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História – 6º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Este plano de desenvolvimento tem como objetivo explicitar os objetos de conhecimento e 

as habilidades a serem trabalhados no 1º  bimestre do 6º ano e sua disposição no Livro do Aluno, 

bem como sugerir práticas de sala de aula que contribuam para a aplicação da metodologia adotada.  

Durante o Ensino Fundamental, conforme aponta a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

“Os alunos se deparam com uma variedade de situações que envolvem conceitos e fazeres 

científicos, desenvolvendo observações, análises, argumentações e potencializando descobertas” (p. 

56). Assim, é preciso assegurar aos alunos um percurso contínuo entre as duas fases do Ensino 

Fundamental para garantir uma integração entre elas. Portanto, o 6º ano, como a primeira etapa dos 

Anos Finais do Ensino Fundamental, requer adaptações e articulações no sentido de apoiar os alunos 

nessa fase de transição, evitando rupturas no processo de aprendizagem.  

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a ênfase está na compreensão do espaço e do 

tempo a partir da noção de pertencimento a uma comunidade. Já nos Anos Finais, essa dimensão 

espacial e temporal deve estar vinculada às populações, sua mobilidade e a complexidade das 

relações entre os grupos sociais. Assim, alguns aspectos do processo de aprendizagem dos Anos 

Iniciais – como os procedimentos do campo de produção da História, os registros das primeiras 

sociedades e a construção da Antiguidade clássica e sua contraposição com outras sociedades e 

visões de mundo – são recuperados e discutidos no 6º ano. 

O 6º ano inaugura a etapa final do Ensino Fundamental, marcada tanto pelos procedimentos 

de identificação dos eventos relevantes na história ocidental e de sua ordenação e localização dos 

pontos de vista cronológico e geográfico, quanto pela criação e pelo aprimoramento das condições 

que permitam aos alunos vivenciar uma prática historiadora ao selecionar, compreender e refletir 

sobre os significados da produção, circulação e utilização de fontes documentais, sejam materiais, 

sejam imateriais. Além disso, nessa etapa faz-se necessário o exercício de identificação de distintas 

interpretações de um mesmo fenômeno histórico, analisando diferentes perspectivas e 

argumentações com o fim de constituir sua própria visão sobre determinado fenômeno.  
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1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

 

Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 1 

A questão do tempo, 
sincronias e diacronias: 
reflexões sobre o sentido das 
cronologias 

(EF06HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da noção 
de tempo e de periodização dos processos históricos (continuidades 
e rupturas). 
 

Formas de registro da 
história e da produção do 
conhecimento histórico 

(EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber histórico e 
analisar o significado das fontes que originaram determinadas 
formas de registro em sociedades e épocas distintas. 

Capítulo 2 
As origens da humanidade, 
seus deslocamentos e os 
processos de sedentarização 

(EF06HI03) Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento 
da espécie humana e sua historicidade e analisar os significados dos 
mitos de fundação. 

(EF06HI05) Descrever modificações da natureza e da paisagem 
realizadas por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os 
povos indígenas originários e povos africanos, e discutir a natureza 
e a lógica das transformações ocorridas. 

Capítulo 3 
As origens da humanidade, 
seus deslocamentos e os 
processos de sedentarização 

(EF06HI04) Conhecer as teorias sobre a origem do homem 
americano. 

(EF06HI05) Descrever modificações da natureza e da paisagem 
realizadas por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os 
povos indígenas originários e povos africanos, e discutir a natureza 
e a lógica das transformações ocorridas. 

(EF06HI06) Identificar geograficamente as rotas de povoamento no 
território americano. 

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

As atividades desenvolvidas em sala de aula devem estar em consonância com as 

proposições das habilidades previstas no bimestre, de acordo com as habilidades descritas no quadro 

acima, que correspondem às propostas da BNCC.  

Faz-se necessário, desse modo, o desenvolvimento de atividades que levem à compreensão 

da cronologia como forma de registro da memória, constituída pela seleção de eventos históricos 

considerados pelo fazer historiográfico contemporâneo, bem como pela sistematização de eventos 

em consonância com as dimensões de tempo e espaço; a identificação do documento como campo 

de produção de conhecimento e a compreensão da existência de diferentes formas de interpretação 

dos fenômenos históricos. Destaca-se ainda a necessidade de compreender as diferentes formas de 

interpretação sobre os modos de vida, bem como as transformações da natureza e da paisagem a 

partir da intervenção e ocupação pelas sociedades e culturas.  
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Para compreender as diversas formas de conceber o tempo, bem como as ferramentas 

utilizadas pelo historiador para analisar a realidade da qual se ocupa, podemos propor as seguintes 

atividades para desenvolver a habilidade EF06HI01: 

Proposta de atividade: Noção de tempo 

Para organizar o tempo em nosso cotidiano, utilizamos recursos como agenda, calendário, 

relógios e planilhas. Cada sociedade, em diferentes momentos da História, estabeleceu sua forma 

de organizar o tempo conforme seus hábitos e costumes. 

Peça aos alunos que pesquisem, identifiquem e listem diferentes formas de marcação do 

tempo e criem um glossário (relógio de sol, clepsidra, ampulheta, relógio de bolso, relógio de 

pêndulo, relógio de pulso, relógio digital).  

Em seguida, organize a turma em grupos e sorteie para cada um deles uma das formas de 

marcador do tempo sobre a qual deverão pesquisar informações e imagens. Eles podem usar a 

internet, livros ou materiais disponibilizados pelo professor. Solicite-lhes que levem as imagens 

selecionadas na pesquisa para a sala de aula (cada grupo deverá levar apenas uma imagem), pois 

serão utilizadas na segunda etapa da atividade. 

Na aula seguinte, proponha aos alunos a construção de uma linha do tempo no mural da 

sala de aula com as imagens pesquisadas e coletadas. Peça a cada grupo que realize uma 

apresentação sobre o marcador de tempo que lhe foi atribuído e, em seguida, anexe a imagem do 

marcador na linha do tempo, identificando o período cronológico em que o marcador surgiu.  

Outra opção é a utilização de um mapa. Projetando um mapa na lousa, peça aos estudantes 

que localizem geograficamente o surgimento de cada marcador de tempo e o colem no referido 

mapa. Assim, os alunos poderão trabalhar integrados com a disciplina de Geografia. 
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Proposta de atividade: O controle do tempo 

Cada sociedade construiu sua maneira de controle e percepção do tempo de acordo com as 

suas práticas culturais, de produção, crença religiosa e demais fatores.  

Organize os alunos em trios e peça a cada grupo que investigue, com o auxílio da internet e 

de materiais sugeridos pelo professor, um tipo de calendário utilizado por uma cultura, sociedade ou 

religião diferente.  

Peça a cada trio que descreva as características do calendário pesquisado e os marcos 

temporais relacionados a ele, como comemorações e festividades específicas ou fenômenos 

naturais. Solicite aos que estudantes sistematizem as informações escrevendo no caderno ou 

digitando e imprimindo e, com base nesse conteúdo sistematizado, elaborem um breve seminário a 

ser apresentado na etapa seguinte da atividade.  

Na aula seguinte, cada grupo deve apresentar o seminário preparado. No fim das 

apresentações, explique aos alunos que, ao longo da História, diferentes sociedades construíram 

formas de controle do tempo a partir de fenômenos da natureza, como as fases da Lua, o movimento 

do Sol ou das estrelas e as características climáticas de cada estação do ano. Esses elementos 

caracterizam o tempo cronológico. Já os elementos que demonstram a materialização das ações dos 

seres humanos, como construções, obras de artes, estrutura social e outros, são sinais que 

caracterizam o tempo histórico, que abrange o tempo cronológico.  

 

A seleção de fontes documentais envolve atividades de identificação das propriedades do 

objeto e de compreensão do sentido e da utilidade que determinada sociedade atribui a ele. Além 

disso, as transformações relacionadas à utilização do objeto permitem compreender as mudanças de 

seu significado e sentido ao longo do tempo.  

As propostas das atividades abaixo estão alinhadas com a habilidade EF06HI02. 

Proposta de atividade: O documento e a produção de conhecimento 

A identificação do objeto a partir da verificação de algumas de suas características básicas, 

como data, natureza e autoria, por exemplo, mas sobretudo a compreensão de que as fontes não 

falam por si mesmas, mas que precisam de perguntas para que possamos interpretá-las, são 

pressupostos para uma prática historiadora. A atividade a seguir permitirá desenvolver as 

capacidades de identificação, análise, interpretação e compreensão de diferentes formas de registro 

documental relacionadas à Copa do Mundo de 1970.  

Divida os alunos em três ou quatro grupos. Cada um deles deverá ser responsável por um 

tipo de fonte diferente, por exemplo: fotografias, notícias de jornais e revistas, áudios e imagens 

televisivas da época. As fontes deverão ser fornecidas pelo professor.  
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Peça aos grupos que analisem as fontes que receberam e as descrevam no caderno de 

acordo com o roteiro apresentado a seguir. 

• Qual é o suporte daquela fonte? Papel, digital, audiovisual? 

• Como é a fonte? Qual é seu tamanho, cor, do que é feita? Há apenas texto ou texto e 
imagens?  

• Quem produziu o documento e em que data?  

• Do que trata o documento? Descreva seu conteúdo.   

Na aula seguinte, contextualize brevemente o Brasil da década de 1970, expondo algumas 

de suas principais características sociais, políticas e econômicas. Em seguida, peça a cada grupo que 

apresente as fontes que lhe coube investigar. Solicite aos grupos responsáveis por pesquisar 

imagens (fotografias e imagens televisivas, por exemplo) que descrevam itens como o local, as 

pessoas presentes, suas vestimentas e suas expressões. Aos grupos que trabalharem as notícias de 

jornais e revistas e os áudios, solicite que identifiquem palavras ou expressões que considerarem 

diferentes daquelas com que estão acostumados.  

A ideia dessa atividade é propiciar aos alunos o compartilhamento das descobertas sobre os 

variados tipos de documentos históricos, identificando as linguagens específicas de cada fonte, mas 

também que possam analisar as possibilidades de reconstituir determinado período histórico com 

base na análise desses documentos. Conduza a atividade questionando os procedimentos de análise 

de cada um dos documentos, ajudando os alunos a refletir sobre suas especificidades. Conclua 

explicando que essas ações constituem uma das práticas do ofício do historiador.    

 

Proposta de atividade: Mudanças e permanências 

As questões que nos tocam no presente têm, entre suas bases, fenômenos ocorridos no 

passado. Uma das tarefas do historiador ao remeter sua análise para determinado fenômeno 

histórico é identificar as rupturas e permanências entre o passado analisado e o presente.  

Peça aos alunos que façam entrevistas com pessoas com mais de 40 anos de idade sobre 

suas brincadeiras de infância. Oriente-os a seguir o roteiro apresentado abaixo, que pode ser 

reproduzido no caderno ou entregue a eles impresso. 

• Quais eram as brincadeiras mais comuns na sua infância? 

• Onde essas brincadeiras eram realizadas? 

• Quais eram os brinquedos mais interessantes? 

Na aula seguinte, peça aos alunos que relatem o que descobriram durante as entrevistas. 

Pergunte como era a infância das pessoas entrevistadas, se eles já conheciam as brincadeiras citadas 

e se já as praticaram. Peça-lhes que identifiquem diferenças entre aquelas brincadeiras e as atuais.  
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Durante a atividade, tente relacionar a ausência de algumas brincadeiras citadas nas 

entrevistas nos tempos atuais com a presença da tecnologia. Explique que, no passado, por não 

haver internet ou pelo fato de as brincadeiras em suporte digital serem menos acessíveis, muitas 

crianças brincavam mais na rua do que em casa, por exemplo. Conclua, abordando a entrevista 

como ferramenta para a elaboração do conhecimento sobre o passado vivido, chamando a atenção 

para a oralidade como forma de transmissão de saberes em algumas sociedades e como fonte de 

conhecimento sobre determinadas culturas. Essa atividade pode permitir aos alunos que verifiquem 

as mudanças e permanências por meio das transformações nos tipos de brincadeiras infantis.  

 

A comparação constitui um terceiro procedimento entre as práticas voltadas para o 6º ano e 

pressupõe observar e analisar uma questão por ângulos variados. Na proposta de atividade seguinte, 

podemos verificar como a comparação pode desenvolver a habilidade EF06HI03.  

Proposta de atividade: Espécie humana e mitos de fundação 

O surgimento da vida e do ser humano foi, e continua sendo, interpretado de diversas 

maneiras ao longo da História.  

Inicie a aula questionando os alunos sobre a origem da vida e do ser humano. Faça as 

seguintes perguntas: Como surgiu a vida na terra? Ela foi criada por alguma divindade? Ou a vida é 

uma consequência das condições naturais? 

Suscite e permita a discussão em sala de aula, estimulando a participação de todos os alunos 

e pedindo-lhes que exponham suas opiniões sobre o assunto e dialoguem com os colegas sobre as 

visões deles. Essas intervenções permitem aos estudantes apresentar conhecimentos prévios sobre 

o assunto e possibilitam a averiguação, pelo professor, do grau de aprendizagem e de conhecimento 

da turma. 

Na lousa, descreva sucintamente as versões dos alunos. Em seguida, ofereça um material de 

leitura sobre as teorias de criação da vida (Criacionismo e Evolucionismo) para que leiam e reflitam 

individualmente.  

Promova um novo debate com os alunos e peça-lhes que digam o que concluíram, 

identificando as teorias existentes e relacionando-as com aquelas propostas por eles no início da 

aula e descritas na lousa.  

Finalize a conversa destacando que tais versões demonstram que, ao longo da História, 

diferentes formas de interpretação dos fenômenos foram criadas para compreender a origem da 

vida na Terra e a origem do ser humano. Diversas sociedades e culturas estabeleceram suas 

explicações sobre essas questões.  
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Como atividade complementar, peça aos alunos que investiguem diferentes versões 

mitológicas sobre a criação do ser humano. Selecione alguns mitos de criação (ioruba, grego, tupi-

guarani, asteca e outros, preferencialmente diferentes no tempo e no espaço) e os distribua a 

grupos de três a quatro alunos.  

Peça aos estudantes que pesquisem o mito atribuído ao seu grupo utilizando a internet e 

descrevam o mito no caderno, selecionando imagens correspondentes.  

Em um mapa projetado na lousa, peça a cada grupo que localize geograficamente o local de 

surgimento do mito sobre o qual pesquisou e, em seguida, solicite-lhe que apresente suas pesquisas. 

Concluídas as apresentações, ressalte à turma a importância do respeito à diversidade 

cultural e religiosa. 

 

A comparação como procedimento para a aprendizagem no 6º ano pode ser desenvolvida 

também a partir da atividade a seguir, com base na habilidade EF06HI05. 

Proposta de atividade: Modificações da natureza e da paisagem 

A ação dos seres humanos no meio ambiente provocou sucessivas transformações da 

natureza. Algumas dessas ações foram registradas por grupamentos humanos em cavernas ou em 

rochas em diferentes lugares do planeta, há milhares de anos. A atividade a seguir utiliza alguns 

pressupostos da prática historiadora para pensar tais transformações; por exemplo, a análise a 

partir de recursos iconográficos como fonte. 

Inicie a aula perguntando aos alunos o que eles sabem sobre arte rupestre e anuncie a 

atividade que será realizada. 

Selecione e projete no quadro pelo menos 5 imagens de pinturas rupestres de diferentes 

regiões do mundo. Escolha imagens que demonstrem ações e atividades humanas diversificadas. As 

imagens precisam estar numeradas, para que os alunos possam identificá-las no momento de 

descrevê-las. Caso não seja possível utilizar um projetor, apresente as imagens impressas em um 

mural na sala. 

Solicite aos alunos que observem e descrevam cada imagem. Oriente-os a analisar e 

identificar as diferenças quanto ao seu conteúdo. Há, entre outras, imagens somente com animais, 

com mulheres no processo de coleta de alimentos, com homens e mulheres caçando ou em 

situações de guerra. 

Discuta com os alunos a atividade representada em cada imagem. 

Em seguida, indique aos alunos materiais de leitura e pesquisa sobre os primeiros grupos 

humanos e os períodos em que viveram. 

Solicite-lhes que produzam, no caderno, um breve texto sistematizando as principais 

informações encontradas nos materiais. Para finalizar, peça-lhes que associem as pinturas a cada 

período da evolução humana. 
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3. Relação entre a prática didático-pedagógica e o 

desenvolvimento de habilidades 

O pensamento construído a partir de uma prática historiadora permite compreender as 

transformações sociais ao longo do tempo. O ensino de História, portanto, é importante para a 

compreensão da diversidade e para a construção de uma visão crítica e autônoma da realidade. No 

6º ano do Ensino Fundamental, um dos objetivos é promover a reflexão sobre a História e o ofício do 

historiador e seus componentes, entre eles as práticas de investigação dos fenômenos históricos e a 

compreensão sobre as diferentes formas de registro. Assim, nas atividades apresentadas, 

combinamos ao menos duas práticas didático-pedagógicas, lembrando que o professor pode e deve 

adaptá-las às suas necessidades e ao nível de aprendizagem dos alunos, utilizando outras 

ferramentas e estratégias. O professor também é um pesquisador, e deve investigar, adaptar e criar 

práticas didático-pedagógicas que atendam às expectativas do desenvolvimento das habilidades 

junto aos alunos.  

A seguir, trataremos de algumas práticas didáticos-pedagógicas presentes nas atividades 

propostas, relacionando-as com as habilidades do primeiro bimestre do 6º ano e destacando que as 

ações de análise crítica, pesquisa e síntese são pressupostos fundamentais para o desenvolvimento 

das habilidades sugeridas.  

 

1. Pesquisa 

A pesquisa é uma das práticas didático-pedagógicas que mais propiciam a construção 

autônoma do conhecimento. A procura de dados e informações sobre os assuntos sugeridos pelo 

professor permite aos alunos mobilizar os recursos da atenção, da criatividade e da curiosidade para 

desenvolver o conhecimento. Tendo entre as habilidades do 6º ano os temas ligados ao ofício do 

historiador e à prática historiadora, o professor deve utilizar-se das variadas ferramentas de pesquisa 

e fontes documentais como recursos para suas práticas. A atividade de pesquisa, realizada de forma 

individual ou coletiva, também exige o olhar investigativo e a sistematização dos dados coletados 

como parte do processo, promovendo a intervenção dos alunos em sua própria aprendizagem, além 

de proporcionar o aprofundamento e maior domínio do conhecimento.  

A internet é hoje uma ferramenta com grande oferta de conteúdos para a pesquisa por meio 

de computadores, celulares e tablets, e pode estar presente no cotidiano dos alunos. Entretanto, 

justamente pela grande quantidade de informações acessíveis por meio desse recurso o professor 

deve orientar a seleção de conteúdos adequados, bem como sugerir o uso de outras fontes de 

pesquisa para além dos recursos tecnológicos. Assim, é importante que o professor estimule o 

acesso a outras possibilidades de pesquisa, como livros, promovendo, por exemplo, as atividades de 

pesquisa por meio de visitas frequentes às bibliotecas.  
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2. Entrevistas 

Acessar a memória individual ou coletiva por meio de relatos possibilita aos alunos 

compreender a entrevista como forma de investigar e conhecer a realidade social e histórica de 

determinado período. Tal prática didático-pedagógica possibilita também ao professor ampliar a 

noção de fonte para além do formato escrito, e vai ao encontro dos pressupostos para o 6º ano que 

visam, por meio do estudo das formas de registro da História, identificar a gênese da produção do 

conhecimento histórico e a análise das fontes.  

Tal prática, exemplificada na atividade 3 e alinhada com a habilidade EF06HI02, exige, 

entretanto, a orientação do professor quanto aos procedimentos necessários para a realização da 

entrevista, como a elaboração de um roteiro de perguntas que guiará a entrevista a ser realizada 

pelos alunos. As formas de registro dos relatos podem contar com o auxílio de recursos tecnológicos, 

como gravadores de voz, ou mesmo recursos de filmagens para registros de imagens. Entretanto, é 

preciso atentar para que o uso desses recursos esteja adequado às atividades propostas. 

 

3. Glossário 

A disciplina de História oferece um conjunto de conceitos, expressões e termos que definem 

períodos históricos, experiências sociais e expressões de compreensão da realidade. A atividade de 

elaboração do glossário pode ser iniciada com a verificação do conhecimento prévio dos alunos, 

partindo em seguida para o trabalho de pesquisa que pode ser realizado com diferentes materiais e 

sugestões de fontes oferecidas pelo professor.  

A ideia é que os alunos compreendam conceitos, significados ou explicações sobre os 

fenômenos históricos por meio da comparação, mas também do trabalho de organização, descrição 

e sistematização de informações. Ou seja, é uma oportunidade para os alunos elaborarem seu 

próprio material de pesquisa e conhecimento. Além disso, a constituição desse material contribui 

para que o professor possa verificar o nível de compreensão, escrita e aprendizagem dos alunos ao 

redigirem textos a partir do material pesquisado. 

 

4. Iconografia  

As imagens constituem fontes de pesquisa valiosas para o historiador, e a partir delas 

identificam-se representações e experiências sociais. O uso de técnicas de análise dessa fonte em 

sala de aula pode ser uma poderosa prática didático-pedagógica para o 6º ano, uma vez que essa 

etapa de formação exige a compreensão do fazer historiográfico a partir de diferentes formas de 

registros documentais. Ao mesmo tempo, uma vez que os alunos estão imersos no universo da 

imagem, tal prática pode proporcionar maior compreensão sobre os objetos do conhecimento. 

A utilização de imagens, entretanto, deve ser realizada com o acompanhamento e a 

mediação do professor, que pode orientar a análise das fontes elaborando perguntas e alinhando 

essa análise a materiais textuais fornecidos aos alunos, conforme a proposta da atividade 5, que 

trabalha a habilidade EF06HI05. 
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5. Apresentações e exposições 

As apresentações e exposições individuais ou coletivas, presentes em quase todas as 

atividades propostas, são ações que exigem preparação prévia, que inclui pesquisa, seleção, 

elaboração, compreensão, organização e sistematização das informações sobre os temas 

pesquisados. Tais práticas são importantes para avaliar o nível de compreensão e síntese dos 

estudantes, bem como seu domínio dos assuntos propostos. O momento dessa prática didático-

pedagógica possibilita também aos alunos a expressão de suas percepções a partir do exercício da 

oralidade e do debate, promovendo a troca na construção do conhecimento.  

 

6. Registro e sistematização das informações 

O exercício da prática historiadora pressupõe ações de identificação, seleção, organização e 

interpretação dos dados coletados durante as atividades propostas. Tais pressupostos, quando 

aplicados como prática didático-pedagógica, fazem com que os alunos compreendam a História 

como campo de conhecimento com procedimentos e metodologias próprias.   

Os atos de registrar e sistematizar as informações, conforme propõe a atividade 5, alinhada 

com a habilidade EF06HI05, também resultam em uma produção textual que permite ao professor 

aferir os níveis de elaboração e compreensão sobre o objeto do conhecimento e verificar tanto o 

domínio das ferramentas de pesquisa utilizadas pelos alunos e pelas alunas como o domínio de 

elaboração de textos. 

 

4. Gestão da sala de aula 

Uma gestão da sala de aula adequada permite aos educadores conduzir as atividades 

didático-pedagógicas e os processos de aprendizagem de maneira mais produtiva. Para tanto, a sala 

de aula deve contar com recursos adequados e ser um espaço agradável e acolhedor, a fim de que os 

alunos possam se expressar e desenvolver suas habilidades e potencialidades.  

Em sua função, o professor deve estar atento ao trabalho com o conhecimento, à 

organização da coletividade e à relação interpessoal, segundo Celso Vasconcellos (2011). Assim, a 

gestão da sala de aula depende da pesquisa, da escolha e da elaboração dos recursos necessários, 

bem como da preparação do espaço e do controle do tempo para a realização das práticas didático-

pedagógicas. Conforme as atividades propostas para o 6º ano, faz-se necessária, por exemplo, a 

seleção de fontes documentais adequadas em diferentes formatos, como fotografias, vídeos, áudios, 

matérias de jornais, bem como material bibliográfico disponibilizado em sala de aula para que os 

alunos possam pesquisar e desenvolver as atividades relacionadas às habilidades que pressupõem o 

conhecimento de uma prática historiadora. A seleção e projeção de mapas no espaço da sala 

também são recursos que ajudarão no desenvolvimento das atividades e apreensão dos objetos do 

conhecimento. 
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Nessa etapa, de acordo com as atividades sugeridas, os alunos realizam muitos trabalhos em 

grupo e que resultam em apresentações. Tais práticas são oportunidades proveitosas para a 

interação entre os alunos e favorecem o diálogo, a reflexão e, principalmente, o exercício da troca, 

do trabalho e das descobertas de maneira coletiva e colaborativa. Entretanto, é preciso que o 

professor esteja atento para verificar e garantir que todos participem das atividades e que os 

assuntos debatidos estejam alinhados ao tema da aula. Para tanto, o professor deve acompanhar as 

atividades, circulando de grupo em grupo para assegurar o foco no trabalho proposto, evitar a 

dispersão e esclarecer eventuais dúvidas.   

O mesmo pode ser aplicado para o caso das apresentações dos trabalhos em forma de 

seminário ou em situações nas quais os alunos devam expressar seus pontos de vista. Solicite-lhes, 

sempre que possível, que justifiquem suas opiniões e pergunte se há divergências. Faça a mediação 

do debate de forma que toda a turma possa se expressar.   

Algumas ações do professor em sala de aula e fora dela são relevantes para que a gestão da 

turma garanta um bom processo de aprendizagem. Uma boa gestão da sala de aula pode ser 

alcançada com algumas atitudes, entre as quais, troca de experiências com outros professores sobre 

a gestão da sala de aula, interação entre os alunos, observação atenta do nível de aprendizagem da 

turma, estímulo da participação de todo o conjunto da turma ao promover debates, registro e 

análise dos resultados da aplicação das práticas didático-pedagógicas.  

 

5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

Durante o 6º ano, a primeira etapa dos Anos Finais do Ensino Fundamental, os alunos 

encontram-se em período de transição não só em virtude da passagem da infância para a 

adolescência, marcada por alterações do ponto de vista biológico, psicológico e emocional, como 

também pela exigência de outros componentes de maior complexidade no âmbito escolar, por 

exemplo, a organização do conhecimento a partir das especificidades das áreas e disciplinas.  

É importante que o professor esteja atento às especificidades dessa etapa de transição. Além 

disso, é preciso observar o desenvolvimento coletivo da aprendizagem, ou seja, acompanhar o 

processo de aprendizagem do grupo sem perder de vista a atenção individualizada, uma vez que 

pode haver diferenças entre os alunos no que se refere a esse processo.  

No 6º ano, conforme sugere a BNCC, as dimensões espacial e temporal passam a estar 

vinculadas às populações a partir de sua mobilidade, diversidade e diferenças. Espera-se que os 

alunos ampliem as habilidades previstas para o período, tendo em vista o desenvolvimento de 

atividades que proporcionem o exercício da interpretação, do senso crítico, da contextualização, da 

comparação e da formulação de ideias e proposição de soluções, bem como o aprofundamento da 

compreensão sobre a História e suas práticas. Tais elementos podem ser mais bem trabalhados a 

partir da avaliação dos registros feitos pelo educador ao observar o processo de aprendizagem ao 

longo do bimestre.  
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É importante, ainda, promover o estímulo à reflexão e à percepção dos alunos enquanto sujeitos 

e indivíduos capazes de produzir saberes. Possibilitar o acesso e a interação com os conteúdos e o 

conhecimento de forma crítica fortalece uma atitude autônoma e a construção de valores, 

constituindo-se em qualidades importantes para as experiências de aprendizagem nos anos 

subsequentes. 

 

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

apresentar aos estudantes 

Sugestões para os alunos: 

10 000 a.C. Direção: Roland Emmerich. Produção: Rolando Emmerich, Mark Gordon e 

Michael Wimer. Estados Unidos: Warner Bros, 2008.  

DONATO, Hernani. História do calendário. São Paulo: Melhoramentos, 1976. (Série Prisma). 

GUGLIELMO, Antônio Roberto. A Pré-História: uma abordagem ecológica. São Paulo: 

Brasiliense, 1991. (Tudo é História). 

 

Sugestões para o professor:  

ABREU, Martha; SOIHET, Raquel (Org.). Ensino de História: conceitos, temáticas e 

metodologia. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003.  

BITTENCOURT, Circe M. F. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 

2009.  

______ (Org.). O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 1991.  

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Disponível em: < 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/linha-do-tempo-2017-

dezembro/BNCCpublicacao.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2018. 

BURKE, Peter (Org.). A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: Ed. da Unesp, 1992.  

______. A Escola dos Annales (1929-1989): a Revolução Francesa da historiografia. São Paulo: 

Ed. da Unesp, 1997.  

CARDOSO, Ciro F.; VAINFAS, Ronaldo (Org.). Domínios da História: ensaios de teoria e 

metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997.  

DIÁRIO de inovações. Porvir. Disponível em: <http://porvir.org/diario-de-inovacoes/>. Acesso 

em: 24 jul. 2018.  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/linha-do-tempo-2017-dezembro/BNCCpublicacao.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/linha-do-tempo-2017-dezembro/BNCCpublicacao.pdf
http://porvir.org/diario-de-inovacoes/
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DIVERSA Educação Inclusiva na Prática. Disponível em: <http://diversa.org.br>. Acesso em: 

24 jul. 2018.  

ESCOLA DIGITAL. Disponível em: <http://escoladigital.org.br>. Acesso em: 24 jul. 2018.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à pratica educativa. São Paulo: 

Paz e Terra, 1996.  

KI-ZERBO, J. (Coord). História geral da África I: metodologia e Pré-História da África. São 

Paulo: Ática/Unesco, 1982. 

MONTEIRO, Ana Maria; GASPARELLO, Arlette Medeiros; MAGALHÃES, Marcelo de Souza 

(Org.). Ensino de História: sujeitos, saberes e práticas. Rio de Janeiro: Mauad X/Faperj, 2007.   

NOGUEIRA JR., Renato. Aprendendo a ensinar: uma introdução aos fundamentos filosóficos 

da educação. Curitiba: Ibpex, 2009. (Séries Abordagens Filosóficas em Educação). 

PINSKY, Jaime. As primeiras civilizações. 25. ed. São Paulo: Contexto, 2012.  

REVISTA NOVA ESCOLA. Disponível em: <https://novaescola.org.br/>. Acesso em: 24 jul. 

2018.  

SANTOS, Inês Henrique dos. Geociências e formação continuada: subprojetos desenvolvidos 

nas escolas da rede pública. Construindo o conceito tempo. Disponível em: 

<http://www.ige.unicamp.br/lrdg/Mauricio/tempo.htm>. Acesso em: 24 jul. 2018.  

 

 

 

 

 

  

http://diversa.org.br/
http://escoladigital.org.br/
https://novaescola.org.br/
http://www.ige.unicamp.br/lrdg/Mauricio/tempo.htm
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7. Projeto integrador 

Título: Garimpando o passado 

Tema Arqueologia; origens da humanidade e sua historicidade. 

Problema central 
enfrentado 

Compreender a prática historiadora a partir das metodologias de pesquisa e interpretação do 
passado por meio dos registros documentais. 

Produto final Mostra expositiva Garimpando o passado. 

Justificativa 

A Arqueologia constitui-se como uma ciência que investiga hábitos, costumes e modos de 

vida de diferentes sociedades humanas por meio do trabalho de coleta e escavações de materiais e 

vestígios deixados por esses grupos ao longo do tempo. Já a Educação Patrimonial, como prática 

educativa, permite a valorização dos bens culturais, sejam materiais, sejam imateriais. A combinação 

das duas práticas constitui importante meio de promover o exercício da curiosidade intelectual, 

investigação, imaginação e análise crítica, pressupostos para a construção da autonomia relacionada 

ao conhecimento. 

O projeto “Garimpando o passado” tem por objetivo promover o contato com diferentes 

práticas científicas e técnicas investigativas que abordam e contribuem na produção do conhecimento 

histórico. As atividades previstas no projeto pressupõem que as ações humanas possuem sua 

historicidade e que o trabalho arqueológico permite identificar os vestígios das formas de vida e de 

cultura, contribuindo para a compreensão e valorização da diversidade e identidade cultural. 

 

Competências gerais desenvolvidas 

As atividades previstas no projeto estão relacionadas ao desenvolvimento das seguintes 

competências gerais da BNCC:  

• Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 

(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.  

• 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. 
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Objetivos 

• Identificar a Arqueologia como ciência relacionada à produção de conhecimento 
histórico, em especial sobre o modo de vida das diferentes sociedades ao longo do 
tempo. 

• Compreender o papel do arqueólogo, considerando que seu ofício envolve metodologia 
científica específica. 

• Reconhecer o valor do patrimônio arqueológico. 

• Promover o respeito à diversidade por meio do conhecimento dos diferentes modos de 
vida e de cultura.  

• Promover a valorização do trabalho coletivo por meio de ações colaborativas. 

 

Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidades 

Língua 
Portuguesa 

Estratégias e procedimentos 
de leitura 
Relação do verbal com outras 
semioses 
Procedimentos e gêneros de 
apoio à compreensão  
 

(EF69LP32) Selecionar informações e dados relevantes de fontes 
diversas (impressas, digitais, orais etc.), avaliando a qualidade e a 
utilidade dessas fontes, e organizar, esquematicamente, com ajuda do 
professor, as informações necessárias (sem excedê-las) com ou sem 
apoio de ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou gráficos.  
(EF69LP33) Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens 
variadas etc. na (re)construção dos sentidos dos textos de divulgação 
científica e retextualizar do discursivo para o esquemático – infográfico, 
esquema, tabela, gráfico, ilustração etc. – e, ao contrário, transformar o 
conteúdo das tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações etc. em texto 
discursivo, como forma de ampliar as possibilidades de compreensão 
desses textos e analisar as características das multissemioses e dos 
gêneros em questão.  
(EF69LP34) Grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os 
objetivos de leitura, produzir marginálias (ou tomar notas em outro 
suporte), sínteses organizadas em itens, quadro sinóptico, quadro 
comparativo, esquema, resumo ou resenha do texto lido (com ou sem 
comentário/análise), mapa conceitual, dependendo do que for mais 
adequado, como forma de possibilitar uma maior compreensão do 
texto, a sistematização de conteúdos e informações e um 
posicionamento frente aos textos, se esse for o caso.  

Estratégias de produção: 
planejamento e produção de 
apresentações orais  
 

(EF69LP38) Organizar os dados e informações pesquisados em painéis 
ou slides de apresentação, levando em conta o contexto de produção, o 
tempo disponível, as características do gênero apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias e tecnologias que serão utilizadas, ensaiar a 
apresentação, considerando também elementos paralinguísticos e 
cinésicos e proceder à exposição oral de resultados de estudos e 
pesquisas, no tempo determinado, a partir do planejamento e da 
definição de diferentes formas de uso da fala – memorizada, com apoio 
da leitura ou fala espontânea.  

História 
Formas de registro da 
História e da produção do 
conhecimento histórico 

(EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber histórico e 
analisar o significado das fontes que originaram determinadas formas 
de registro em sociedades e épocas distintas. 
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As origens da humanidade, 
seus deslocamentos e os 
processos de sedentarização 

(EF06HI05) Descrever modificações da natureza e da paisagem 
realizadas por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os 
povos indígenas originários e povos africanos, e discutir a natureza e a 
lógica das transformações ocorridas. 

Arte Patrimônio cultural 

(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e 
imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo suas 
matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, e 
favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas. 

Matemática 
 

Coleta de dados, organização 
e registro  
Construção de diferentes 
tipos de gráficos para 
representá-los e 
interpretação das 
informações  

(EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas 
sociais escolhidas pelos alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para 
registro, representação e interpretação das informações, em tabelas, 
vários tipos de gráficos e texto.  

Diferentes tipos de 
representação de 
informações: gráficos e 
fluxogramas  

(EF06MA34) Interpretar e desenvolver fluxogramas simples, 
identificando as relações entre os objetos representados (por exemplo, 
posição de cidades considerando as estradas que as unem, hierarquia 
dos funcionários de uma empresa etc.).  

Geografia Identidade sociocultural 

(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de 
vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos.  
(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de 
sociedade, com destaque para os povos originários. 

Duração 

Cerca de 2 meses, dependendo do tempo de preparação e desenvolvimento das atividades 

no decorrer das semanas. 

 

Material necessário 

Materiais simples para construção do espaço de escavação: caixas plásticas (organizadoras 

com tampa); areia esterilizada; luvas, máscaras cirúrgicas; aventais; pás pequenas de plástico; pincéis 

de plástico; peneiras pequenas; baldes; peças de objetos não cortantes utilizadas no cotidiano, como 

garrafas, vasos, pratos plásticos; ossos de animais pequenos, como galinhas, ou de materiais 

sintéticos; carvão; espinhas de peixe; conchas e pedras pequenas. Deve haver cuidado quanto à 

higienização dos materiais utilizados, que precisam ser previamente lavados e esterilizados. A caixa 

utilizada deve ser lacrada para evitar contato com animais que possam transmitir doenças. Antes de 

iniciar e ao finalizar as atividades, os alunos deverão lavar as mãos e higienizá-las com álcool em gel.  

Materiais para o registro dos fragmentos: pranchetas; formulários com os itens de descrição 

e câmeras fotográficas, que podem ser de celulares ou tablets. 
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Perfil do professor coordenador do projeto 

Todas as atividades deverão ser coordenadas pelo professor de História e acompanhadas por 

ao menos mais um professor das disciplinas correspondentes aos objetos de conhecimento e às 

habilidades previstas no projeto, no caso os professores de Língua Portuguesa, Arte, Matemática e 

Geografia. O professor coordenador do projeto deve planejar e organizar as ações de preparação do 

espaço onde serão realizadas as atividades, promover encontros com os outros professores 

envolvidos no projeto e coordenar as atividades realizadas dentro e fora do espaço da sala de aula.  

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Apresentação da proposta da atividade e delimitação do problema 

O projeto integrador deve ser iniciado com a preparação dos alunos, o que pode incluir a 

proposição de questões disparadoras que permitam ao professor identificar o conhecimento prévio 

dos alunos sobre o tema da atividade e os estimulem a se envolver no projeto. Algumas perguntas 

que podem ser feitas são: “Vocês sabem o que é Arqueologia?”; “Vocês já tiveram contato com um 

arqueólogo?”; “O que ele faz?”; “Vocês sabem o que é sítio arqueológico?”; “Em caso positivo, o que 

tem lá?”; “Alguém já visitou um sítio arqueológico?”; “Qual é a importância dos sítios 

arqueológicos?”; “Que relação existe entre Arqueologia e História?”. 

As respostas e os debates são estimulantes para a reflexão sobre o papel do arqueólogo e da 

própria Arqueologia. A proposta do projeto deve ser apresentada em seguida, para que os 

estudantes tomem conhecimento de como vão participar e de que há outros agentes da comunidade 

escolar envolvidos no projeto.  

O projeto “Garimpando o passado” resultará em uma mostra expositiva. Na apresentação do 

projeto, descreva de forma sucinta e objetiva suas etapas, como será desenvolvido e o que a turma 

poderá aprender. Se possível, apresente as características e etapas em slides. A apresentação, bem 

como as perguntas iniciais, deve instigar a curiosidade e promover o envolvimento dos alunos no 

projeto. Portanto, esteja aberto para considerar desdobramentos do projeto para além do que foi 

programado (verificando, porém, sua viabilidade).  

 

Etapa 2 – Montagem do sítio arqueológico 

A preparação do sítio deve contar com a participação dos outros professores envolvidos no 

projeto. Reserve um local apropriado dentro do espaço escolar para a construção do sítio. Prepare 

pequenas áreas com areia esterilizada (a quantidade dependerá do tamanho do espaço e da 

quantidade de alunos), cerque-as de modo que possam ser identificadas como áreas reservadas e 

enterre as peças que serão encontradas com a escavação. A ideia é criar um ambiente que reproduza 

as especificidades do sítio arqueológico como espaço de pesquisa e local de preservação.  
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Etapa 3 – Preparação dos alunos e escavação simulada 

A preparação dos alunos será realizada em duas etapas, sendo a primeira uma aula 

introdutória sobre sítios arqueológicos. Utilize fotografias e vídeos sobre os diferentes tipos de sítios, 

dando destaque para aqueles existentes no Brasil.  

Na aula seguinte, divida a turma em grupos de três alunos. Distribua os materiais da 

atividade para os grupos. Cada integrante ficará responsável por uma tarefa, a saber: coletar os 

fragmentos, fotografar as peças e as ações dos outros membros do grupo e preencher o formulário 

de descrição correspondente a cada peça coletada. Dispondo dos materiais, os alunos devem 

localizar os vestígios, identificá-los, tomar nota de suas caraterísticas físicas, fotografá-los e, por fim, 

recolhê-los para a análise posterior no laboratório simulado. Essa atividade promove o trabalho 

colaborativo e o conhecimento sobre os princípios básicos da prática arqueológica de forma lúdica. 

Revela ainda a importância da preservação dos sítios como lugares de memória e destaca a 

necessidade de preservação dos patrimônios arqueológico, histórico e ambiental.  

 

Etapa 4 – Laboratório arqueológico 

Com os fragmentos recolhidos pelos grupos, o professor vai simular um laboratório 

arqueológico, o que pode ser feito na própria sala de aula. Cada grupo deve dispor de uma mesa 

onde possa colocar e manusear os materiais coletados. Com a ajuda dos professores, os alunos 

realizarão análises de modo que possam elaborar questões e hipóteses, como: “O que é o 

fragmento/objeto encontrado?”; “Do que é feito e qual seria a sua função?”; “Com ele, podemos 

saber algo sobre o modo de vida do grupo que o produziu?”. A proposta é que os alunos 

ressignifiquem os objetos coletados, compreendendo-os não como simples restos ou pedaços de 

objetos, mas como vestígios, fragmentos que podem informar sobre hábitos, costumes e modos de 

vida de determinado grupo.  

 

Etapa 5 – Mostra expositiva: Garimpando o passado 

A exposição arqueológica tem como objetivo reunir os alunos participantes do projeto para 

apresentar os resultados do trabalho à comunidade escolar, exibindo o material coletado e as fotos 

que registraram os momentos do trabalho. Para tanto, com a orientação do professor, os alunos 

devem elaborar legendas para identificar tanto o material coletado como as fotos que registraram as 

atividades das escavações.  

Na mostra, os alunos podem explicar o que é Arqueologia, destacando a importância dessa 

ciência para a compreensão das formas de vida humana na Terra ao longo do tempo, qual é o papel 

do arqueólogo e quais são as suas ferramentas de trabalho. Os alunos podem apresentar, ainda, a 

variedade de sítios arqueológicos e quais os tipos de sítios existentes, tentando relacioná-los ao sítio 

em que trabalharam. É interessante, também, que destaquem a importância da preservação do meio 

ambiente por meio de ações de coleta e descarte de lixo em lugares adequados, por exemplo. 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 6º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

O objetivo é que, ao final do projeto, os alunos possam compreender que o trabalho do 

arqueólogo é um processo sistemático, composto de etapas que têm início na escavação, e que o 

trabalho arqueológico dialoga com outras áreas do conhecimento, como a Geografia e a História. É 

esperado, ainda, que reconheçam a importância da preservação desses espaços de memória como 

patrimônio das sociedades humanas, e a preservação do meio ambiente. 

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A autoavaliação dos alunos e a avaliação do professor devem se dar em todas as etapas ao 

longo do processo: do planejamento ao desenvolvimento do projeto. No caso do professor, é 

importante registrar as dificuldades identificadas no desenvolvimento das atividades.  

Ao final da mostra expositiva, solicite aos alunos que, individualmente, elaborem um 

relatório descrevendo suas experiências no transcorrer do projeto. A partir do que descreverem, 

também será possível aferir seu nível da aprendizagem e se as habilidades previstas foram 

desenvolvidas satisfatoriamente.  
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