

narrados, o aluno consiga ratificar a ideia, presente ao longo dos anos do Ensino Fundamental, de 

que o protagonismo não é e nem deve ser somente dos personagens da história oficial, pois todo 

indivíduo é também um sujeito histórico, que participa ativamente da escrita do enredo que está 

sendo construído. 
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4. Gestão da sala de aula 

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 

1a  S
EM

A
N

A
 

Capítulo 14 
A ditadura militar 

brasileira 

1ª aula: Nessa primeira aula, procure apresentar um panorama geral 
do que será estudado nessa reta final do Ensino Fundamental. 
Inicie a aula sondando a turma acerca de suas visões sobre o regime 
civil-militar que vigorou entre 1964 e 1985. Coloque no quadro as 
seguintes perguntas disparadoras de um debate introdutório ao tema:  
“Por que durou 21 anos?”;  “Por que existe uma imagem positiva sobre 
esse processo histórico entre considerável parcela da população 
brasileira?”;  “Teria sido uma ‘ditabranda’?”;  “Qual é o significado de 
‘anos de chumbo’?;  “E de ‘porões da ditadura’?”;  Qual é o papel da 
sociedade civil, dos meios de comunicação na implantação do regime 
militar?”.  Discuta algumas questões e diga que outras serão exploradas 
ao longo do estudo do tema. Não deixe de estabelecer conexões com a 
história da América Latina. Após a abordagem inicial, divida a turma em 
grupos e peça que pesquisem produções culturais (peça teatral, música, 
filme, etc.) que tratem de um tema ligado à ditadura militar: violação de 
direitos humanos, censura, exílio, moralidade, reabertura política e 
redemocratização. A ideia é que cada uma das próximas aulas seja 
iniciada por um ou dois grupos. Eles deverão expor a manifestação 
cultural pesquisada como uma sensibilização para o início da aula.   

(EF09HI19)  

Angel mãe 
 

Ditadura em primeiro 
movimento: 

ser ou não ser  
uma ditadura? 

2ª aula: É importante que o aluno estabeleça conexões entre os 
acontecimentos no Brasil com os demais países na América Latina. 
Assim, proponha condições para saber que entre os anos 1960 e 1970 
foram deflagrados vários golpes de Estado de caráter militar, com 
anuência e apoio de importantes setores da população civil, 
especialmente das elites e, em alguns casos, das classes médias.  
Grupos tomaram o poder: impuseram, pela força, regimes de caráter 
autoritário com um pronunciado acento anticomunista. Destaque 
pontos em comum nesses regimes políticos, comentando-os: dissolução 
das instituições representativas (parlamentos, sindicatos, centrais 
trabalhadoras);  falência ou crise aguda dos partidos políticos tradicionais; 
militarização da vida política e social em geral; crescente poder 
econômico social e político da instituição militar;  influência da diplomacia 
estadunidense adepta da ideia de que a democracia era incapaz de 
conter o comunismo; repressão política (censura, perseguições, 
sequestros, torturas, assassinatos, prisões). Comente, também, ainda 
que brevemente, algumas diferenças: número de mortos (casos 
assustadores como Argentina e Chile); chefia do governo única  
(chefe supremo, caso de Pinochet) e alternância de militares (Brasil), 
militares nacionalistas (Brasil e Argentina)  X políticas neoliberais (Chile). 
Apresente a personagem Zuzu Angel. Ela reaparecerá em diferentes 
momentos do capítulo. Aproveite para desenvolver a análise de 
“Cálice”, canção de Chico Buarque, que traz  referências à censura, 
opressão do regime, repressões e desaparecimentos, e aproveite para 
discutir a relação de Zuzu Angel com o trecho “quero cheirar fumaça de 
óleo diesel”. Ao fazer referência a essa personagem, elenque outros 
grupos que fizeram resistência ao regime autoritário instaurado a partir 
de 1964 (estudantes, artistas, intelectuais, setores da imprensa, partidos 
políticos e, inclusive,  setores militares), destacando formas de ações. 

(EF09HI19) 
(EF09HI20) 
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3ª aula: A partir da leitura do tópico “Ditadura em primeiro 
movimento: ser ou não ser uma ditadura?”, proponha à turma 
discutir as diferentes fases do regime civil-militar brasileiro: o golpe 
até 1968/ luta armada; os anos de chumbo; a crise do petróleo, as 
pressões internas e internacionais (pressões de movimentos sociais, 
ala progressista da Igreja católica) e a distensão.  

(EF09HI19) 
(EF09HI20) 

2a  S
EM

A
N

A
 

 
Seção 

A História não está 
sozinha 

1ª aula: Analisem juntos o quadro referente às conjunturas 
econômicas durante os anos do regime civil-militar, especialmente 
para que entendam como foi possível o “milagre econômico” (a partir 
da contratação de uma dívida externa que ficou para os regimes civis 
resolverem). Acerca do crescimento econômico, vale a pena discutir 
as práticas de arrochos salariais, proibição de manifestações de 
trabalhadores, concentração de renda ocorridos no período. 

(EF09HI19) 
(EF09HI20) 

 

2ª aula:   Agora que a turma já tomou contato com dados e fontes 
históricas sobre o período militar, volte às perguntas disparadoras  
do tema feitas na 1ª aula. É o momento para levá-los a refletir sobre  
a fachada democrática do regime; o apoio de diversos setores da 
sociedade; a censura às informações sobre o lado sombrio do regime;  
a propaganda (futebol como instrumento político, slogans, “milagre 
econômico”). Encerrando o tema, não se esqueça de voltar à Zuzu 
Angel, tratando de sua luta para chegar às informações sobre o 
paradeiro de seu filho, Stuart, bem como sua morte, ainda cercada de 
alguns mistérios. Caso não tenha aparecido entre as pesquisas da 
turma, faça menção à música “Angélica”, de Chico Buarque de Holanda 
e, se possível, coloque para a turma ouvir a canção (disponível em: 
<https://www.letras.mus.br/chico-buarque/45106/>; acesso em  
5 nov. 2018), e ao filme sobre a biografia da personagem Zuzu Angel 
(Direção deSérgio Rezende. Brasil, 2006). Indique fontes para maior 
aprofundamento ao tema: depoimentos de vítimas de tortura na 
ditadura, visitas a algum centro de memória ou arquivo público (o 
Museu da Resistência, em São Paulo, é um deles). 
Faça um contraponto com a Argentina e ressalte as mobilizações 
políticas das Mães da Praça de Maio – depois, avós – nas denúncias 
dos desaparecimentos e mortes de jovens que se posicionaram 
contra o regime naquele país. 
Para finalizar a temática, é importante destacar o processo de 
transição. Analise com a turma as estratégias dos militares para 
estabelecerem condições necessárias a fim de evitar futuras 
punições. A proposta apresentada para a anistia – ampla, geral e 
irrestrita – deve ser discutida de forma a problematizar a violência 
por parte de grupos de esquerda e a praticada pelo Estado.  
Volte a fazer referência aos demais países da América Latina e os 
caminhos para a redemocratização (Chile e Argentina são bons 
exemplos para pensar diferenças). Estabeleça relações com o tempo 
presente. A  Comissão da Verdade (CNV) e seus desdobramentos 
também deve ser um tema abordado ao trabalhar esse conteúdo 
relacionado às memórias da ditadura 
(<http://memoriasdaditadura.org.br/comissao-nacional-da-
verdade/index.html>; acesso em: 16 out. 2018).  
Consideramos fundamental que, ao encerrar o conteúdo sobre esse 
período na História brasileira, o aluno compreenda o seu papel  
na defesa da democracia. 

(EF09HI19) 
(EF09HI20) 
(EF09HI21) 

Revisão do  
capítulo 14 

Roteiro de estudos 

3ª aula:  Como preparação para a primeira prova do bimestre, 
proponha à turma a realização do “Roteiro de Estudos”. Realize  
a correção coletivamente, esclarecendo dúvidas. 

(EF09HI19) 
(EF09HI20) 
(EF09HI21) 

https://www.letras.mus.br/chico-buarque/45106/
http://memoriasdaditadura.org.br/comissao-nacional-da-verdade/index.html
http://memoriasdaditadura.org.br/comissao-nacional-da-verdade/index.html
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1ª. prova bimestral 
(capítulo 14) 

4ª aula: Aplicação de prova com questões dissertativas e de múltipla 
escolha, relacionadas ao conteúdo do capítulo 14 do Livro do 
Estudante. 

3a  S
EM

A
N

A
 

Abertura da 
Unidade 5 

 
Capítulo  15 

O Brasil recente: entre 
conquistas e desilusões 

 
Seção 

Documento 
 

Seção 
Outras histórias – 

personagens 

1ª aula: A partir deste capítulo inicia-se a última Unidade. Alguns dos 
fatos já têm maior proximidade temporal com a faixa etária do aluno 
e isso talvez lhe traga maior interesse e envolvimento. Ele verá que o 
fim de ditaduras em diversas partes do mundo, a queda do Muro de 
Berlim, como símbolo do fim da polaridade que marcou o período da 
Guerra Fria, a descolonização afro-asiática foram acontecimentos que 
produziram esperanças em muitas pessoas em diferentes partes do 
mundo. Por sua vez, a chegada do século XXI logo mostraria que 
esperanças e desilusões são parceiras de longa jornada e que as lutas 
e a consciência quanto às responsabilidades pela construção da 
sociedade que queremos é longa e permanente. 
Sugerimos que o tema sobre o “Brasil recente” seja introduzido com  
a apresentação de um documento que reúne elementos ricos para 
pensar o processo de redemocratização: a Constituição de 1988. 
Coloque no quadro a expressão “emancipação das cidadanias” e peça 
ao aluno que pesquise na Carta Magna o que traz  o texto sobre os 
princípios, direitos e garantias fundamentais. Desafie-o a localizar os 
direitos dos sujeitos e os sujeitos de direitos na Constituição. Leiam  
e discutam a seção “Documento”, na qual aparece um trecho do 
documento da Cosntituição de 1988. A ênfase do trecho recortado 
refere-se à legitimidade das reivindicações de negros, mulheres  
e pobres na luta por oportunidade e direitos sociais, econômicos, 
educacionais. Conduza a discussão de modo a que eles compreendam 
que a Carta Magna foi resultado de lutas históricas pela cidadania, 
merecendo ser respeitada e defendida. Chico Mendes é o 
personagem do capítulo. Caso seja possível, exiba um trecho do filme 
Chico Mendes: eu quero viver (direção de Adrian Cowell, 1989). 
Discutam juntos questões do tipo: relações entre desenvolvimento  
e sustentabilidade; dificuldades (ameaças, perseguições, mortes) 
enfrentadas por movimentos sociais e líderes ambientalistas para  
a defesa das florestas e matas devido aos interesses contrastantes  
de latifundiários, agronegócio, laboratórios internacionais, etc. 

(EF09HI22) 
(EF09HI23) 
(EF09HI24) 
(EF09HI25) 
(EF09HI26) 

Seção 
Outras histórias 

2ª aula: Inicie a aula pedindo que comentem a pesquisa relacionada 
à Constituição. Ao estudar os conteúdos deste capítulo deve-se 
primar para que o aluno compreenda a importância do exercício  
da cidadania, não somente no momento do voto, mas ao longo de 
todo o processo, por meio de diferentes participações e inserções 
na vida política do país. A discussão sobre a origem e o significado 
da palavra Democracia torna-se importante nesse momento.  
As diferenças entre democracia participativa e representativa 
devem ser analisadas pelo grupo. 
A questão étnico-racial e o exercício da cidadania por parte da 
população indígena são contemplados por meio da seção “Outras 
Histórias”. O personagem é Mário Juruna, o indígena deputado e 
símbolo de um novo momento da história do Brasil, com o retorno 
à democracia. O protagonismo de representantes indígenas na 
política partidária ainda é pequeno. Isso não implica dizer que não 
estejam mobilizados e atuantes.Converse sobre essas questões  
com o grupo, permitindo que reflitam e se posicionem sobre a 
relevância de representantes indígenas no Legislativo. Vale a pena  
fazer referência à eleição de uma mulher indígena, no pleito de 
2018: Joênia Wapichana, após um longo espaço de tempo, desde  
a atuação de Mário. 

(EF09HI26) 
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Os povos da floresta 
 

Seção 
Outras histórias 

3ª aula: Os casos de personagens como Chico Mendes e de Maria da 
Penha devem servir para reflexões e discussões coletivas acerca da 
luta pela efetivação da democracia no sentido amplo da palavra e,  
ao mesmo tempo evidenciar a ideia de que todos somos sujeitos 
históricos e partícipes das transformações ocorridas na sociedade. 
Com relação a Chico Mendes, vale relacionar a luta dele como um 
enfrentamento e resistência a um projeto econômico despreocupado 
com questões ambientais e preservação de culturas tradicionais.  

(EF09HI26) 
(EF09HI32) 

4ª
 S

EM
A

N
A

 

Projeto Integrador 
1ª aula:  Retome alguns pontos da aula anterior e use o tempo dessa 
aula para apresentar o Projeto Integrador. 

(EF09HI32) 

A Nova República 

2ª aula:  O capítulo traz uma síntese dos governos na fase de retorno 
à democracia: Sarney, Collor, Itamar, FHC, Lula, Dilma e Temer. Seria 
interessante dividir os períodos e governantes entre os grupos, 
permitindo que apresentem os elementos marcantes de cada um 
deles: quem, quando,  aspectos econômicos, recessão, hiperinflação, 
papel do FMI, planos econômicos, privatizações, os avanços e recuos 
sociais e políticos, denúncias de corrupção, impeachmeants. 

(EF09HI27) 

A Nova República 
3ª aula: Apresentação dos grupos sobre os períodos políticos e atos 
de governantes. Peça a eles que avaliem as perspectivas 
predominantes em cada uma das fases: estatismo ou privativismo. 

(EF09HI27) 

5ª
 S

EM
A

N
A

 

Capítulo 16 
A Nova Ordem Mundial,  

neoliberalismo  
e globalização 

1ª aula: Traga imagens (para serem distribuídas ou projetadas) que 
simbolizem a temática Nova Ordem Mundial e o período analisado no 
cenário internacional. Algumas sugestões: Ronald Reagan, Margareth 
Thatcher, Mikhail Gorbachev, identidades visuais de marcas que são 
comercializadas em todas as partes do mundo, imagem que simbolize 
o mundo conectado e a internet, queda do Muro de Berlim e 
símbolos de movimentos sociais de atuação internacional. Nesse 
primeiro momento apresente as imagens ao grupo e questione-os 
sobre o conteúdo contido em cada uma delas. Permita que os alunos 
falem livremente, esta é uma boa atividade para a identificação dos 
conhecimentos prévios da turma sobre globalização, neoliberalismo  
e Nova Ordem Mundial. Contextualize a atuação dos movimentos 
sociais, apontando que ganharam novo vigor a partir dos anos 1970, 
leve a turma a refletir sobre a riqueza e a complexidade do tema.  
Se, por um lado, a globalização e o neoliberalismo acirraram 
desigualdades, colaboraram com o avanço da destruição de recursos 
naturais e intensificaram a exploração do homem pelo próprio 
homem, por sua vez, não se deve ignorar os atos organizados de 
resistência: novas configurações identitárias e de grupos e diversas 
formas de mobilizações. Tratar de forma crítica esse tema, 
explorando os ganhos e perdas, é fundamental para que não incidam 
em dicotomias simplificadoras. 

(EF09HI28) 
(EF09HI32) 
(EF09HI33) 
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Seção 
Outras histórias 

2ª aula: Selecione um trecho do filme Rocky V (direção de John G. 
Avildsen; Estados Unidos, 1985), de preferência um trecho no qual 
conste a trilha sonora, que se tornou símbolo do filme. John G. Avildsen 
Contextualize a nova crise do capitalismo, nos anos 1970, tecendo 
relações entre a Guerra  de 1973 (Israel), a reação do mundo árabe  
e a crise do petróleo, assim como os desdobramentos para a crise das 
ditaduras na América Latina. A narrativa da série Rocky perpassa todo 
esse período histórico. Por meio das reflexões e leitura do capítulo 
coloque em discussão, também, os efeitos da revolução técnico-
científica produzida pela globalização: os computadores e robôs que 
passaram a cumprir tarefas nas mais distintas áreas, gerando também 
uma grande crise no mercado de trabalho. E também as 
consequências ambientais, culturais e sociais desse avanço: com a 
chegada da internet houve a popularização de alguns produtos e bens 
de consumo, hábitos e costumes,  mas também a fragmentação  
de identidades. 
Analisem as biografias de duas figuras-símbolos do neoliberalismo: 
Margareth Tchatcher e Ronald Reagan.  É importante ressaltar o 
desmonte do “Estado de Bem Estar Social”, posto em prática após  
os efeitos da crise do capitalismo, em 1929. 

(EF09HI32) 
(EF09HI33) 

Projeto Integrador 
3ª aula: Reserve a aula para a realização de uma das etapas do 
Projeto Integrador. 

(EF09HI32) 

6ª
 S

EM
A

N
A

 

Europa oriental rumo  
à democracialiberal 

1ª aula: Utilize o personagem Rocky Balboa para trabalhar o papel do 
cinema  no “elogio” e na “crítica”. Discuta o conceito de “segunda 
guerra fria” e o papel da indústria cinematográfica no contexto da 
globalização, divulgando  valores, produtos e ideologias. Ressalte que, 
se por um lado pode servir aos interesses de empresas de diversos 
segmentos e na divulgação de interesses políticos, por outro faz a 
crítica e denúncias de prejuízos ambientais e sociais, a partir do jogo 
econômico e político. Aborde também a desagregação do bloco 
soviético e a importância do papel de Mikhail  Gorbachev na abertura 
econômica (perestroika) e na proposta de conferir maior 
transparência e liberdade de expressão aos soviéticos. Outros 
conteúdos que devem ser analisados nesta aula são: a queda do 
muro de Berlim e outros eventos relacionados ao leste europeu  
devem ser trabalhados nessa aula. 

(EF09HI32) 
(EF09HI33) 

China: comunista  
com capitalismo 

 
Seção 

Outras histórias 

2ª aula: Considerando o discurso de disseminação do liberalismo 
(político e econômico) como prática e valor defendido pelo mundo 
ocidental, avaliem a situação da China. Economicamente aberta  
ao capitalismo globalizado, mas politicamente fechada. Ou seja, 
manteve as mazelas dos dois sistemas: ausência de direitos 
políticos plenos e de liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, 
pratica a exploração do homem pelo homem. Ao tratar dessa 
questão, leve a turma a refletir sobre as distâncias entre os 
discursos dos líderes políticos do mundo ocidental (em prol das 
liberdades) e a prática de negligência em relação ao desrespeito aos 
direitos humanos, à degradação do meio ambiente naquela parte 
do mundo oriental.Trabalhe com a turma a seção “Outras  Historias 
– lutas sociais”. 

(EF09HI32) 
(EF09HI33) 

Revisão dos  
capítulos 15 e 16 

Roteiro de estudos 

3ª aula:  Como preparação para a primeira prova do bimestre, 
proponha à turma a realização dos “Roteiro de Estudos” dos capítulos 
15 e 16. Faça a correção coletivamente, esclarecendo dúvidas. 

(EF09HI22) 
(EF09HI23) 
(EF09HI24) 
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N
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2ª. prova bimestral 
(capítulos 15 e 16) 

1ª aula:  Aplicação de prova com questões dissertativas e de múltipla 
escolha, relacionadas ao conteúdo dos capítulos 15 e 16 do Livro do 
Estudante. 

(EF09HI25)  
(EF09HI26)  
(EF09HI27) 
(EF09HI28) 
(EF09HI32) 
(EF09HI33) 

Capítulo 17 
Guerras sem fronteiras e 

crise da economia 
mundial 

 
Ataque aos Estados 

Unidos 

2ª aula:  Trace no quadro uma linha do tempo com alguns dos 
principais acontecimentos que marcaram o século XXI até o presente 
momento: 11 de setembro, Primavera Árabe, Ocupe Wall Strett, 
ações do Talibã, Bush e a “Guerra ao Terror”, BRICs, crises de 
refugiados, etc. 
Os temas presentes no último capítulo iniciam apontando para um 
clima de aparente paz na entrada do século XXI para, em seguida, se 
deter às explosões políticas, culturais e sociais que marcaram o início 
do milênio. O domínio econômico  dos Estados Unidos e do G7; as 
políticas neoliberais e as práticas próprias da economia globalizada 
pareciam determinar o ritmo do avanço do capitalismo, nos anos 
finais do XX. Entretanto, o início do XXI apresentou ao mundo um 
acontecimento que seria um marco, símbolo da afronta e resistência 
à globalização e à ordem estabelecida pelo Ocidente: os atos 
terroristas de 11 de Setembro que, estrategicamente e 
simbolicamente, buscaram atingir os três símbolos de poder 
americano: Pentágono (militar); Capitólio (político) e o World Trade 
Center (econômico). 

(EF09HI35) 

A revolta árabe 

3ª aula:  Apresente o personagem tunisiano Mohamed Bouazizi, que 
se tornou símbolo da fúria popular disparada em países do norte da 
África e Oriente Médio contra governos ditatoriais, no contexto da 
Primavera Árabe. Relacione a longa permanência desses governos 
com o apoio concedido pelos Estados Unidos, Inglaterra e França. 
Caso seja possível, exiba aos alunos algumas fotos de eventos 
ocorridos durante a Primavera Árabe nos diferentes países que a 
fizeram. Esses movimentos foram formados por jovens que se 
mobilizaram pelas redes sociais.  

(EF09HI36) 
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Ataque aos  
Estados Unidos 

1ª aula:  O ataque aos Estados Unidos,que se tornou conhecido 
historicamente como 11 de setembro, é um tema que tem estreitas 
relações com alguns outros que serão abordados ao longo do 
capítulo. Há bastante material disponível, em diferentes suportes.  
Provavelmente o aluno dessa faixa etária não tem memórias pessoais 
para falar sobre esse fato histórico, mas peça a ele que converse com 
parentes próximos que possam narrar as lembranças do 
acontecimento e o impacto na vida delas. Após a leitura do tópico 
“Ataque aos Estados Unidos”, discuta os impactos políticos nas 
relações entre Oriente e Ocidente a partir desse evento e a 
consequente Guerra ao Terror. Exiba para a turma filmes ou trechos 
deles que retratam o tema, há algumas indicações na seção Sugestão 
para o professor. Converse com a turma  sobre o posterior uso dos 
atentandos por parte dos Estados Unidos e da Inglaterra para 
justificar ações agressivas no Afeganistão e no Iraque. Ressalte que, 
após os atentados, houve também impactos no cotidiano do povo 
estadunidense, com o surgimento de uma dicotomia entre a 
liberdade e a segurança nacional. Retome com o aluno que a 
liberdade é um princípio caro aos estadunidenses desde a 
Indepêndencia, no século XVIII. 
É importante frisar também o personagem Osama Bin Laden, 
considerando, principalmente, suas relações com os Estados Unidos, 
no contexto da Guerra Fria, como aliado e, posteriormente, como 
“inimigo nº 1”.  
Finalize a aula, tratando do impacto dos desdobramentos do pós- 
11 de Setembro  e o florescimento de grupos extremistas adeptos  
de práticas terroristas no Oriente Médio. Peça à turma que realize  
um levantamento dos principais grupos terroristas no Oriente Médio, 
aborndando: localização, bandeira política, forma de atuação  
e eventuais alianças com o Ocidente. 

(EF09HI35) 
(EF09HI36) 

A crise econômica  
de 2007 

2ª aula: Converse com a turma sobre a crise do projeto neoliberal  
e seus desdobramentos. Os atos de protesto do Movimento Ocupe 
Wall Street, apesar de fazer referência a uma avenida que simboliza o 
coração histórico do sistema financeiro,  estenderam-se por diversas 
cidades estadunidenses e europeias, apontando para o 
descontentamento com a ganância, a corrupção e as desigualdades 
sociais que marcam o sistema capitalista.  Discutam o significado do 
slogan “nós somos 99%”. Aborde também o papel das redes sociais 
nessa e em outras manifestações políticas da atualidade, como  
a Primavera Árabe, que já foi citada anteriormente.  

(EF09HI36) 

Seção  
A História não  
está sozinha 

 
O talibã e a perseguição 

às mulheres 

3ª. aula:  Trabalhe a seção “A História não está sozinha”, um tema 
que tem extreita relação com o Projeto Integrador proposto neste 
Plano de desenvolvimento.  
Na sequência trabalhe o tópico “O talibã e a perseguição às 
mulheres”, enfatizando a personagem Malala e seu protagonismo  
na luta pelo direito das mulheres à educação. 

(EF09HI35) 
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Seção 
Outras histórias 

1ª aula: Faça com a turma uma análise da crise imigratória e da 
questão dos refugiados. Discuta o tema da intolerância (xenofobia e 
racismo), que tem se acirrado no tempo presente.  Após a realização 
da atividade desenvolvida pelo grupo, faça a leitura do boxe Outras 
Histórias, discutindo as forças em jogo na história de Mohamed Ali,  
o vendedor de esfirras e doces árabes. 

(EF09HI36) 

Revisão do 
capítulo 17 

Roteiro de estudos 

2ª. aula:  Como preparação para a primeira prova do bimestre, 
proponha à turma a realização do “Roteiro de Estudos”. Realize  
a correção coletivamente, esclarecendo dúvidas. 

(EF09HI35) 
(EF09HI36) 

3ª. prova bimestral 
(capítulo 17) 

3ª aula:  Aplicação de prova com questões dissertativas e de múltipla 
escolha, relacionadas ao conteúdo do capítulo 17 do Livro do 
Estudante. 

 

 

5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

Ao encerrar o estudo dos capítulos reservados ao 4º bimestre, é importante avaliar se o 

aluno avançou nas seguintes habilidades:  

• Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil -militar no Brasil e 
discutir a emergência de questões relacionadas à memória e à justiça sobre os casos de 
violação dos direitos humanos. 

• Discutir os processos de resistência e as propostas de reorganização da sociedade brasileira 
durante a ditadura civil-militar. 

• Discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira do final do período ditatorial até a 
Constituição de 1988, identificando direitos civis, políticos e sociais expressos na Carta 
Magna, relacionando-os à noção de cidadania e ao pacto da sociedade brasileira de 
combate a diversas formas de preconceito, como o racismo. 

• Relacionar as transformações da sociedade brasileira aos protagonismos da sociedade civil 
após 1989. 

• Analisar as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais de 1989 aos dias 
atuais, identificando questões prioritárias para a promoção da cidadania e dos valores 
democráticos. 

• Discutir e analisar as causas da violência contra populações marginalizadas (negros,  
indígenas, mulheres, homossexuais, camponeses, pobres etc.) com vista à tomada de 
consciência e à construção de uma cultura de paz, empatia e respeito às pessoas. 

• Relacionar aspectos das mudanças econômicas, culturais e sociais ocorridas no Brasil a 
partir da década de 1990 ao papel do país no cenário internacional na era da globalização. 

• Analisar mudanças e permanências associadas ao processo de globalização, considerando 
os argumentos dos movimentos críticos às políticas globais. 
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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

4
 

Vídeos 

1964: 50 anos do golpe militar. Entrevistas com historiadores, cientistas políticos, sociólogos que 
estudaram o tema e testemunhas da História: Documentário - Univesp. 1h07. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=XErbAfe0lJI&list=PLxI8Can9yAHcxLg1t0wu8OdGrEFWxd
FNX>. Acesso em: 16 out. 2018. 

1964: Entrevistas | Marcos Napolitano (30 min). Univesp TV. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=B43uQ4HlA94>. Acesso em: 16 out. 2018. 

1964: Entrevistas | Boris Fausto (30 min). Univesp TV.  Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=nb_YE1-i5JU>. Acesso em: 16 out. 2018. 

Artigos 

FICO, Carlos. Versões e controvérsias sobre 1964 e a Ditadura Militar.  Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882004000100003>. Acesso 
em: 22 nov. 2018. 

Toledo, Caio Navarro de. Crônica política sobre um documento contra a ‘ditabranda’. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v17n34/a14v17n34.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2018.  

Notícias 
relevantes 

Poderosas tentações. Entrevista com Guillermo O’Donnell. Disponível em: 
<https://alias.estadao.com.br/noticias/geral,poderosas-tentacoes,372210>. Acesso em: 16 out. 2018. 

Tudo sobre a ditadura militar. Disponível em: 
<http://arte.folha.uol.com.br/especiais/2014/03/23/o-golpe-e-a-ditadura-militar/>.  Acesso 
em: 16 out. 2018. 

Site 
Comissão Nacional da Verdade. Disponível em:<http://memoriasdaditadura.org.br/comissao-
nacional-da-verdade/index.html>. Acesso em: 16 out. 2018. 

Filme O ano em que meus pais saíram de férias. Direção de Cao Hamburguer. Brasil, 2006. 

Livros 

NAPOLITANO, Marcos. 1964. História do Regime Militar Brasileiro (2ª reimp.). São Paulo: 
Contexto, 2015. 

__________Brasil:  Nunca mais. Petrópolis: Vozes, 1985. Disponível em PDF: Projeto Brasil Nunca 
Mais. História dos Direitos Humanos: 
<http://www.dhnet.org.br/memoria/nuncamais/index.htm>. Acesso em: 16 out. 2018. 

C
ap

ít
u

lo
 1

5
 

Vídeos 

1985 – 30 anos de democracia: Diretas já. Para compreensão do processo de transição e 
primeiros anos da Nova República. Univesp. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=d8O5jTahTXo>. Aesso em:  18 out. 2018. 

1985 – 30 anos de democracia: Governo Sarney – Parte 1. Univesp. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=5eluLath8Ok>. Acesso em:  18 out. 2018. 

1985 – 30 anos de democracia: Governo Sarney – Parte 2 . Univesp. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=as-EYfpSUlM>. Acesso em:  18 out. 2018. 

Notícias 
relevantes 

30 anos de redemocratização. Disponível em: <https://noticias.r7.com/brasil/30-anos-da-
redemocratizacao>. Acesso em: 6 nov. 2018. 

Artigos 
CHAUÍ, Marilena; NOGUEIRA, Marco Aurélio. Pensamento político e a redemocratização do 
Brasil. Lua Nova [online]. 2007, n.71, pp.173-228. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ln/n71/05.pdf>. Acesso em: 6 nov. 2018. 

Livro 
PRADO, Maria Ligia; SOARES, Gabriela Pellegrino & COLOMBO, Sylvia. Reflexões sobre a 
democracia na América Latina. São Paulo: Editora Senac, 2007 (Série Livre Pensar). 

https://www.youtube.com/watch?v=XErbAfe0lJI&list=PLxI8Can9yAHcxLg1t0wu8OdGrEFWxdFNX
https://www.youtube.com/watch?v=XErbAfe0lJI&list=PLxI8Can9yAHcxLg1t0wu8OdGrEFWxdFNX
https://www.youtube.com/watch?v=B43uQ4HlA94
https://www.youtube.com/watch?v=nb_YE1-i5JU
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882004000100003
http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v17n34/a14v17n34.pdf
https://alias.estadao.com.br/noticias/geral,poderosas-tentacoes,372210
http://arte.folha.uol.com.br/especiais/2014/03/23/o-golpe-e-a-ditadura-militar/
http://memoriasdaditadura.org.br/comissao-nacional-da-verdade/index.html
http://memoriasdaditadura.org.br/comissao-nacional-da-verdade/index.html
http://www.dhnet.org.br/memoria/nuncamais/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=d8O5jTahTXo
https://www.youtube.com/watch?v=5eluLath8Ok
https://www.youtube.com/watch?v=as-EYfpSUlM
https://noticias.r7.com/brasil/30-anos-da-redemocratizacao
https://noticias.r7.com/brasil/30-anos-da-redemocratizacao
http://www.scielo.br/pdf/ln/n71/05.pdf
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Notícia 
relevante 

STREECK, Wolfgang. O retorno do recalcado. O começo do fim do capitalismo neoliberal. Revista 
Piauí, edição 135, de. 2017. Disponível em: <https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-retorno-
do-recalcado/>. Acesso em: 18 out. 2018. 

Vídeo 
Encontro com Milton Santos: o mundo global visto do lado de cá. Direção de Sílvio Tendler. Brasil, 
1994. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kzdsdzm2X9w>.Acesso em: 18 out. 
2018. 

Artigos 

DAMIÃO, Abraão Pustrelo & FELIX, Sueli Anduccioli. Modernidade e globalização neoliberal: a 
‘nova’ condição do trabalho e dos trabalhadores no contexto da mentalidade de curto prazo. 
Cadernos da Psicologia Social do Trabalho. vol.16 no 2. São Paulo, dez. 2013. 

IANNI, Octavio. Globalização: novo paradigma das ciências sociais. Estudos Avançados,  vol.8 no 
21 São Paulo maio/ago. 1994. 

Livro 
GIDDENS, Anthony. O mundo em descontrole. O que a Globalização está fazendo de nós. Rio de 
Janeiro: Record, 2002. 

C
ap

ít
u

lo
  1

7
  

Filmes 
Fahrenheit 9/11. Direção de Michel Moore. Estados Unidos, 2004. 

11 de Setembro. Direção de Ken Loach; Amos Gitaï; Mira Nair (et.al). Europa filmes, 2002. 

Notícia 
relevante 

A crise do século 21: refugiados são tema de programa na Rádio USP. Disponível em: 
<https://jornal.usp.br/radio-usp/a-crise-do-seculo-21-refugiados-sao-tema-de-programa-na-
radio-usp/>. Acesso em: 16 out. 2018. 

Artigos 

TOUSSAINT, Eric. Como usar o que nos diz Thomas Piketty em ‘O Capital no Século XXI’ 
(Tradução: Rui Viana Pereira; Revisão: Maria da Liberdade). CADTM Bélgica (Comité para a 
Anulação da Dívida do Terceiro Mundo). Disponível em:<http://www.cadtm.org/Como-usar-o-
que-nos-diz-Thomas>. Acesso em: 17 out 2018. 

Livros 
YOUSAFZAI, Malala; LAMB, Christina. Eu sou Malala: a história da garota que defendeu o direito à 
educação e foi baleada pelo Talibã. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.  

 

7. Projeto integrador 

Título:Meu consumo e o lixo que produzo impactamo meio ambiente 

Tema Meio Ambiente 

Problema central 
enfrentado 

Os efeitos negativos da modernidade têm produzido consequências que podem ser irreparáveis 
caso não assumamos, individualmente e coletivamente, uma consciência ambiental revendo  
hábitos e práticas.  

Produto final Ação social por meio de folheto explicativo e coleta de resíduos sólidos em espaço público. 

Justificativa 

O texto da BNCC sublinha a necessidade das Ciências Humanas de estimular uma “formação 

ética, elemento fundamental para a formação das novas gerações, auxiliando o aluno a construir um 

sentido de responsabilidade para valorizar: os direitos humanos; o respeito ao ambiente e à própria   

coletividade”. Os conteúdos trabalhados no bimestre exploraram temas que passaram pelo avanço 

de ações que são próprias da economia globalizada. Referimo-nos a práticas modernizadoras que 

nem sempre se coadunam com o respeito ao meio ambiente, gerando impactos agressivos que não 

https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-retorno-do-recalcado/
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-retorno-do-recalcado/
https://www.youtube.com/watch?v=kzdsdzm2X9w
http://www.cadtm.org/Como-usar-o-que-nos-diz-Thomas
http://www.cadtm.org/Como-usar-o-que-nos-diz-Thomas
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podem ser ignorados: a destruição de florestas, a poluição do ar, a relação entre o consumismo e 

a produção de lixo, entre outras.  

Também, no texto do documento citado, indica-se a importância do aluno ser estimulado a 

desenvolver uma “visão mais sistêmica do planeta com base em princípios de sustentabilidade 

socioambiental”. Desse modo, este projeto propõe integrar componentes curriculares de História e 

Ciências, no desenvolvimento de um trabalho relacionado à temática do meio ambiente, a partir de 

uma intervenção no espaço público visando a melhorar a qualidade de vida individual, coletiva e 

socioambiental. 

Aos alunos será proposto a elaboração de um folheto explicativo sobre os impactos causados 

ao meio ambiente pelo consumo e pela produção de lixo, além de uma campanha de coleta de 

resíduos sólidos de um espaço público.  

Competências gerais desenvolvidas 

• Argumentar com base em fatos, dados e informações confáveis, 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. 

• Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e 
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável  
em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo 
contemporâneo. 

• Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, 
exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação 
espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. 

Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 
O Brasil e suas relações 
internacionais na era da 
globalização 

Relacionar aspectos das mudanças econômicas, culturais e sociais 
ocorridas no Brasil a partir da década de 1990 ao papel do País no 
cenário internacional na era da globalização. (EF09HI27)  

Ciências 
Preservação da 
biodiversidade 

Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas 
ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações  
de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. (EF09CI13)  

Duração 

O projeto será desenvolvido em duas aulas de História e duas de Ciências, e um período extra 

para a atuação em campo (para execução da campanha e da coleta). 
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Material necessário 

• Computador e impressora. 

• Cartolina, papel sulfite, tesoura, régua e canetas coloridas.  

• Sacos de coletas de lixo. 

• Luvas. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

O professor coordenador deve ter simpatia e preocupação com as questões ambientais e 

habilidade para mobilizar o grupo a se engajar em uma ação coletiva em um espaço público, próximo 

à localização da escola (parque ou praça). 

Desenvolvimento 

Etapa 1 

Apresentação do projeto 

1ª aula(História) 

Inicie a aula tratando dos efeitos da globalização. O estudo dessa temática deve considerar 

os impactos políticos, sociais e ambientais causados por esse fenômeno, em diferentes níveis, em 

todas as partes do mundo.  

Sugerimos que seja exibido à turma o filme Uma verdade inconveniente (direção de Davis 

Guggenheim; Estados Unidos, 2006), como introdução ao tema e sensibilização para as consequências 

geradas pelo consumo exagerado e pela produção de lixo para a natureza e para o ser humano. 

Para finalizar a primeira aula do projeto, converse com a turma e pergunte se os alunos já 

conheciam essas informações trazidas pelo filme. Pontue que geralmente as pessoas são incapazes 

de mudar atitudes por desconhecer os efeitos do consumo desenfreado e da produção de lixo. Por 

isso, o grupo será incumbido de elaborar um folheto explicativo sobre os efeitos da globalização com 

relação ao consumo e a produção de lixo.  

Etapa 2 

Conhecendo outra perspectiva do tema 

2ª aula (Ciências) 

É importante que os alunos conheçam outras perspectivas sobre o tema tratado no projeto. 

Forneça-lhes informações sobre o consumo consciente e o impacto da produção de lixo e descarte 

no meio ambiente. Subsidie a turma com dados quantitativos que possam ratificar as informações 

adquiridas no filme visto por eles na aula anterior.  
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Explique à turma que nossos padrões de consumo e de produção não estão respeitando a 

natureza. Diversos estudos científicos e ambientais demonstram que se mantivermos esses padrões 

em 50 anos sofreremos pela falta de água doce e consequentemente de alimentos.  

Antes de finalizar a aula, converse sobre a elaboração do folheto. Comente que diversas 

campanhas de conscientização e esclarecimento da população são realizadas também por meio de 

folhetos explicativos. Caso seja possível, leve alguns para que a turma possa folheá-los.  

Sinalize que na próxima aula eles vão trabalhar na elaboração do folheto, pensando tanto a 

parte gráfica quanto a textual e imagética.  

Etapa 3 

Estratégias e elaboração do folheto 

3ª. aula (História) 

Leve alguns folhetos para que a turma possa usar como exemplo. Em uma roda de conversa, 

discuta com a turma o caráter do folheto que vocês vão elaborar. Marque no quadro as seguintes 

perguntas norteadoras: “O que queremos informar?”; “Por que queremos divulgar essas informações?”; 

“Quem lerá o folheto?”; “Como o folheto chegará até o nosso público alvo?”. Espera-se que, a partir 

dessas questões, a turma consiga definir o modelo, o texto e outros recursos contidos no folheto.  

Além disso, é preciso estabelecer estratégias de produção e divulgação do folheto. Se a 

escola possui computador com impressora e uma copiadora, talvez seja o caso de definir uma 

tiragem impressa, que pode vir a ser custeada pela comunidade escolar (direção e associação de 

pais, por exemplo). Outra possibilidade é a confecção manual dos folhetos.  

Uma boa estratégia de divulgação do folheto é a partir de uma intervenção em área pública 

com a coleta de resíduos sólidos. Vocês podem promover uma atividade em uma praça ou parque 

situados próximo à escola, envolvendo toda a comunidade escolar.  

Etapa 4 

Finalização do folheto 

4ª aula (Ciências) 

Um folheto deve ter uma linguagem clara e objetiva. Os textos devem ser curtos e  

acompanhos por outros recursos, como fotos e ilustrações. Também é possível inserir citações de 

fontes primárias (literatura sobre os temas) ou secundárias (notícias de jornais e revistas). É preciso 

também atentar ao modelo do folheto, definindo a quantidade de páginas, partes, tópicos, etc.  
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Etapa 6 

Produto Final 

Para o maior envolvimento da turma e alcance do trabalho, vale pensar em uma ação 

coletiva ampla, com a participação da comunidade escolar. A direção deve propiciar condições para a 

ida do grupo a uma praça, ruas dos arredores da escola ou, de preferência, um parque.  

Em seguida, com o intuito de dar visibilidade ao trabalho discente, bem como de demonstar 

publicamente as preocupações ligadas à responsabilidade ambiental, vale a pena convidar os 

familiares a contribuírem com a intervenção.  

Reserve uma data, que pode ser em um fim de semana para que haja maior adesão, para a 

coleta dos resíduos sólidos descartados no local escolhido. Antes da ação, os alunos podem 

apresentar o trabalho e explicar o folheto. Lembre-os de usar luvas e sacos plásticos para a coleta  

do material.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação pode ser feita em um momento posterior a todas as etapas de trabalho e com a 

participação dos alunos. Em uma roda de conversa, verifique alguns pontos, tais como: 

1. O projeto contribuiu para que o aluno compreendesse a relação entre a globalização e a questão 
ambiental?  

2. O aluno é capaz de definir o conceito de “consumo consciente”? 

3. O aluno consegue relacionar o consumo com a produção de lixo? 

Caso julgue oportuno, também é possível aplicar um questionário ao público leitor do folheto 

para verificar o alcance do trabalho. Esse questionário pode ser formado por perguntas diretas,  

tais como: 

1. O folheto trouxe informações novas? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

2. O texto do folheto é claro e objetivo? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

3. Você gostou da ação pública? 

(  ) Sim. Por quê? ________________________ 

(  ) Não. Por quê?________________________ 
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Para saber mais – aprofundamento para o professor 

• Livros e artigos 

BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo, respostas à 

globalização. São Paulo: Paz e Terra, 1999.  

REIS, Heloiza Beatriz Cruz dos. Os impactos da globalização sobre o meio ambiente: 

uma introdução à análise da Comunicação Social. Contemporânea, nº 4 (1), 2005. 

Disponível em: 

<http://www.contemporanea.uerj.br/pdf/ed_04/contemporanea_n04_16_IgorSacra

mento.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2018.  

• Filmes  

Lixo extraordináriodo. Direção de Lucy Walker, João Jardim e Karen Harley. Brasil, 

2010. 

Uma verdade inconveniente. Direção de Davis Guggenheim. Estados Unidos, 2006.  

http://www.contemporanea.uerj.br/pdf/ed_04/contemporanea_n04_16_IgorSacramento.pdf
http://www.contemporanea.uerj.br/pdf/ed_04/contemporanea_n04_16_IgorSacramento.pdf

