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O plano de desenvolvimento apresentado tem o objetivo de explicitar os objetos de 

conhecimento e as habilidades a serem trabalhados neste bimestre e sua disposição no Livro do Aluno, 

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

 

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 4 

Povos da Antiguidade na 
África (egípcios), no Oriente 
Médio (mesopotâmicos) e 
nas Américas (pré-
colombianos) 
Os povos indígenas 
originários do atual território 
brasileiro e seus hábitos 
culturais e sociais 

(EF06HI07) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades 
antigas na África, no Oriente Médio e nas Américas, distinguindo 
alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral 
dessas sociedades. 

(EF06HI08) Identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes 
culturais, científicos, sociais e econômicos dos astecas, maias e 
incas e dos povos indígenas de diversas regiões brasileiras. 

Capítulo 5  

Povos da Antiguidade na 
África (egípcios), no Oriente 
Médio (mesopotâmicos) e 
nas Américas (pré-
colombianos 

(EF06HI07) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades 
antigas na África, no Oriente Médio e nas Américas, distinguindo 
alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral 
dessas sociedades. 

Capítulo 6  

Povos da Antiguidade na 
África (egípcios), no Oriente 
Médio (mesopotâmicos) e 
nas Américas (pré-
colombianos 

(EF06HI07) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades 
antigas na África, no Oriente Médio e nas Américas, distinguindo 
alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral 
dessas sociedades. 

As diferentes formas de 
organização política na 
África: reinos, impérios, 
cidades-estados e sociedades 
linhageiras ou aldeias 

(EF06HI13) Conceituar “império” no mundo antigo, com vistas à 
análise das diferentes formas de equilíbrio e desequilíbrio entre as 
partes envolvidas. 

Escravidão e trabalho livre 
em diferentes 
temporalidades e espaços 
(Roma antiga, Europa 
medieval e África) 

(EF06HI16) Caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento 
e as formas de organização do trabalho e da vida social em 
diferentes sociedades e períodos, com destaque para as relações 
entre senhores e servos. 

(EF06HI17) Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no 
mundo antigo. 

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

Conforme a proposta da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no 6º ano o aluno deve 

adquirir gradativamente a capacidade de articular as noções de tempo e espaço, compreendendo 

como diferentes culturas, em contextos distintos, registraram a passagem do tempo e ocuparam 

territórios, alterando em maior ou menor intensidade a natureza. Isso fica evidente no enfoque e no 
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destaque dados aos registros (escrita dos maias, astecas, povos da Mesopotâmia, egípcios e cuxes), às 

formas urbanas e aos processos de centralização política que permitiram a sedentarização e o 

desenvolvimento das práticas agrícola, de acordo com contextos ambientais distintos. Nesse sentido, 

torna-se fundamental compreender a busca de soluções culturais e tecnológicas apropriadas a cada 

espaço natural e a capacidade de medir o tempo, inclusive do plantio e da colheita, para um melhor 

aproveitamento da agricultura. 

Uma vez que toda atividade de sala de aula deve ter um caráter formativo, a organização do 

material escolar utilizado pode, em si, representar um contato inicial com algumas das habilidades 

previstas no bimestre. Dessa forma, a sensibilização para o ambiente da sala de aula e para a própria 

estrutura física da escola ajuda nesse processo inicial: 

1. A anotação do caderno, estruturado a partir do calendário, permite introduzir a reflexão sobre a 
contagem do tempo, as convenções dessa medição e a função do tempo na organização da vida 
cotidiana. Atentar para a presença de medidores e contadores do tempo no cotidiano do aluno 
(relógios de pulso, relógios de parede, telefones celulares, sinais escolares, calendários, agendas, 
aniversários) pode ajudá-los a perceber a importância do estabelecimento de formas de controle 
do tempo na regulação da vida cotidiana. 

2. Reflexões sobre a própria escrita, a necessidade do registro e a consolidação de um 
saber/conhecimento por meio de seu registro também se conectam às habilidades propostas, já 
que reafirmam a centralidade da escrita na sociedade contemporânea. Nesse sentido, refletir 
sobre os suportes da escrita e, portanto, sua materialidade, torna-se um passo importante que 
pode ser desenvolvido ao se chamar a atenção para a presença desses registros no ambiente 
escolar. 

3. A presença de signos visuais, onipresentes nos ambientes contemporâneos, ajuda na percepção 
das diversas formas de registro da linguagem, as quais estão conectadas ao surgimento dos 
ideogramas e pictogramas no mundo americano e médio oriental. 

4. A própria dinâmica de sala de aula, que comumente prevê a transformação da oralidade em 
registro escrito, em forma de anotações, deve ser ressaltada para se pensar na passagem da 
oralidade para a escrita, em termos tanto de alcance da capacidade de consolidar e perpetuar um 
saber, quanto das limitações, pois pode encerrar a multiplicidade de vozes e o dinamismo das 
narrativas.  

A outra dimensão das atividades recorrentes, qual seja a específica, deve ser abordada com 

base em um processo dialógico no qual a realidade cotidiana do aluno se articule aos conteúdos da 

História, de modo que o estudante, na perspectiva diacrônica, aproprie-se das múltiplas 

temporalidades e exercite a alteridade no tempo.  

Para desenvolver as habilidades propostas no bimestre, propomos as atividades descritas ao 

longo deste documento. Com esta primeira atividade, é possível desenvolver as habilidades EF06HI07, 

EF06HI08 e EF06HI13.  
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Proposta de atividade: Conhecimentos prévios e questão-problema 

Para trabalhar aspectos centrais da unidade do bimestre, promova com os alunos:  

1. O levantamento dos conhecimentos prévios em relação à unidade. Para isso, os alunos 
podem ser questionados a respeito:  

a) da importância da escrita.  

Levantar junto aos alunos a importância das formas de narrar e, especialmente, da 

escrita como modo de registrar e perpetuar informações e saberes. Perguntar sobre os usos da 

escrita. Promover um esforço para que aluno imagine como seria sua vida em uma sociedade 

sem escrita. 

Pode-se sugerir a elaboração de um pequeno parágrafo no qual o aluno narre um dia 

de seu cotidiano imaginando uma realidade em que não existe a palavra escrita. 

b) do significado da palavra “poder”. 

Os alunos podem ser questionados sobre os significados do termo e seus usos. O 

professor deve apresentar um significado básico extraído de um dicionário para desencadear a 

discussão. Levantar os sentidos positivos e negativos do termo. Compreender as diversas 

esferas do poder. Buscar exemplos no cotidiano do aluno nos quais ele seja influenciado por 

poderes e outros nos quais ele mesmo exerce algum tipo de poder. 

O professor pode anotar na lousa as opiniões dos alunos, separando as dimensões 

positivas e negativas do termo e identificando as esferas nas quais se aplica, de modo que o 

aluno compreenda que o poder pode ser exercido no nível do cotidiano e de diversas maneiras. 

2. Questão-problema.  

A unidade correspondente ao bimestre tem como um de seus eixos o processo de 

sedentarização e os decorrentes fenômenos de urbanização, desenvolvimento agrícola, 

invenção da escrita, criação de calendários e a organização de formas de controle político sobre 

populações mais densas. 

A questão-problema que pode articular toda a unidade do bimestre deve ser extraída 

desse universo de relações.  

Questão: Qual é a relação existente entre a sedentarização, a urbanização, o Estado, o 

desenvolvimento agrícola e a invenção de mecanismos de contagem do tempo e de registros 

escritos? 

Na proposta de atividade a seguir, que abarca diversas possibilidades, são trabalhadas as 

habilidades EF06HI07, EF06HI13 e EF06HI16. 
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Proposta de atividade: Comparação de realidades 

A comparação diacrônica, especialmente se trouxer à tona os fenômenos que são 

similares na realidade dos alunos, ajuda tanto na compreensão dos conteúdos como no 

exercício dos processos de reconhecimento de alteridade, desde que tanto as semelhanças 

quanto as diferenças sejam trabalhadas nas análises comparativas. 

Pode-se fazer uma comparação com a realidade brasileira hoje, levando em 

consideração quatro entradas: 

Produção agrícola, abastecimento alimentar e intervenção na natureza 

Pensar a produção agrícola brasileira, as principais culturas agrícolas e como ela reflete 

na alimentação cotidiana dos alunos. Levantar o cardápio dos estudantes e mostrar os produtos 

agrícolas que o compõem (identificar a presença das chamadas “plantas de civilização”, como o 

arroz, o trigo e o milho).  

a) Refletir sobre o beneficiamento agrícola (uso da água, maquinário e insumos). 

b) Descobrir as formas de distribuição dos produtos, a circulação e os meios de 

transporte (como as mercadorias chegam até os mercados e pontos de 

abastecimento).  

c) Investigar as formas de controle de estoque. O trabalho pode ser feito na cantina da 

escola ou como tarefa de casa, junto ao comércio do bairro ou mesmo na dispensa de 

casa, se possível.  

Formas de Estado e de governo 

a) Formas de governo: O que é uma República? 

b) Esferas de governo: municipal, estadual e federal. O que cabe a cada uma dessas 

esferas? 

c) Os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.  

Trabalho 

a) O trabalho envolvido na produção, circulação e comercialização das mercadorias. 

b) Descobrir e compreender o significado de diferentes formas de trabalho: 

assalariamento, jornada, trabalho informal, trabalho escravo.  

Registro escrito e contagem do tempo 

a) Refletir sobre as formas contemporâneas de contagem do tempo e de como elas 

regulam as atividades produtivas. 

b) O papel da escrita na estruturação do processo produtivo, nas funções de governo, no 

controle do trabalho. 
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Com a atividade proposta a seguir, que envolve diversos recursos, são trabalhadas as 

habilidades EF06HI07, EF06HI08, EF06HI13 e EF06HI16.  

Proposta de atividade: Contextualização inicial 

Feitas as aproximações do conteúdo a partir da realidade da sala de aula e dos 

conhecimentos específicos, tanto na perspectiva dos conhecimentos como na comparada, o passo 

seguinte é a abordagem contextual, na qual o aluno começará a aproximação das realidades 

históricas apresentadas na unidade do bimestre. 

Aqui o trabalho com o Livro do Aluno ganha destaque em consonância com outras fontes 

de informação e pesquisa apresentadas nas seções “3. Relação entre a prática didático-pedagógica 

e o desenvolvimento de habilidades” e “6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes” deste Plano de desenvolvimento.  

De toda forma, a contextualização demanda um retorno à História. O primeiro passo é a 

localização temporal das sociedades abordadas na Unidade. Os alunos devem elaborar uma linha 

do tempo, que pode conter as seguintes informações: 

12000 a.C. a 8000 a.C. – domesticação do milho na Mesoamérica 

8000 a.C. – sedentarização na Mesopotâmia 

4000 a.C. – primeiras cidades no Oriente Próximo 

3300 a.C. – escrita cuneiforme 

3000 a.C. – primeiros faraós do Egito e escrita hieroglífica 

2000 a.C. – Reino de Cuxe 

1200 a.C. – olmecas 

300 d.C. – maias 

500 d.C. – migração tupi-guarani 

1250 d.C. – astecas 

1400 d.C. – incas 

A elaboração da linha do tempo pode ser problematizada, já que é uma forma de contagem 

e sistematização do tempo. Ademais, ela pode e deve ser aberta a incorporações, na medida em 

que os conteúdos forem explorados e a turma entender o que merece ser a ela incorporado. As 

articulações entre urbanização, agricultura, escrita e Estado podem ser visualizadas também na 

perspectiva da linha do tempo. 

Mapas podem ajudar na localização das sociedades do passado na geografia 

contemporânea, pensando em continuidades e rupturas. Observando os países que hoje existem 

nos espaços das sociedades históricas, pode-se trazer exemplos como o dos maias, cujos 
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descendentes representam cerca de 60% da população da Guatemala; das ruínas do Egito, que são 

uma das maiores atrações turísticas da atualidade; dos sítios arqueológicos do Oriente Médio, 

muitos deles danificados por anos de guerras; a cidade de Cuzco, ressignificada depois da 

colonização espanhola, etc. Exemplos como esses ajudam a pensar na História como um processo 

dinâmico, de sobreposição das camadas de tempo. 

Um trabalho recorrente de uso de imagens, de ruínas de cidades, pirâmides, obras de 

irrigação na América, no Oriente Próximo e na África e representações de objetos da cultura material 

das sociedades trabalhadas na Unidade podem despertar uma constante experiência de fascínio e 

alteridade. 

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica e o 

desenvolvimento de habilidades 

A BNCC prevê para este bimestre o estudo das formas de registro das sociedades antigas da 

África, no Oriente Médio e na América, abordando a base material da escrita e a relação com a tradição 

oral. Ademais, propõe que seja trabalhada a localização espacial dessas antigas culturas e que se 

verifique como elas se estruturaram política e economicamente em seus territórios. 

Portanto, a articulação entre registro, governo e exploração econômica fica evidente no que 

tange à discussão sobre as sociedades antigas das culturas antigas. 

Para que sejam cumpridas as habilidades propostas, propõe-se o trabalho sistemático da 

Unidade com determinados procedimentos de pesquisa. Dessa forma, reúnem-se as habilidades, os 

conceitos e os procedimentos: 

1. Pesquisa 

O procedimento de pesquisa é um dos mais importantes meios de aquisição de informações. 

A transformação desse universo em saber é parte do trabalho em sala de aula. Assim, o professor 

indica os objetos de pesquisa e orienta a turma quanto às suas formas, trabalhando em sala de aula a 

fim de sistematizar o material. 

No caso desta Unidade, o aluno pode iniciar a investigação com uma pesquisa sobre as 

populações indígenas das Américas, incluindo o Brasil. Essa pesquisa preliminar pode ser na internet e 

em livros ou outros tipos de publicação. O aluno deve ser orientado a consultar sites com credibilidade, 

especialmente de órgãos do governo, de universidades ou de entidades reconhecidas por seus 

trabalhos em áreas específicas. A pesquisa deve ser orientada no sentido de o aluno trazer para a sala 

de aula informações como: 

1. dados populacionais (estimativas em 1500 e estimativas em 2000): devem servir para refletir sobre 
o impacto demográfico negativo da conquista e colonização da América; 
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2. línguas e etnias (refletir sobre a diversidade de línguas e grupos étnicos na América, 
desconstruindo a falsa ideia de homogeneidade); 

3. forma de definir “índios” (pensar na maneira pela qual se observa o indígena; contrastar a 
expectativa em relação aos indígenas como estereótipo e como autodefinição é uma forma 
importante de refletir sobre alteridade). 

O professor deve pedir aos alunos que, em grupos de três ou quatro pessoas, verbalizem, em 

uma aula dialógica, os dados de suas pesquisas, que deverão ser sistematizados na lousa. O objetivo 

é, fundamentalmente, ajudar os alunos a deixarem de considerar os indígenas restritos ao simples 

espaço da tradição e do passado. 

2. Entrevista 

Um segundo procedimento fundamental de pesquisa é a entrevista. No caso em questão, o 

professor deve consultar a turma a respeito de um tema que possa se transformar em pauta de 

entrevista (futebol, política, economia, lazer); ou sobre um tema ligado à Unidade, como as pirâmides 

do Egito e a cultura relacionada a elas (exemplo: por que os egípcios praticavam a mumificação?). Os 

alunos devem entrevistar algum membro da família acerca da questão. A entrevista deve ser gravada 

e o aluno deve leva-la para a sala de aula. No dia da aula, os estudantes devem apresentar as respostas 

dadas nas entrevistas e o professor sistematizará as diversas versões. A problematização sobre as 

variações da narrativa oral deve ser feita nesse momento, mostrando como a tradição oral é marcada 

pela variabilidade e pela conjuntura. A partir das respostas, o professor pode construir um registro 

escrito que elabore uma versão única e abrangente para a resposta sobre a questão, discutindo a 

consolidação da narrativa no registro escrito e sua tendência à perpetuação. 

3. Termos e conceitos 

O estudo dos termos e dos conceitos é uma etapa fundamental para que o aluno tenha as 

ferramentas essenciais que viabilizem analisar determinado tema histórico. Na Unidade em questão, 

e em consonância com as habilidades da BNCC, apresenta-se o tema relacionado às formas de poder 

e de organização do Estado. Nesse sentido, os conceitos de “império” e “confederação” devem ser 

trabalhados a fim de que sejam discutidos a relação entre o todo e as partes e os mecanismos de 

mediação do poder. Como as sociedades da América, do Egito, de Cuxe e da Mesopotâmia foram, em 

diversos momentos, chamadas de “império”, o conceito permite aproximações ao tema. Assim, 

propõe-se que o professor organize um glossário a partir do início dessa Unidade, começando por 

esses dois termos. O próprio livro oferece uma definição de “império”, que pode ser aprimorada a 

partir de pesquisas feitas pelos alunos em dicionários. 

Outros termos podem compor esse glossário: “confederação” e “teocracia”, na lógica do 

sistema político; “escravidão” e “servidão” para a reflexão sobre formas de trabalho; “código legal”, 

para o sistema jurídico; “linhagem”, como fundamento do poder e status, e “canais de irrigação” para 

tecnologia de produção agrícola. 
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4. Organização das sociedades 

As chamadas “plantas de civilização”, de modo geral associadas ao desenvolvimento 

civilizatório nas diversas partes do globo (antes do cruzamento dessas culturas com a mundialização 

colocada em pauta a partir do século XVI), são um dos eixos da Unidade. A partir delas, da tecnologia 

e da mão de obra mobilizadas em sua produção, teriam se organizado as sociedades antigas da 

América, da África e do Oriente Médio. 

Dessa forma, seria interessante que os alunos fizessem um levantamento estatístico da 

produção mundial de trigo, arroz, milho e mandioca (esta última pode ser trabalhada pelo professor 

como uma planta negligenciada, apesar de sua importância fundamental na alimentação das 

sociedades indígenas do território que corresponde ao atual Brasil). O levantamento estatístico deve 

revelar a importância dessas plantas como base alimentar de grande parte da população mundial. O 

professor pode trabalhar com a presença delas na composição de diversos alimentos. Nesse sentido, 

pode solicitar aos alunos que anotem um dia completo (refeições e lanches) de sua alimentação e de 

que maneira essas plantas entram na composição de cada alimento consumido. 

Além disso, o professor pode confrontar, a partir de mapas, a localização das plantas na 

Antiguidade e a produção atual, para pensar como as plantas se espalharam pelo mundo. 

5. Leitura de mapas 

O uso de mapas – portanto, de cruzamento da dimensão temporal com a espacial – é um dos 

processos mais importantes de ensino-aprendizagem nesse momento. A BNCC sugere que o aluno 

perceba a localização espacial das sociedades antigas da América, da África e do Oriente Médio. A 

localização desses povos em mapas históricos e sua correspondência em mapas contemporâneos pode 

ajudar na compreensão dos conteúdos. 

Os mapas podem ser utilizados ainda para apresentar a localização das “plantas de civilização” 

(conforme proposto no tópico anterior). 

6. Análise das fontes  

1. A análise iconográfica é um procedimento importante para desenvolver a capacidade crítica do 
aluno. Uma das estratégias para esse trabalho é pedir aos alunos que pesquisem a escrita das 
sociedades antigas (maia, nauatle, cuneiforme e hieroglífica), e tragam para a sala as 
representações gráficas dos registros dessas sociedades. O professor pode comparar o ideograma 
à representação gráfica em nosso alfabeto. O princípio básico da diferença entre a escrita fonética 
e a ideográfica pode ser trabalhado de modo simples, inclusive pensando nos casos de uma escrita 
que contenha os dois elementos (como a maia). Trabalhos lúdicos podem ser feitos com sites de 
conversão de nomes para hieróglifos e para a escrita cuneiforme. 
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2. A análise da escrita pelo viés iconográfico não deve tirar o foco da discussão sobre a natureza do 
registro dessas sociedades. Além disso, diversos suportes podem ser trabalhados a partir de 
imagens: paredes e murais; estelas maias; tabletes cuneiformes; códices e pergaminhos. A 
tecnologia da escrita (suportes e formas de inscrição) pode também ser trabalhada com os alunos 
a fim de ajudá-los a refletir sobre o desenvolvimento de técnicas de escrita. 

3. Imagens do Templo de Bonampak, da cultura maia, servem ao propósito de debater sobre as 
formas variadas de produção de registro da memória e das tradições dessas sociedades. Assim 
como as estelas (que narravam a história de determinada cidade e de seus governantes de vinte 
em vinte anos), as imagens do templo contribuem para pensar sobre formas de poder, domínio, 
submissão, guerras e práticas religiosas.  

4. Os registros escritos analisados da perspectiva da produção “literária” é uma característica 
importante de muitas sociedades antigas. A ressalva de que a escrita não se restringe a temáticas 
míticas e/ou religiosas, mas também a assuntos mundanos, como livros de propriedades, de 
registro de nascimento e morte e de dívidas, deve ser feita no sentido de questionar a visão dessas 
culturas como eminentemente “religiosas”. 

7. Pesquisa e apresentação dos alunos 

O livro maia Popol Vuh, o babilônico Epopeia de Gilgamesh e o egípcio Livro dos Mortos são 

referências importantes nesse contexto, para compreensão das sociedades que as produziram por 

meio da produção “literária”. Os alunos podem ser divididos em grupos, de modo que cada grupo 

organize uma apresentação sobre um desses livros, que pode ser em forma de seminário ou 

encenação. Para produção do relatório do seminário deve constar: 

• Pesquisa de contextualização. 

• Leitura de partes (trechos) dos livros. 

• Organização dos grupos e estratégias de apresentação. 

 

 

4. Gestão da sala de aula 

A gestão da sala de aula passa pela função de regência, na qual o professor harmoniza e integra 

as participações dos alunos, especialmente nas aulas que exigem conhecimentos prévios e em que há 

devolutivas de pesquisas solicitadas pelo professor. Nelas, a atuação do professor é fundamental para 

que todos os alunos, independentemente de seu perfil como estudante, possam participar e contribuir 

com a construção de um conhecimento coletivo. 

Para tanto, é preciso que o professor conheça e esteja atento aos perfis dos alunos que fazem 

parte da turma, a fim de desenvolver estratégias que promovam o acolhimento e a inclusão de todos. 

Espaços com atividades complementares podem ser organizados na sala de aula, para que os alunos 

que desenvolvem as atividades mais rapidamente, por exemplo, sejam desafiados ou estimulados a 
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colaborar com os colegas que levam mais tempo nas atividades, cuidando para que não haja 

comparações entre os diferentes modos de ser dos alunos. Questões inesperadas também são comuns 

em qualquer turma. É importante que o professor esteja sempre receptivo às dúvidas e às inquietações 

dos alunos e, caso não possa respondê-las de imediato, pesquise e aborde o tema posteriormente ou, 

ainda, faça isso junto com a turma. 

De qualquer modo, é importante que o professor sempre circule pela sala de aula e observe a 

interação entre os alunos e entre eles e o conteúdo estudado. Essa é uma forma eficaz de mapear as 

necessidades da turma e elaborar um planejamento condizente com o ritmo dos alunos. Em momentos 

nos quais eles estejam efetuando qualquer tipo de registro, a circulação também é importante, pois 

possibilita verificar dificuldades de compreensão do conteúdo. 

No bimestre, o professor deve fazer um acompanhamento constante dos cadernos dos alunos, 

já que seu uso como forma de sistematização de registro é parte do conteúdo da Unidade trabalhada. 

Nesse sentido, o ideal é dar devolutivas e orientações quanto ao seu uso. 

E neste 2º bimestre a atividade que requer a montagem da linha do tempo pode ser um 

importante veículo de integração, na medida em que os alunos tornam-se responsáveis pela sua 

produção. 

A organização dos seminários em torno dos livros antigos é um ponto importante na relação 

entre o professor e os alunos. O professor deve atuar na formação dos grupos, verificar o equilíbrio do 

trabalho entre os integrantes, estimular a seriedade nas pesquisas e a criatividade nas apresentações. 

 

5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

É importante que o professor tenha noção do ritmo geral da turma para que possa dimensionar 

as expectativas de aprendizagem e a condução das atividades. Ainda assim, há também o ritmo próprio 

do processo de aprendizagem de cada aluno, que precisa ser respeitado. Assim, o professor deve 

acompanhar o trabalho dos alunos, procurando identificar eventuais defasagens de aprendizado e, a 

partir disso, promover formas de integração e de composição de grupos que equilibrem as capacidades 

dos alunos. Os trabalhos em grupos, como os seminários, são situações proveitosas para isso.  

É importante, dessa forma, ter em mente que o acompanhamento do aprendizado deve ser 

feito de acordo com o desempenho de cada indivíduo, sem pensar o grupo como um conjunto de 

estudantes que devam corresponder às mesmas expectativas. 

Portanto, ao pensar o acompanhamento do aprendizado, é fundamental o docente trabalhar 

com algumas perspectivas básicas como objetivo constante para identificar o caminho percorrido pelo 

estudante. A primeira dessas perspectivas é a construção da autonomia do aluno, que pode ser 

identificada a partir do seu posicionamento diante das atividades propostas. A segunda é a capacidade 

de realizar as pesquisas solicitadas, pois elas são uma ferramenta indispensável na construção do saber 
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histórico e para o estudante tornar-se articulador desse processo. A terceira é identificar a capacidade 

do aluno de contextualizar períodos históricos – afinal, pensando na construção de um educando que 

se coloca como agente histórico no meio onde vive, a capacidade de se localizar dentro do processo 

histórico é indispensável. 

Neste processo, as orientações e o acompanhamento quanto ao trabalho de pesquisa, de 

análise de imagens e do uso do caderno, relacionados às atividades do bimestre, são fundamentais 

tanto para o trabalho no ano letivo como para a continuidade da vida escolar do estudante. O professor 

pode pedir aos próprios alunos para avaliarem os cadernos uns dos outros, distribuindo a tarefa e 

depois conferindo e debatendo os resultados. 

A orientação da pesquisa em fontes confiáveis deve ser acompanhada também da orientação 

quanto às formas de anotação e registro do material pesquisado. Para além da mera impressão de 

material ou captura de telas do computador, o aluno deve anotar os resultados no caderno, conforme 

instruções prévias, que podem ser em formato de perguntas, e depois complementá-los com os 

debates promovidos em sala de aula. 

Avaliações parciais das análises de imagens contribuem para um processo que é longo e 

gradativo. Usar o modelo de Panofsky (pré-iconográfico, iconográfico e iconológico) e promover 

exercícios parciais de acordo com esse modelo podem ajudar nessa construção.  

 

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

apresentar aos estudantes 

• Produções audiovisuais que podem ajudar o professor na preparação da aula ou podem 
ter trechos apresentados em sala de aula: 

Múmias incas: segredos de um império perdido. National Geographic (EUA, 2002), 52 min.  

Nabucodonosor: o mistério babilônico. Discovery Channel (EUA), 41 min.  

Os grandes egípcios: o mistério de Tutankamon. Discovery Channel (EUA, 1998), 46 min.  

Os reinos perdidos da África – Vol. 1 – Núbia. BBC (ING, 2010) 58min.  

• Textos auxiliares na preparação da aula ou para serem levados aos alunos (na íntegra ou 
trechos): 

CABALLEROS, Otto P. M. El juego de pelota maya em Guatemala (em espanhol). ATHLOS. 

Revista Internacional de Ciencias Sociales de la Actividad Física, el Juego y el Deporte International, v. 

IX, año V, p. 9, Enero 2016. Disponível em: <http://museodeljuego.org/wp-content/uploads/Anexo_El-

Juego-de-la-pelota-maya.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2018.  

FAVRE, Henri. A civilização inca. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1987. 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 6º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

GENDROP, Paul. A civilização maia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1987. 

RODRIGUES, Jaime. De farinha, bendito seja Deus, estamos por agora muito bem: uma história 

da mandioca em perspectiva atlântica. Revista Brasileira de História, v. 37, n. 75, p. 69-95, 2017. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

01882017000200069&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 29 ago. 2018. 

SOUSTELLE, Jacques. A civilização asteca. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1987. 

UNILAB. Reinos africanos: Núbia. África, n. 1. Disponível em: 

<http://historia.ihl.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2017/08/Reino-da-N%C3%BAbia.pdf>. Acesso 

em: 20 ago. 2018. 

 

7. Projeto integrador 

Título: Um céu de estrelas e conhecimentos 

Tema Princípios de Astronomia e ritmos da natureza – diálogos da História com Ciências e Geografia. 

Problema central 
enfrentado 

Compreender como a observação do céu permitiu às sociedades antigas controlar os ritmos da 
natureza, contar o tempo e criar mitologias e profecias religiosas. 

Produto final Produção de um site/blog. 

Justificativa 

A observação do céu e o desvendar dos ritmos celestes, das constelações e de fenômenos 

como eclipses, passagens de cometas, solstícios e equinócios, foram fundamentais para a criação de 

calendários solares, lunares e venusianos que permitiram às sociedades antigas contar o tempo, 

estabelecer as passagens das estações do ano, compreender os ciclos de chuvas, secas, enchentes, 

marés e, portanto, compreender o tempo de plantar e colher, navegar e viajar. Dessa maneira, estudar 

a observação celestial pelos critérios dos povos antigos é de importância fundamental para o 

conhecimento de sociedades que tiveram, na agricultura, no processo de irrigação e no controle das 

águas a base de sua produção. Além disso, a observação celestial e a criação de calendários estão 

relacionadas à criação de profecias, presságios e leituras do destino, sendo, dessa forma, importantes 

elementos da religiosidade desses povos. 

Competências gerais desenvolvidas 

As atividades do projeto estão relacionadas ao desenvolvimento das seguintes competências 

gerais da BNCC:  

• Perceber as diversas formas pelas quais as sociedades antigas buscaram desvendar o céu, 
os ritmos celestes e do próprio planeta Terra. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882017000200069&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882017000200069&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://historia.ihl.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2017/08/Reino-da-N%C3%BAbia.pdf


 

 

Material Digital do Professor 

História – 6º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

• Articular o conhecimento astronômico aos ritmos da natureza. 

• Analisar a relação entre o controle e previsibilidade da natureza e o processo de produção 
agrícola. 

• Entender como a observação celestial é uma das formas de explicação dos mistérios do 
mundo e de domínio sobre o imprevisível. 

• Comparar culturas e sociedades, reiterando os princípios de alteridade. 

• Conhecer parte dos legados das civilizações antigas para o mundo atual. 

 

Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidades 

História 

Povos da Antiguidade na África 

(egípcios), no Oriente Médio 

(mesopotâmicos) e nas 

Américas (pré-colombianos) 

Os povos indígenas originários 

do atual território brasileiro e 

seus hábitos culturais e sociais 

(EF06HI08) Identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes 
culturais, científicos, sociais e econômicos dos astecas, maias e incas e 
dos povos indígenas de diversas regiões brasileiras. 

Ciências 
Forma, estrutura e 
movimentos da Terra 

(EF06CI13) Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a 
esfericidade da Terra. 
(EF06CI14) Inferir que as mudanças na sombra de uma vara (gnômon) 
ao longo do dia em diferentes períodos do ano são uma evidência dos 
movimentos relativos entre a Terra e o Sol, que podem ser explicados 
por meio dos movimentos de rotação e translação da Terra e da 
inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita 
em torno do Sol. 

Geografia 

Identidade sociocultural 
 
Relações entre os 
componentes físico-naturais 

(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de 
vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. 
(EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a 
circulação geral da atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões 
climáticos. 

Duração 

Cerca de 1 mês, dependendo do tempo de preparação e do desenvolvimento das atividades 

no decorrer das semanas. 

Material necessário 

Imagens de calendários e mapas astronômicos de sociedades mesoamericanas, dos guaranis, 

dos babilônicos e dos egípcios. 
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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 dos professores de Ciências e de Geografia. O professor 

coordenador do projeto deve planejar e organizar as etapas a serem desenvolvidas. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Preparação dos trabalhos entre os professores e orientações básicas 

Organização dos grupos e divisão das sociedades antigas e seus aspectos que serão abordados 

nesse projeto entre os grupos: calendário maia, calendário asteca, calendário inca, astrologia guarani, 

calendário babilônico e calendário egípcio.  

Etapa 2 – Pesquisas orientadas dos grupos em sites, livros e trocas do material levantado entre os 

grupos com orientação dos professores 

Planejamento do site/blog: informações, textos, imagens.  

Etapa 3 – Montagem e apresentação do site/blog 

Desenvolvimento do site/blog pelos grupos, de acordo com o que foi planejado na etapa 2.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação deve ser continuada. O trabalho em grupo desenvolvido em torno da pesquisa, 

que pode ser aferido a partir de tarefas pontuais e graduais, e a avaliação final do site/blog, que pode 

ser generalizado para a sala, pois a ideia é que reúna todos os calendários/mapas astronômicos. 

 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

AFONSO, Germano. Mitos e estações no céu Tupi-Guarani. Scientific American Brazil. 

Disponível em: <http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/mitos_e_estacees_no_ceu_tupi-

guarani.html>. Acesso em: 28 ago. 2018.  

ARQUEOLOGÍA mexicana. Los calendarios. Disponível em: 

<https://arqueologiamexicana.mx/calendarios/los-calendarios>. Acesso em: 28 ago. 2018.  

CANHÃO, Telo Ferreira. O calendário egípcio. Cultura – Revista de História e Teoria das Ideias, 

v. 23, 2006. Disponível em: <https://journals.openedition.org/cultura/1296>. Acesso em: 28 ago. 

2018.  

http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/mitos_e_estacees_no_ceu_tupi-guarani.html
http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/mitos_e_estacees_no_ceu_tupi-guarani.html
https://arqueologiamexicana.mx/calendarios/los-calendarios
https://journals.openedition.org/cultura/1296
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CARAMELO, Francisco. Os calendários mesopotâmicos, o culto e as hemerologias. Cultura – 

Revista de História e Teoria das Ideias, v. 23, 2006. Disponível em: 

<https://journals.openedition.org/cultura/1324>. Acesso em: 28 ago. 2018.  

CENTRO de Divulgação da Astronomia. Universidade de São Paulo. Ciências para professores 

do Ensino Fundamental. Calendário. Disponível em: <http://www.cdcc.usp.br/cda/ensino-

fundamental-astronomia/parte3b.html>. Acesso em: 28 ago. 2018.  

LEOPOLDI, José Sávio. Elementos de etnoastronomia indígena no Brasil. BIB – Revista Brasileira 

de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais. Rio de Janeiro, n. 30, p. 3-18, 2º semestre de 1990. 

Disponível em: <http://www.anpocs.org/index.php/bib-pt/bib-30/415-elementos-de-

etnoastronomia-indigena-no-brasil/file>. Acesso em: 28 ago. 2018.  

MARQUES, Manuel Nunes. Origem e evolução do nosso calendário. Departamento de 

Matemática da Universidade de Coimbra. Disponível em: 

<http://www.mat.uc.pt/~helios/Mestre/H01orige.htm>. Acesso em: 28 ago. 2018.  

MATSUURA, Oscar T. (Org.) História da Astronomia no Brasil (2013), v. I, Cepe, 2014. Disponível 

em: <http://site.mast.br/HAB2013/historia_astronomia_1.pdf>. Acesso em: 8 set. 2018. 

SANTOS, Eduardo Natalino dos. Tempo, espaço e passado. O calendário, a cosmografia e a 

cosmogonia nos códices e textos nahuas. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2009.  
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http://www.cdcc.usp.br/cda/ensino-fundamental-astronomia/parte3b.html
http://www.anpocs.org/index.php/bib-pt/bib-30/415-elementos-de-etnoastronomia-indigena-no-brasil/file
http://www.anpocs.org/index.php/bib-pt/bib-30/415-elementos-de-etnoastronomia-indigena-no-brasil/file
http://www.mat.uc.pt/~helios/Mestre/H01orige.htm
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