


 

 

Material Digital do Professor 

História– 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 1, Capítulo 3, página 50 

Título O saneamento do Rio de Janeiro e a Revolta da Vacina 

Bimestre 1º 

Duração  9 min 44 s 

Categoria  Vídeo 

Tipo de licença 

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

Unidade temática 
O nascimento da República no Brasil e os processos históricos até a metade do 
século XX 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Contestações e dinâmicas da vida cultural no Brasil entre 1900 e 1930 

Habilidade (BNCC) 
(EF09HI05) Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade 
brasileira e avaliar suas contradições e impactos na região em que vive. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

O vídeo trata do problemático processo de urbanização do Rio de Janeiro no início da Primeira 

República, mostrando as tensões entre o projeto de modernização da cidade e as demandas da 

população.  

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

• entender as questões que levaram à Revolta da Vacina; 

• conhecer os conflitos gerados pelo processo de urbanização do Rio de Janeiro; 

• visualizar as políticas de urbanização e saneamento, no contexto da Primeira República, 
como forma de exclusão social. 

 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir ao vídeo, desenvolver o debate e resolver as questões é de 

uma aula.  

  



 

 

Material Digital do Professor 

História– 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Antes de assistir ao vídeo 

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

que se constitui num recorte do material didático. Assim, é importante que os alunos já possuam 

noções sobre a Primeira República e o processo de urbanização implementado no Rio de Janeiro 

naquele período.   

 

Durante a exibição do vídeo  

Os alunos devem registrar, no caderno, os dados quantitativos fornecidos no vídeo, bem como 

as demandas de cada agente histórico (população, governo e grupo de sanitaristas). 

 

Após assistir ao vídeo 

Verifique se a turma foi capaz de: 

• identificar os agentes históricos descritos na narrativa; 

• compreender as reivindicações da população; 

• reconhecer a importância da vacinação no combate e na proliferação de doenças.  

 

Atividades complementares 

1. Elabore um texto argumentativo sobre a Revolta da Vacina considerando a perspectiva de todos 
os agentes envolvidos no evento: o discurso do poder público, as reivindicações da população e a 
atuação dos órgãos de saúde pública.  

2. Pesquise, em jornais e revistas, o atual movimento antivacinas em curso no Brasil. 

 

Resolução 

1. Os alunos devem ser capazes de descrever o cenário político brasileiro no período em que ocorreu 
a Revolta da Vacina, pontuando que a campanha de vacinação em massa inseria-se no conjunto 
de reformas urbanísticas implementado na capital federal nas primeiras décadas do século XX, 
com forte teor higienista. Além disso, espera-se que eles pontuem as ações de cada um dos 
agentes envolvidos no evento.   

2. Apesar de a vacinação ser um dos maiores avanços da humanidade, atualmente há em curso um 
movimento antivacinação em diferentes países do Ocidente, incluindo o Brasil. Um dos problemas 
mais graves causados por esse movimento é o retorno de doenças já erradicadas, como o sarampo. 



 

 

Material Digital do Professor 

História– 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 2, Capítulo 6, página 89 

Título  O nazismo 

Bimestre 2º 

Duração  14 min 03 s 

Categoria  Vídeo  

Tipo de licença 

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

Unidade temática Totalitarismos e conflitos mundiais 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

Judeus e outras vítimas do holocausto 

Habilidades (BNCC) 
(EF09HI13) Descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e 
do nazismo, a consolidação dos estados totalitários e as práticas de extermínio 
(como o holocausto). 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

O vídeo trata do surgimento e da escalada do ódio étnico e racial na Alemanha nazista. Além 

disso, discorre sobre o processo de implementação de políticas públicas contra judeus, ciganos, 

homossexuais, negros e testemunhas de Jeová na Alemanha naquele contexto. 

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

• entender a questão histórica do antissemitismo na Europa; 

• compreender o modo como a Alemanha nazista se apropriou das ideias antissemitas para 
legitimar uma política de segregação e perseguição a diferentes grupos sociais; 

• conhecer, no contexto da Alemanha nazista, os tipos de perseguição realizados contra 
diferentes grupos sociais; 

• identificar e rechaçar atitudes racistas e estigmatizadoras contra diferentes culturas e 
segmentos sociais.  

 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir ao vídeo, desenvolver o debate e resolver as questões é de 

uma aula.  
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Audiovisuais e orientações de uso 

Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio no trabalho em sala de aula, uma vez 

que se constitui num recorte do material didático. Assim, é importante que os alunos já tenham 

estabelecido conhecimento sobre a Europa após a Primeira Guerra e a ascensão do Terceiro Reich.  

 

Durante a exibição do vídeo  

Solicite à turma que atente ao contexto que antecede a ascensão do Partido Nazista ao poder, 

reconhecendo a crise econômica que assolava a Alemanha após a Primeira Guerra.  

 

Após assistir ao vídeo 

Revise os dados e converse com os alunos a respeito do Holocausto, verificando se a turma é 

capaz de: 

• questionar o cotidiano dos cidadãos alemães que não viviam sob perseguição política; 

• relacionar processos antidemocráticos com atitudes de perseguição política e contra 
determinados grupos sociais.  

 

Atividade complementar 

• Realize uma pesquisa sobre a existência e a importância de memoriais e museus que 
preservam a memória e os dados sobre o Holocausto.  

Resolução  

• Espera-se que os alunos identifiquem que muitos memoriais e museus foram construídos 
após a Segunda Guerra. Há, por exemplo, o Memorial e Museu do Holocausto nos Estados 
Unidos e o Memorial do Holocausto na Alemanha. Esses centros foram construídos com o 
intuito de preservar a memória das atrocidades cometidas contra a humanidade em 
decorrência de uma ideologia estigmatizadora e racista.  

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História– 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 3, Capítulo 10, página 175 

Título A atuação dos líderes africanos no processo de independência da África 

Bimestre 3º 

Duração  8 min  

Categoria  Vídeo 

Direitos autorais 

Todos os direitos reservados à Editora responsável pela coleção. 
São expressamente proibidas cópia, difusão, transmissão, modificação, venda, 
publicação, distribuição ou qualquer outro uso, na totalidade ou em parte, em 
qualquer tipo de suporte, sem prévia autorização do detentor dos direitos autorais. 

Unidade temática Totalitarismos e conflitos mundiais 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

O colonialismo na África 
As guerras mundiais, a crise do colonialismo e o advento dos nacionalismos 
africanos e asiáticos 

Habilidade (BNCC) 
(EF09HI14) Caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no continente 
africano e asiático e as lógicas de resistência das populações locais diante das 
questões internacionais. 

 

Orientações didáticas  

Objetivos 

O vídeo trata do processo de descolonização da África ocorrido a partir da década de 1960. 

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

• entender o processo de dominação colonial europeu na África, iniciado no século XIX; 

• conhecer a base das ideias pan-africanistas, bem como a influência delas no processo de 
descolonização do continente;  

• conhecer os processos de independência de algumas colônias africanas no contexto de 
descolonização;  

• usar o conhecimento histórico para dialogar com os problemas no continente africano no 
tempo presente. 

 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir ao vídeo, desenvolver o debate e resolver as questões é de 

uma aula.  
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Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio no trabalho em sala de aula, uma vez 

que se constitui num recorte do material didático. Assim, é importante que os alunos retomem 

informações sobre a partilha da África ocorrida no final do século XIX e tenham constituído 

conhecimento sobre a situação da Europa após a Segunda Guerra.  

 

Durante a exibição do vídeo  

Os alunos devem registrar, no caderno, as seguintes informações: nome do país que se tornou 

independente, ano de independência e nome da nação à qual estava subjugado.  

 

Após assistir ao vídeo 

Verifique se a turma foi capaz de avançar nos seguintes pontos:  

• reconhecer a longa duração dos processos de colonização na África; 

• identificar se houve resistência ou não dos países europeus no processo de descolonização 
da África; 

• dialogar sobre questões atuais que envolvem Europa e África, principalmente com relação à 
imigração. 

 

Atividade complementar 

• Faça um levantamento do IDH, das taxas de mortalidade infantil, de analfabetismo, da renda 
per capita e do PIB dos países mencionados no vídeo. Em seguida, produza um texto 
explicando os resultados obtidos em sua pesquisa.  

 

Resolução  

• Indique como fonte de pesquisa o site do IBGE (disponível em: 
<https://paises.ibge.gov.br/#/pt>, acesso em: 20 nov. 2018). Nele os alunos poderão 
encontrar dados sobre os indicadores sociais.  

 

 

 

https://paises.ibge.gov.br/#/pt
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Audiovisuais e orientações de uso 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 4, Capítulo 14, página 251 

Título O movimento estudantil contra a ditadura militar 

Bimestre 4º 

Duração  8 min 29 s 

Categoria  Videoaula 

Direitos autorais 

Todos os direitos reservados à Editora responsável pela coleção. 
São expressamente proibidas cópia, difusão, transmissão, modificação, venda, 
publicação, distribuição ou qualquer outro uso, na totalidade ou em parte, em 
qualquer tipo de suporte, sem prévia autorização do detentor dos direitos autorais. 

Unidade temática Modernização, ditadura civil-militar e redemocratização: o Brasil após 1946 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

A ditadura civil-militar e os processos de resistência 

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

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

A videoaula mostra como se deu a perseguição ao movimento estudantil e sua atuação 

durante o período da ditadura civil-militar no Brasil. 

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

• conhecer a origem do movimento estudantil no Brasil; 

• conhecer a atuação do movimento estudantil durante o período da ditadura civil-militar; 

• reconhecer a repressão e a violência cometida pelo governo civil-militar contra o movimento 
estudantil; 

• refletir sobre as práticas autoritárias e antidemocráticas.  

 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir ao vídeo é de uma aula.  
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Audiovisuais e orientações de uso 

Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio no trabalho em sala de aula, uma vez 

que se constitui num recorte do material didático. Assim, é importante que os alunos já tenham 

estudado os processos que culminaram no golpe civil-militar de 1964 e também tenham conhecimento 

do cenário da Guerra Fria, seus atores e seus agentes históricos. 

 

Durante a exibição do vídeo  

Os alunos devem estar atentos à relação entre o avanço das políticas implementadas pelo 

governo militar no plano nacional e o recrudescimento da repressão policial sobre o movimento 

estudantil.  

 

Após assistir ao vídeo 

Verifique se a turma é capaz de:  

• definir o processo que culminou no golpe civil-militar no Brasil; 

• discutir os direitos básicos assegurados pela Constituição do Brasil e que foram violados nos 
eventos descritos no audiovisual; 

• reconhecer a importância dos direitos humanos e dos tratados internacionais na garantia de 
livre manifestação política e cultural. 

 

Atividade complementar 

• Pesquise a atuação do movimento de estudantes secundaristas, em São Paulo, na 
mobilização contra as políticas educacionais estaduais, em 2015. Explique a atuação das 
forças de segurança durante essas manifestações.  

 

Resolução 

• A mobilização de estudantes secundaristas que ocorreu no final de 2015 era contra a 
reorganização do ensino público, proposta pelo então governador Geraldo Alckmin. Essa 
proposta de reorganização defendia a separação dos segmentos de ensino por unidade, além 
do fechamento de 94 escolas. Ela envolvia 311 mil estudantes e 74 mil professores. Os alunos 
se organizaram e ocuparam escolas como forma de denunciar a política a ser implementada 
pelo governo e de dar visibilidade ao descontentamento das comunidades escolares com a 
proposta. O governo reagiu com bastante violência, requerendo a reintegração de posse das 
unidades ocupadas e enviando a polícia militar para conter as mobilizações estudantis.  


