
 

 

Material Digital do Professor 

História – 6º ano 

3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

O plano de desenvolvimento apresentado neste bimestre tem a finalidade de explicitar os 

objetos de conhecimento e as habilidades a serem trabalhados no bimestre e sua disposição no Livro 

do Aluno, bem como sugerir práticas de sala de aula que contribuam para a aplicação da metodologia 

adotada.  

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

 

Referência no 
material 
didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 7  

As noções de cidadania e política na 
Grécia e em Roma 
• Domínios e expansão das culturas 
grega e romana 
• Significados do conceito de “império” 
e as lógicas de conquista, conflito e 
negociação dessa forma de organização 
política 

(EF06HI10) Explicar a formação da Grécia Antiga, com 
ênfase na formação da pólis e nas transformações políticas, 
sociais e culturais. 

(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de 
inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas. 

Senhores e servos no mundo antigo e 
no medieval 
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. 

O papel da mulher na Grécia e em 
Roma, e no período medieval 

(EF06HI19) Descrever e analisar os diferentes papéis sociais 
das mulheres no mundo antigo e nas sociedades medievais. 

Capítulo 8  

O Ocidente Clássico: aspectos da 
cultura na Grécia e em Roma 

(EF06HI09) Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu 
alcance e limite na tradição ocidental, assim como os 
impactos sobre outras sociedades e culturas. 

As noções de cidadania e política na 
Grécia e em Roma 
• Domínios e expansão das culturas 
grega e romana 
• Significados do conceito de “império” 
e as lógicas de conquista, conflito e 
negociação dessa forma de organização 
política 

(EF06HI10) Explicar a formação da Grécia Antiga, com 
ênfase na formação da pólis e nas transformações políticas, 
sociais e culturais. 

Capítulo 9  

As noções de cidadania e política na 
Grécia e em Roma 
• Domínios e expansão das culturas 
grega e romana 
• Significados do conceito de “império” 
e as lógicas de conquista, conflito e 
negociação dessa forma de organização 
política 

(EF06HI11) Caracterizar o processo de formação da Roma 
Antiga e suas configurações sociais e políticas nos períodos 
monárquico e republicano. 

(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de 
inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas.  
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(EF06HI13) Conceituar “império” no mundo antigo, com 
vistas à análise das diferentes formas de equilíbrio e 
desequilíbrio entre as partes envolvidas. 

O Mediterrâneo como espaço de 
interação entre as sociedades da 
Europa, da África e do Oriente Médio 

(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de circulação de 
pessoas, produtos e culturas no Mediterrâneo e seu 
significado. 

Senhores e servos no mundo antigo e 
no medieval 
 
Escravidão e trabalho livre em 
diferentes temporalidades e espaços 
(Roma Antiga, Europa medieval e 
África) 
 
Lógicas comerciais na Antiguidade 
romana e no mundo medieval 

(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. 

O papel da mulher na Grécia e em 
Roma, e no período medieval 

(EF06HI19) Descrever e analisar os diferentes papéis sociais 
das mulheres no mundo antigo e nas sociedades medievais. 

Capítulo 10 
O Ocidente Clássico: aspectos da 
cultura na Grécia e em Roma 

(EF06HI09) Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu 
alcance e limite na tradição ocidental, assim como os 
impactos sobre outras sociedades e culturas. 

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

Ao longo do período escolar, o aluno vive um processo de amadurecimento marcado pela 

transição da infância para a adolescência. Além disso, pela perspectiva acadêmica, os anos finais do 

Ensino Fundamental também são palco de uma nova dinâmica no processo de ensino-aprendizagem. 

Isso porque, nesse período, o aluno entra em contato com múltiplas disciplinas, o que exige maior 

capacidade de compreensão e articulação entre diversos saberes. Assim, é fundamental que as 

atividades desenvolvidas em sala de aula contemplem os diversos elementos que permeiam essa 

mudança, tendo como foco o desenvolvimento intelectual e pessoal do aluno. 

Nessa fase de transição, como mencionado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

“ampliam-se os vínculos sociais e os laços afetivos, as possibilidades intelectuais e a capacidade de 

raciocínios mais abstratos. Os estudantes tornam-se mais capazes de ver e avaliar os fatos pelo ponto 

de vista do outro, exercendo a capacidade de descentração” (p. 58). Portanto, é nesse momento que 

o aluno constrói sua identidade, em um constante processo de elaboração e ressignificação 

diretamente influenciado por suas experiências pessoais e sociais. 

Ao longo dos anos iniciais do Ensino Fundamental, a criança deve ser conduzida por um 

caminho que leva à percepção do Outro, afastando-se do sentimento individualista. A partir do 6º ano, 
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o processo de ensino-aprendizagem ganha novos objetivos, sendo primordial a formação da 

identidade desse aluno e a identificação de seu lugar no mundo. 

Aliada a essa perspectiva da formação intelectual e pessoal, também é no período que 

compreende os anos finais do Ensino Fundamental que o aluno desenvolve a capacidade de abstração, 

tornando possível aprofundar conceitos e questões essenciais do conhecimento histórico, como a 

questão do tempo e da cultura. 

A adoção de posturas ativas pelos alunos deve ser incentivada por meio do desenvolvimento 

do olhar crítico e criativo. Para isso, é importante incentivá-los a adotar práticas de pesquisa que 

utilizem diversos tipos de recursos. Nesse cenário, o professor passa a ser o mediador do diálogo, o 

problematizador, além de estimular a curiosidade e a investigação.  

Assim como os alunos serão estimulados a refletir sobre o mundo, o docente deverá fazer das 

práticas do cotidiano e da forma como elas são aplicadas meios para aperfeiçoar sua didática, 

definindo como essas práticas serão trabalhadas. Ou seja, as atividades cotidianas não devem ser 

mecânicas, e sim adaptáveis. Partir dos conhecimentos dos alunos é uma forma de estimulá-los a 

compreender o mundo através de sua própria realidade, comparando-a à de outros indivíduos ou 

sociedades, contemporâneos ou do passado.  

De acordo com a BNCC, “Todo conhecimento sobre o passado é também um conhecimento do 

presente elaborado por distintos sujeitos” (p. 347). Sendo assim, durante todo o percurso do 

aprendizado em História, é necessário que os alunos assumam postura ativa, refletindo sobre as 

noções de sujeito histórico, interpretação, versão, fonte, etc. 

No que diz respeito às atividades, o ensino de História estimula os estudantes a realizar: 

pesquisas; entrevistas; estudos do meio; análises de textos; interpretação de fontes históricas; 

registros e sistematizações de informações. 

Por intermédio dessas atividades, procedimentos fundamentais ao conhecimento histórico 

são trabalhados, como: identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise. Desse 

modo, o aluno tem acesso a uma formação por meio da qual, com a mediação do professor, poderá 

desenvolver pensamento crítico e autônomo.  

A realização de pesquisas e o contato constante com os diversos tipos de fontes históricas é 

fundamental para que o aluno consiga compreender elementos que compõem o processo histórico. 

Ainda mais importante, ao apreender a pluralidade dessas fontes e as diversas vozes que delas ecoam, 

o aluno estará mais próximo da compreensão de que ele é um sujeito histórico, sendo que a sua 

relação com a família, a comunidade, a escola e a cidade também é um processo histórico de suma 

importância.  

Conforme mencionado anteriormente, alguns procedimentos são basilares para a construção 

do conhecimento histórico. Os principais são relacionados a seguir. 
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1. Identificação 

A identificação surge como um dos primeiros procedimentos básicos para a construção do 

saber histórico. Reinhart Koselleck, ao se debruçar sobre a função do historiador em sua obra Futuro 

passado – Contribuição à semântica dos tempos históricos, discute o surgimento das questões que 

permeiam a pesquisa histórica. Dessa forma, todas as pesquisas surgem de interrogações de situações 

do presente, sendo fundamental para o pesquisador o uso da identificação como procedimento, pois 

em virtude disso é possível identificar, dentro do contexto em que vive e atua, situações-problema que 

servirão de objeto de análise. 

2. Comparação 

A comparação é o segundo procedimento que podemos elencar para a realização do ofício do 

historiador. Nesse caso, após identificar o seu objeto, o aluno poderá, através da pesquisa, estabelecer 

diferenças e semelhanças entre o período estudado e o contexto histórico atual.  

Ao estabelecer comparações, é possível colocar em perspectiva não somente a realidade do 

objeto de estudo ou a do Outro, mas a própria realidade do educando e o(s) modo(s) como ele se 

apropria dela. 

3. Contextualização  

No estudo de História, é preciso que se conheçam o tempo e o espaço no qual identificamos 

objetos, palavras, ideias, tradições e costumes. Esse é um exercício primordial, já que os usos que se 

fazem dos elementos da cultura estão diretamente relacionados a esse enquadramento.   

Desconsiderar o tempo e o espaço coloca a análise em risco de anacronismo, possibilitando o 

surgimento de preconceitos e incoerências históricas. Nesse sentido, é importante saber como 

caracterizar e compreender culturas diferentes das nossas.  

Interpretação  

A interpretação está associada aos processos de identificação, comparação e contextualização 

citados. Ela une o que o aluno está aprendendo ao seu conhecimento prévio sobre determinado 

assunto, dando origem a uma maneira própria de compreender o problema. 

Nesse sentido, quanto maior a autonomia do aluno – ou seja, quanto mais capaz ele for de 

associar diferentes fontes de conhecimento –, maior é a sua capacidade de efetuar suas próprias 

interpretações. A capacidade de interpretar está relacionada ao repertório que o indivíduo tem acerca 

de um tema. Por isso a pesquisa e o incentivo a uma postura investigativa são muito importantes para 

o desenvolvimento do raciocínio histórico e da autonomia de pensamento. Não obstante, estimular os 

alunos a trabalhar em conjunto expõe diferentes interpretações de um mesmo tema, encorajando o 

debate de ideias e, a partir dele, novos questionamentos. 
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4. Análise 

Para realizar uma análise, o aluno deve ter passado pelos processos de identificação, 

comparação, contextualização e intepretação de um tema, colocando-o em perspectiva e percebendo 

as variantes que podem incidir sobre ele. Essa compreensão profunda do objeto em questão e da 

metodologia que embasa sua análise permite que o indivíduo assuma um posicionamento crítico em 

relação ao objeto.  

A análise histórica possibilita compreender como as sociedades se organizaram nos diferentes 

momentos da história do mundo, de acordo com os interesses e as necessidades de cada grupo 

humano. 

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica e o 

desenvolvimento de habilidades 

A Base Nacional Comum Curricular é um documento que prevê toda a estrutura de ensino no 

Brasil em todos os seus níveis – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio – e nas diversas 

disciplinas que compõem o currículo que deve ser adotado em todo o país. Abaixo, apresentamos as 

competências da BNCC específicas de História para o Ensino Fundamental: 

1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de 
transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do 
tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. 

2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de 
transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como 
problematizar os significados das lógicas de organização cronológica. 

3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, 
interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, 
exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito. 

4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com 
relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios 
éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus 
significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes 
populações. 

6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção 
historiográfica. 

7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético 
e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. 
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Dadas as competências, conseguimos identificar os caminhos que devem ser seguidos pelo 

docente com o objetivo de trabalhar as habilidades referentes ao 6º ano do Ensino Fundamental. Neste 

bimestre, o aluno vai se deparar com um tema central próximo à sua realidade (considerando-a 

inserida na cultura ocidental): a Antiguidade clássica. 

Nesse sentido, os temas relacionados à Antiguidade clássica são oportunos porque, por meio 

deles, é possível trabalhar com os alunos noções que permeiam nosso cotidiano, como: política, 

democracia, cidadania, direitos e legislação; as formas de organização política nas diversas cidades- 

-Estado gregas e ao longo do tempo em Roma; as influências da arte greco-romana ao longo dos 

séculos em diferentes sociedades e épocas, sobretudo no mundo contemporâneo. Assim, é possível 

construir uma base consistente que prepara os estudantes para identificar, comparar e refletir sobre 

os processos históricos. 

A seguir, abordamos algumas práticas didático-pedagógicas que podem contribuir para o 

desenvolvimento das habilidades referentes ao 6º ano do Ensino Fundamental. Nessa abordagem, 

apresentamos propostas de atividades cujo objetivo é demonstrar e exemplificar a aplicabilidade das 

habilidades. Mais adiante, há atividades completas (sequências didáticas e avaliações) com explicações 

detalhadas e referências para aplicação em sala de aula. 

Pesquisa 

De forma geral, a atividade de pesquisa tem diversos objetivos, como: conhecer técnicas de 

pesquisa e fontes confiáveis, adquirir autonomia de estudo, reconhecer e utilizar novas e variadas 

fontes de informações confiáveis, conhecer e compreender melhor temas de interesse, analisar e 

interpretar dados e argumentos apresentados em diferentes fontes, entre outros. 

É importante ressaltar que, por mais familiarizados que os alunos estejam com a ampla 

disponibilidade de informações em decorrência da presença de novas tecnologias em seu cotidiano, 

muitos deles não dominam os pressupostos necessários para efetuar uma pesquisa adequada. Cabe 

ao professor orientar o aluno nessa atividade, estabelecendo etapas de aprendizado e selecionando 

fontes confiáveis e variadas. Por isso, é importante discutir boas práticas para utilização da internet e 

de suportes digitais (computador, tablet, celular, etc.), bem como valorizar fontes impressas e 

estimular visitas a bibliotecas e arquivos. 

As atividades de pesquisa têm funções didático-pedagógicas diversas, podendo ampliar o 

universo de aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, incentivar o engajamento individual ou coletivo 

na execução das tarefas contribui para que o próprio aluno seja um agente importante no 

desenvolvimento de habilidades. Ressaltamos, porém, que o incentivo a um comportamento ativo do 

aluno não descarta a participação do professor. Com a mediação do docente, o aluno deve ser 

encorajado a assumir cada vez mais o papel de pesquisador. Aproximá-lo de diversas fontes e orientá-

lo no uso de ferramentas de pesquisa pode ser um meio para deixá-lo percorrer seu próprio caminho 

na investigação sobre determinado assunto. 
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Sendo assim, atividades de pesquisa em fontes digitais ou impressas, entrevistas e estudos do 

meio são práticas que estimulam a ampliação do repertório dos alunos. Além disso, fomentam a 

familiarização com as fontes, o que permite maior autonomia dos alunos em seu uso. Por mais que 

estejam expostos a informações e a novas tecnologias, os alunos muitas vezes não utilizam essas 

ferramentas de forma adequada para a busca de conteúdos confiáveis e de qualidade.  

Na atividade a seguir, exemplifica-se como a pesquisa pode estimular o desenvolvimento das 

habilidades EF06HI10 e EF06HI12.  

Proposta de atividade: Formas de governo 

Peça aos alunos que se reúnam em grupos de até quatro integrantes, dentro da sala de aula. 

Na lousa, escreva as três perguntas abaixo: 

1. Qual é a forma de governo do Brasil atual? 

2. Quem tem direito à cidadania no país em que vivemos? 

3. Como as pessoas participam da vida política no Brasil atual?  

Dê 15 minutos para que os alunos discutam entre si e anotem as respectivas respostas do 

grupo em uma folha à parte. Depois, peça a cada grupo que eleja um representante que lerá, em voz 

alta, as respostas do grupo. Nessa etapa, é fundamental que as respostas dos alunos sejam livres, pois 

os conceitos serão corrigidos e apurados na próxima etapa. 

Após a apresentação dos alunos, faça uma explanação sobre as formas de governo e cidadania 

presentes na Grécia antiga, enfatizando que cada cidade-Estado possuía suas próprias leis e formas de 

governo. 

Terminada a explanação, encaminhe os alunos para a sala de informática (se for possível) ou 

biblioteca e solicite que realizem uma pesquisa sobre as antigas cidades de Atenas e Esparta. Em suas 

pesquisas, os alunos devem identificar as formas de governo adotadas nessas pólis, o grupo da 

população que tinha direito à cidadania e a maneira pela qual os cidadãos podiam participar do 

governo. Após o levantamento dos dados, solicite-lhes que estabeleçam semelhanças e diferenças 

entre essas cidades nesses aspectos.  

Novamente em sala, proponha aos grupos que elaborem um quadro comparando as pólis 

gregas com o Brasil atual em relação às formas de governo, aos direitos de cidadania e à atuação dos 

cidadãos no governo. Para isso, retome e responda as questões feitas no início da atividade.  

Nesta atividade, é fundamental que o professor oriente as pesquisas e as comparações. Vale 

destacar, também, que se trata de uma atividade de introdução a conceitos que mudaram ao longo 

do tempo. Por isso, sempre que necessário, o professor deverá apontar as possibilidades e os limites 

das comparações entre o passado e o presente. É possível, por exemplo, explicar que a ideia básica de 

igualdade (isonomia) da democracia ateniense está, de certo modo, presente na democracia brasileira. 

Porém, nossa democracia é representativa. 
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Entrevistas 

As entrevistas são valiosas fontes de investigação histórica.  Os registros das entrevistas podem 

variar de acordo com o tipo de atividade que se pretende propor. Podem envolver uso de tecnologia, 

com a gravação de áudios e vídeos, ou ocorrer por meio da transcrição em papel. O importante é que 

o aluno consiga perceber de que modo esses discursos podem caracterizar o passado, na medida em 

que se conectam com a memória individual e coletiva. 

A seguir, propomos uma atividade que utiliza entrevistas para desenvolver a habilidade 

EF06HI19.  

Proposta de atividade: Lugar no mundo 

Inicie a aula abordando os diferentes papéis das mulheres na Grécia antiga, conforme exposto 

no capítulo 7 do livro didático. Explique que na Grécia, cada cidade possuía regras sobre a participação 

das mulheres e sobre as suas atribuições no dia a dia, destacando que essas noções foram 

transformadas ao longo do tempo. 

Após a explicação, oriente os alunos sobre a metodologia básica para a realização de 

entrevistas, indicando, por exemplo, a necessidade de elaboração prévia de perguntas e de uma 

pesquisa preliminar sobre o entrevistado e sobre o assunto que será abordado na entrevista. 

Individualmente, cada aluno escolherá uma mulher da sua família para construir uma história 

de vida, que é uma das modalidades da História Oral. Os alunos deverão perguntar às entrevistadas 

escolhidas: 

1. Qual é seu nome completo e idade? 

2. Onde e em que dia você nasceu? 

3. Qual é a sua ocupação? 

4. Qual é seu estado civil? 

5. Você tem filhos? Se sim, quantos? 

6. Qual é a sua formação escolar? 

7. O que gosta de fazer nos seus momentos de lazer? 

8. Na sua opinião, qual é o lugar que as mulheres ocupam na sociedade brasileira?  

9. Você acha que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens hoje em dia? Por que você 
acha que isso acontece?  

No dia da entrega das entrevistas, organize os alunos em círculo para que cada um apresente 

as informações coletadas. Com essas informações, estimule os alunos a responderem às perguntas 8 

e 9, dando ênfase à experiência deles a respeito da condição feminina na sociedade contemporânea. 
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Após o encerramento da roda de conversa, associe elementos encontrados no dia a dia dos alunos 

com os encontrados ao longo da história da Grécia antiga, mostrando como a disputa das mulheres 

por espaço e as discussões em torno de direitos é um processo de longa duração e que está em 

constante transformação. 

Observação: Esta atividade também pode ser desenvolvida em aulas sobre Roma antiga. 

Glossário  

Investigar a língua é importante ferramenta na identificação de legados culturais, 

principalmente de períodos como a Antiguidade clássica. O latim, por exemplo, influenciou a formação 

de línguas como o português, o francês, o espanhol, o italiano e o romeno. 

Nesse sentido, a elaboração de um glossário com palavras de origem latina pode contribuir 

para o desenvolvimento da habilidade EF06HI09. A seguir, sugerimos uma atividade de elaboração de 

glossários que pode ser aplicada em sala de aula. 

Proposta de atividade: Glossário 

Inicie a aula explicando o conceito de “glossário” e de “etimologia”. Glossário é uma relação 

de palavras em ordem alfabética com seus respectivos significados. Etimologia, por sua vez, é o estudo 

da origem e da história da palavra. Após essa pequena introdução, faça uma explanação aos alunos 

sobre a origem dos idiomas falados no mundo todo, deixando claro que apesar das diferenças entre 

os países, há diversos casos de idiomas com origens semelhantes. 

Para construir um glossário, distribua dicionários aos alunos e passe a seguinte lista inicial de 

palavras a serem consultadas: 

Arena – Bom – Estilo – Fabuloso – Lobo – Mãe – Pai 

Auxilie os estudantes a procurar essas palavras no dicionário e a identificar seus significados. 

Caso considere conveniente, realize essa atividade com a colaboração do professor de Língua 

Portuguesa. 

Em seguida, solicite aos alunos que pesquisem a origem dessas palavras e a registrem no 

caderno. Por fim, comente que essas e outras palavras da língua portuguesa têm origem latina. 

Cultura material 

Segundo Ulpiano Bezerra de Meneses,  

[...] não se pode desconhecer que os artefatos — parcela relevante da cultura 

material — se fornecem informação quanto à sua própria materialidade (matéria-

prima e seu processamento, tecnologia, morfologia e funções etc.), fornecem 

também, em grau sempre considerável, informação de natureza relacional. Isto é, 
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além dos demais níveis, sua carga de significação refere-se sempre, em última 

instância, às formas de organização da sociedade que os produziu e consumiu.1 

A cultura material é um dos campos mais controversos da História. Para alguns historiadores, 

ela só é um produto da Arqueologia, que por sua vez é uma ciência auxiliar e que tem como objetivo 

corroborar informações já conhecidas. Nesta atividade, partiremos do pressuposto defendido por 

Ulpiano de Meneses, segundo o qual o objeto, além de suas características materiais (tais como 

matéria-prima, processamento, funções), mostra-nos também diversos aspectos da sociedade que a 

produziu e consumiu. 

E essa perspectiva é fundamental para pensarmos os diversos elementos que compõem os 

processos históricos relacionados à formação da Roma antiga, contribuindo para o desenvolvimento 

das habilidades EF06HI11, EF06HI12 e EF06HI13. Isso porque cada período político e social da história 

romana apresenta elementos materiais específicos, como moedas, elmos, cerâmicas, etc. 

Proposta de atividade: Cultura material 

Organize a turma em grupos de até seis alunos e distribua artefatos cotidianos, como pratos, talheres, 

canecas, relógios, brinquedos, antigos ou não. Em seguida, solicite a cada grupo que escolha dois 

objetos e responda: 

1. Do que é feito esse objeto? 

2. Para que ele serve? 

3. Quando ele foi feito? 

4. O que você faria com ele hoje? 

5. Ele pode contar uma história?  

Com base nas respostas dos alunos, explique que os objetos têm funções específicas que 

variam conforme o tempo e a sociedade nos quais estão inseridos, sendo, por isso, fontes preciosas 

para investigação dos contextos históricos do quais fizeram ou fazem parte. 

Utilizando um projetor ou imagens impressas, mostre algumas imagens de objetos de 

diferentes períodos da Grécia e da Roma antigas, identificando a região e a época em que foram 

produzidos. 

                                                           
 

1  MENESES, Ulpiano T. Bezerra. A cultura material no estudo das sociedades antigas. Revista de História, 

n. 115, 1983, p. 107-108. Disponível em: <www.revistas.usp.br/revhistoria/article/download/61796/64659>. 

Acesso em: 21 ago. 2018.  
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Nesse Guia Temático para Professores elaborado pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da 

Universidade de São Paulo (Mediterrâneo: Grécia e Roma), é possível encontrar diversas imagens de 

objetos de Roma Antiga: 

<http://www.vmptbr.mae.usp.br/uploads/TDMDownloads/downloads/downloads_580108d060e89.

pdf> (acesso em: 21 ago. 2018).  

Por fim, solicite aos alunos que produzam um texto sobre o que aprenderam a respeito das 

sociedades grega e romana antigas por meio de suas produções materiais.  

Levantamento de conhecimentos prévios  

É importante que o professor proponha atividades de sondagem dos conhecimentos prévios 

dos alunos. Com isso, pode-se identificar, por exemplo, filmes, séries, desenhos animados, quadrinhos 

e livros inspirados na história e na cultura da Grécia e da Roma antigas. O trabalho com essas 

manifestações culturais, além de sondar conhecimentos prévios, permite aproximar os conteúdos 

estudados do cotidiano dos alunos. A seguir, propomos uma atividade para desenvolver as habilidades 

EF06HI16 e EF06HI17 da BNCC. 

Proposta de atividade: A representação dos gladiadores 

Selecione alguns trechos de batalhas de filmes como Gladiador (Ridley Scott, 2000) e Pompeia 

(Paul W. S. Anderson, 2014), tomando o devido cuidado para que as cenas sejam adequadas à faixa 

etária dos alunos. Elas devem representar a dinâmica de organização dos espetáculos promovidos 

durante o Império Romano, nos quais homens lutavam entre si ou com animais selvagens. Antes de 

projetar os trechos, pergunte para os alunos como eles imaginam que seria a vida de escravo na Roma 

antiga. 

Depois das respostas, projete os trechos dos filmes. Por fim, comente aspectos da organização 

dos espetáculos e da seleção de lutadores que participavam desses eventos, destacando o processo 

por meio do qual uma pessoa se tornava escrava naquele período. 

Explique primeiramente o caso da escravidão de prisioneiros de guerra, decorrente do 

processo de expansão de Roma. Em um segundo momento, explique que também havia a escravidão 

por dívida. Essa forma de escravização, porém, foi combatida ao longo do tempo pelos Tribunos da 

Plebe, que contribuíram para realizar mudanças importantes na legislação romana. Além disso, aborde 

revoltas de escravos, como a liderada por Espártaco, e outras formas de trabalho existentes na Roma 

Antiga. 

Encerre a atividade solicitando aos estudantes que criem uma história em quadrinhos 

inspirando-se nas formas de trabalho existentes na sociedade romana. 

  

http://www.vmptbr.mae.usp.br/uploads/TDMDownloads/downloads/downloads_580108d060e89.pdf
http://www.vmptbr.mae.usp.br/uploads/TDMDownloads/downloads/downloads_580108d060e89.pdf
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Uso da cartografia 

Desde a Escola dos Annales, criada na França no final da década de 1920, a História deixou de 

ser uma ciência solitária e ganhou novas perspectivas que buscaram aproximar-se de outras áreas do 

conhecimento. Uma das principais áreas desse diálogo é a Geografia. 

Para desenvolver a habilidade EF06HI15, o uso da cartografia é um interessante instrumento 

de trabalho, pois possibilita representar os espaços ocupados por povos que disputaram o domínio do 

Mediterrâneo.  

A seguir, propomos uma atividade que, além de trabalhar essa habilidade, permite o uso de 

novas ferramentas tecnológicas que auxiliam tanto o aluno quanto o professor a compreender melhor 

a localização das civilizações e a dinâmica de ocupação dos espaços na região do Mediterrâneo, por 

meio do Google Earth. Caso não seja possível utilizar essa ferramenta digital, a atividade pode ser 

adaptada para um mapa geopolítico atual impresso.   

Proposta de atividade: Mare Nostrum 

Inicie a aula com uma exposição sobre a importância do mar Mediterrâneo para todas as 

civilizações que se organizaram naquela região durante a Antiguidade. Após a explicação, acesse com 

os alunos no laboratório de informática da escola ou através da projeção de um computador, o site 

Google Earth: <https://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/> (acesso em: 28 set. 2018). 

Para iniciar a atividade, localize, com os alunos, o “mar Mediterrâneo” no mapa. Com o mapa 

aberto, solicite aos alunos que respondam às seguintes questões: 

1. Quais são os continentes banhados pelo mar Mediterrâneo? 

2. Que países atuais você reconhece no mapa? 

Para traçar um paralelo com a Antiguidade, peça aos alunos que abram o livro didático no 

capítulo que trata da relação de Roma com o Mediterrâneo e pergunte: 

3. Por que Roma tinha interesse em dominar todo o mar Mediterrâneo? 

4. Em quais continentes estão Cartago, Egito e Fenícia? Essas regiões possuem os mesmos nomes na 
atualidade? 

5. Qual é a localização da cidade de Roma? 

6. Quais foram as regiões dominadas por Roma? Em que períodos ocorreu essa dominação? 

As últimas perguntas têm como objetivo levar os alunos a identificar importantes regiões do 

mundo antigo e a compreender que a transformação das sociedades é um processo constante, 

relacionado, por exemplo, a mudanças de formas de governo e a trocas culturais e comerciais 

realizadas por meio do mar Mediterrâneo.  

https://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/
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4. Gestão da sala de aula 

Um dos maiores desafios da educação, para grande parte dos educadores, é a gestão da sala 

de aula. Essa gestão deve levar em consideração uma dinâmica de ensino-aprendizagem que seja 

adequada para todos os alunos, sendo respeitadas as diferentes formas de aprendizagem e os 

diferentes contextos sociais e culturais dos alunos daquela comunidade escolar. 

Para tanto, é preciso que o professor conheça e esteja atento ao perfil 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 alunos que 

desenvolvem as atividades mais rapidamente, por exemplo, possam ser desafiados; ou eles podem ser 

estimulados a colaborar com os colegas que levam mais tempo para realizar as atividades.  

Questões inesperadas também são situações comuns em qualquer turma. É importante que o 

professor esteja sempre receptivo às dúvidas e 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 

as interações entre os alunos, bem como 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 em que eles estejam efetuando qualquer tipo de registro, a circulação também é 

importante, pois possibilita verificar dificuldades de ortografia e de compreensão do conteúdo. 

A formação de grupos de trabalho é uma ferramenta rica para lidar com uma ampla gama de 

situações. Os alunos também devem se sentir estimulados a participar da aula. É importante que haja 

espaço para que eles se expressem − sempre com a mediação do professor –, para que o foco da aula 

seja mantido.  

Por fim, é fundamental que o planejamento das aulas apresente espaço para flexibilização 

quando necessário, como em situações em que debates se prolonguem ou em que um momento de 

reflexão seja necessário para a resolução de conflitos. 
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5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

Para planejar suas aulas e estabelecer critérios de avaliação, o professor deve estar atento ao   

ritmo geral da turma. No entanto, é importante ter em mente que o acompanhamento do aprendizado 

deve ser feito de acordo com o desempenho de cada indivíduo, sem pensar a sala de aula como um 

conjunto de estudantes que devem corresponder às mesmas expectativas. 

O 6º ano é a primeira etapa dentro da estrutura dos anos finais do Ensino Fundamental, para 

a construção da autonomia do aluno e de uma perspectiva de que ele é um sujeito histórico atuante, 

seja na própria escola, seja bairro em que mora, seja, até mesmo, em sua cidade. E essa noção deve 

ser a norteadora das ações do professor na construção do saber histórico em sala de aula. 

Neste terceiro bimestre, a temática voltada para a Antiguidade clássica proporciona um 

desafio interessante, na medida em que os alunos vão estudar aspectos da filosofia grega, do direito 

romano e do latim, que deu origem à língua portuguesa. 

Assim, ao pensar o acompanhamento do aprendizado, é fundamental o docente trabalhar com 

quatro perspectivas básicas. A primeira se trata da construção da autonomia do aluno, que pode ser 

identificada a partir do seu posicionamento perante as atividades propostas. A segunda é a capacidade 

do aluno de realizar as pesquisas solicitadas, pois como foi discutido ao longo deste Plano de 

desenvolvimento, para a construção do saber histórico e para o aluno se tornar articulador desse 

processo a pesquisa é ferramenta indispensável. A terceira é identificar a capacidade do aluno de 

contextualizar períodos históricos, afinal, pensando na construção de um aluno que se coloca como 

agente histórico no meio em que vive, a capacidade de se localizar dentro do processo histórico é 

indispensável. Por fim, talvez como produto final das três perspectivas anteriores, uma perspectiva 

necessária para balizar o acompanhamento do professor é justamente identificar a formação do 

pensamento crítico do aluno. Essa unidade oferece ótimos conteúdos para trabalhar essa formação e 

com assuntos inerentes à sociedade contemporânea, como as relações de trabalho e o papel das 

mulheres. 

 

6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 
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http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-22603/
http://www.pompeiisites.org/
https://www.louvre.fr/departments/antiquit%C3%A9s-grecques-%C3%A9trusques-et-romaines
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7. Projeto integrador 

Título: História e arte – construindo murais 

Tema A arte como documento histórico 

Problema central 
enfrentado 

O que, de fato, é arte? Como ela pode representar um período histórico? 

Produto final Intervenções artísticas e exposição na escola 

Justificativa 

Na filosofia grega surge o conceito aisthetiké, que significa percepção, aquele que nota o belo, 

o que, de acordo com Platão e Aristóteles, se ocupa em investigar a sensação do belo ou a ausência 

dele. Esse conceito deu origem à estética, categoria muito utilizada nos dias de hoje quando pensamos 

em arte. Mas, afinal, o que é arte? A arte segue uma regra rígida e imutável? 

O projeto “História e arte: construindo murais” surge da necessidade de nos debruçarmos 

sobre essas questões e questões afins que permeiam a nossa visão em torno da transformação da arte 

ao longo do tempo. Além disso, esse projeto procura combater a noção equivocada de que existe uma 

arte genuína e que esta foi a produzida durante a Antiguidade clássica. 

Em sua obra A alegoria do patrimônio, Françoise Choay demonstra, na discussão em torno do 

surgimento do conceito de monumento histórico, como a produção arquitetônica clássica foi 

transformada, através de um processo de sacralização, em padrão dominante. O mesmo ocorre em 

outros campos da arte, como a escultura e a pintura. Basta analisarmos o movimento dos 

renascentistas para a recuperação de valores greco-romanos. 

Dessa forma, o projeto tem como primeira justificativa a discussão dessas questões e, se 

possível, sua desconstrução. O segundo objetivo é questionar os alunos sobre quais seriam as formas 

de manifestação artística que, nos dias de hoje, podem representá-los e, após a identificação, 

possibilitar a materialização desse processo. 

Com este projeto, é possível trabalhar o desenvolvimento das competências mencionadas na 

seção “3. Relação entre a prática didático-pedagógica e o desenvolvimento de habilidades” deste Plano 

de desenvolvimento.  

Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

• Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a 
documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes 
linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a 
cooperação e o respeito. 
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Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de conhecimento Habilidade 

Língua 
Portuguesa 

Estratégias e procedimentos 
de leitura em textos legais e 
normativos 

(EF67LP15) Identificar a proibição imposta ou o direito garantido, bem 
como as circunstâncias de sua aplicação, em artigos relativos a normas, 
regimentos escolares, regimentos e estatutos da sociedade civil, 
regulamentações para o mercado publicitário, Código de Defesa do 
Consumidor, Código Nacional de Trânsito, ECA, Constituição, dentre 
outros. 

Contexto de produção, 
circulação e recepção de 
textos e práticas relacionadas 
à defesa de direitos e à 
participação social 

(EF67LP16) Explorar e analisar espaços de reclamação de direitos e de 
envio de solicitações (tais como ouvidorias, SAC, canais ligados a órgãos 
públicos, plataformas do consumidor, plataformas de reclamação), bem 
como de textos pertencentes a gêneros que circulam nesses espaços, 
reclamação ou carta de reclamação, solicitação ou carta de solicitação, 
como forma de ampliar as possibilidades de produção desses textos em 
casos que remetam a reivindicações que envolvam a escola, a 
comunidade ou algum de seus membros como forma de se engajar na 
busca de solução de problemas pessoais, dos outros e coletivos. 

Curadoria de informação (EF67LP20) Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos 
previamente, usando fontes indicadas e abertas. 

Estratégias de escrita: 
textualização, revisão e 
edição 

(EF67LP21) Divulgar resultados de pesquisas por meio de apresentações 
orais, painéis, artigos de divulgação científica, verbetes de enciclopédia, 
podcasts científicos etc. 

Matemática 

Problemas sobre medidas 
envolvendo grandezas como 
comprimento, massa, tempo, 
temperatura, área, 
capacidade e volume 

(EF06MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas 
comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e 
retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por blocos 
retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em 
contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas 
do conhecimento. 

História 

O Ocidente Clássico: aspectos 
da cultura na Grécia e em 
Roma 

(EF06HI09) Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance e 
limite na tradição ocidental, assim como os impactos sobre outras 
sociedades e culturas. 

Arte 

Contextos e práticas (EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes 
visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e 
estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e 
culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e 
práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

Contextos e práticas (EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, 
contextualizando-os no tempo e no espaço. 

Elementos da linguagem (EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, 
linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento 
etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas. 
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Duração 

O projeto deve ter a duração de 1 bimestre. 

Material necessário 

Serão necessários os seguintes materiais: projetor; computadores; impressora; cartolinas; 

material para pintura (lápis de cor, giz de cera, tintas – guache, a óleo e em spray); gesso; argila.  

Perfil do professor coordenador do projeto 

O professor coordenador desta atividade deve articular os diversos profissionais envolvidos no 

projeto, não só os professores das outras disciplinas relacionadas ao projeto (Língua Portuguesa, 

Matemática e Arte), mas também profissionais de outros setores da escola que podem vir a participar 

do projeto. 

Além da capacidade de articulação, o professor coordenador também deve dominar conceitos 

básicos relacionados à temática do projeto, como os conceitos de arte e estética, processo histórico, 

pluralidade de técnicas para construção da arte e patrimônio cultural. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Introdução à arte greco-romana 

Prepare uma apresentação em conjunto com os outros professores participantes do projeto e 

reúna os alunos para mostrar as principais características da arte greco-romana em todas a suas 

modalidades. Porém, o foco deve ser dado às pinturas murais e as técnicas utilizadas para compor 

essas obras. 

Etapa 2 – Oficina 1: Afrescos 

Geralmente, o termo “afresco” está diretamente associados a murais, sendo, muitas vezes, 

sinônimos. A técnica teve origem na Grécia, mas foi muito utilizada pelos romanos, e consiste na 

preparação de uma superfície com gesso ou argamassa, que, ainda frescos, recebem os desenhos e os 

pigmentos. Essa técnica faz com que a pintura seque junto com a argamassa de modo que o resultado 

seja uniforme e duradouro. 

Nessa oficina, os alunos serão apresentados à técnica de produção de um afresco em uma 

superfície pequena. O objetivo é fazer com que eles compreendam a diferente gama de técnicas que 

foram empregadas para a produção da arte romana, da qual há alguns exemplares presentes até hoje 

nos diversos sítios arqueológicos espalhados pela Europa. 
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Etapa 3 – Oficina 2: Mosaicos 

O mosaico também é uma técnica que surgiu antes do próprio Império Romano, mais 

precisamente na Mesopotâmia, mas que foi largamente utilizada pelos romanos em diferentes 

espaços, como pisos de prédios públicos, murais e residências. 

A técnica consiste na aplicação de pequenos cubos talhados de vários tipos de materiais, como 

vidro, cobre, pedra, etc., que, organizados da maneira que o artista desejar, formam desenhos 

detalhados e com grande profusão de cores. 

Seguindo o preceito de que o projeto deverá proporcionar ao aluno o contato com diferentes 

técnicas artísticas, essa oficina servirá para mostrar uma das técnicas mais utilizadas pelos romanos, 

além de ajudar os alunos a entender a diferença do que era retratado em cada um dos murais feitos 

com a técnica do afresco e com a técnica do mosaico.  

Etapa 4 – Oficina 3: O que te representa? 

Nessa terceira oficina, os alunos deverão produzir em folhas de papel sulfite desenhos com os 

quais eles se identificam e que os façam se sentir representados. Esses desenhos podem expressar 

uma característica de sua identidade individual ou comunitária. 

Cada estudante poderá realizar a confecção de três desenhos e deverá anotar no caderno a 

explicação de cada uma das escolhas. Nesse processo de seleção do que fazer e quais serão os 

desenhos, cabe ao professor debater com os alunos conceitos como curadoria, que é um dos principais 

pilares para discutir a questão da arte e os seus significados, pois todas as obras, sejam tombadas, 

sejam parte do acervo de instituições museológicas, obrigatoriamente, passam por um processo de 

curadoria. 

Etapa 5 – Oficina 4: Grafite 

O grafite é uma das principais linguagens que compõem o Hip-Hop, movimento cultural que 

surgiu em bairros periféricos de Nova York a partir da organização de imigrantes jamaicanos, latinos e 

do próprio movimento negro local, nos anos 1970. O grafite é uma das mais reconhecidas linguagens 

urbanas contemporâneas, presente não somente em grandes centros, mas também em diversos 

espaços urbanos, abordando temáticas variadas e que dialogam diretamente com a realidade desses 

locais, como a questão da violência, o preconceito e até mesmo a preservação da natureza.  

Nessa oficina, os alunos elegerão um dos desenhos realizados na atividade anterior e o 

reproduzirão em um mural feito de cartolina. Uma das tarefas que os alunos terão que desenvolver, 

sob a supervisão do professor de Matemática integrante do projeto, é a realização do cálculo das áreas 

das cartolinas utilizadas e da área que será destinada ao projeto, para que os desenhos de todos os 

participantes façam parte do mural. Os outros dois desenhos elaborados nas oficinas anteriores serão 

utilizados para aplicação da técnica de mosaico e serão expostos em outro espaço destinado a isso. 
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Como segunda parte da oficina e sob a supervisão do professor de Arte ou um profissional 

convidado, os alunos realizarão a pintura de suas obras. As pinturas poderão ser feitas a mão livre ou 

utilização de estêncil (nesse caso, uma atividade deve ser planejada para que os alunos criem seus 

estênceis – pode ocorrer, por exemplo, em uma aula de Arte).  

Etapa 6 – Produto final: Exposição 

Finalizadas as oficinas e a produção do mural de grafite, o professor coordenador orientará os 

alunos, retomando os conceitos de curadoria, para que eles definam o recorte curatorial e o discurso 

que será adotado na exposição que será aberta ao público, se possível, composta pelos trabalhos feitos 

em mosaico e com o mural principal composto por grafite. 

Nessa etapa os alunos deverão pensar em um texto que coordene todas as informações 

abordadas ao longo dos encontros e com os conteúdos aprendidos no bimestre, estabelecendo uma 

relação sobre a utilização dos murais para contar suas histórias com os murais produzidos durante a 

Antiguidade clássica. Também será nessa etapa, com o auxílio do professor de Língua Portuguesa, que 

produzirão informativos, legendas, e convites para a abertura da exposição. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação deverá abarcar todo o processo proposto no projeto integrador. No caso do 

professor coordenador, a base para sua autoavaliação poderá será o cumprimento de todas as etapas 

do cronograma conforme previsto e o engajamento dos alunos e dos outros professores durante o 

projeto. 

Para os alunos, sugerimos que eles produzam, individualmente, um dossiê do projeto, no qual 

registrarão cada uma das etapas do desenvolvimento do produto final, ou seja, desde as primeiras 

oficinas até o processo de construção da exposição que será aberta ao público. Esse dossiê poderá ser 

composto por fotografias, anotações, esboços de desenhos, textos preliminares, que deverão ser 

devidamente registrados e referenciados no momento da entrega final. 
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