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Audiovisuais e orientações de uso  

Vídeo resolução da atividade 2 da Oficina de História: 

Análise de fontes históricas 

Referência do Livro do Aluno Unidade 1, Capítulo 1, página 24 

Bimestre 1º 

Duração  7 min 30 s 

Categoria  Videoaula  

Direitos autorais 

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

Unidade temática História: tempo, espaço e formas de registros 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Formas de registro da história e da produção do conhecimento histórico 

Habilidade (BNCC) 
(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. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Interpretar fontes iconográficas de épocas distintas estabelecendo relações do passado com 

o presente e com o contexto cultural do estudante e favorecer a compreensão sobre relações, 

processos e conceitos ligados à análise de fontes iconográficas. 

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

• produzir autonomamente análise de fontes históricas; 

• comparar fontes históricas de diferentes períodos; 

• comparar elementos de diferentes tempos históricos, reconhecendo processos de curta 
e longa duração. 

 

Sugestão de abordagem 

A intenção é contribuir para o processo de construção da autonomia do aluno, 

instrumentalizando-o para a correção de sua atividade, bem como orientá-lo para a aplicação do 

procedimento em novas situações de aprendizagem. 
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Antes de assistir ao vídeo 

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

vez que se constitui em um recorte do material didático. Embora seja conveniente solicitar ao aluno 

que desenvolva a atividade anteriormente, a videoaula ensina a fazer a atividade e pode ser utilizado 

como exemplo de um método de análise de documentos.  

Durante a exibição do vídeo  

Reforce com os alunos que um dos pontos centrais do vídeo é justamente transmitir um 

método que pode ser replicado. No caso dessa videoaula, trata-se da análise de fotografias, mas o 

método, com devidas adaptações, pode ser replicado em canções, elementos arquitetônicos e 

demais fontes historiográficas. 

Após assistir ao vídeo 

Após a exibição da videoaula, ressalte com os alunos a existência de processos de longa e 

curta duração. As transformações decorrentes da introdução de novas tecnologias no contexto 

educacional – como a projeção de imagens por meio de um instrumento eletrônico, o quadro branco 

ou os ventiladores – e as mudanças culturais – como o uso do uniforme e, sobretudo, de diferentes 

tipos de uniforme. Dependendo das características da turma, pode-se ainda discutir: 

• o significado e os objetivos da educação; 

• a análise de documentos escritos (carta e correio eletrônico); 

• as diferenças e semelhanças na educação em diferentes gerações, situando o aluno no 
tempo e em seu contexto familiar. 

O intuito das questões é ajudar na construção de análise crítica a respeito da leitura de 

fontes e documentos, convidando o aluno à leitura de situações ao seu redor.  

 

Atividade complementar 

A sugestão é propor a análise de outros documentos, por exemplo uma canção de amor 

medieval e uma canção de amor atual, que seja familiar para os alunos. Os critérios de comparação 

poderiam ser, entre outros que o professor julgue convenientes:  

• da forma: as palavras, a quantidade de versos, a quantidade de palavras por verso, a 
existência ou não de rima, a língua original da canção, o local de produção; 

• do conteúdo: a maneira de expressar o sentimento, as cenas retratadas, o contexto 
descrito pela letra, os elementos de cultura material citados; 

• uma roda de conversa para tratar da diversidade de fontes e de relações possíveis entre 

as diferentes análises.  
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Os astecas e os incas: aspectos da cultura nativa 

americana 

Referência do Livro do Aluno Unidade 2, Capítulo 4, página 67 

Bimestre 2º 

Duração  12 min 58 s 

Categoria  Videoaula  

Tipo de licença 

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

Unidade temática A invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

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

Habilidade (BNCC) 
(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. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Conhecer aspectos territoriais e culturais dos astecas e dos incas, organizando e sintetizando 

o conteúdo do capítulo. Além disso, a videoaula tem por objetivo apresentar cenas do cotidiano da 

América pré-colombiana com base em fontes e imagens do patrimônio artístico e cultural, 

convidando o estudante a comparar seu cotidiano com o das pessoas de outro tempo histórico. 

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

• reconhecer elementos característicos de cada cultura abordada; 

• reconhecer semelhanças entre as culturas de tempos passados e a sua própria; 

• reconhecer diferenças entre as culturas pré-colombianas entre si e entre estas e a do 
estudante; 

• reconhecer diferentes formas de registro desenvolvidas na América antes da chegada 
dos europeus.  
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Sugestão de abordagem 

Esta videoaula pode ser usada para apresentar o tema ao conjunto dos estudantes, 

permitindo que, posteriormente, eles desenvolvam um estudo mais aprofundado de uma das 

sociedades apresentadas, a partir de temas de interesse. 

Pode-se ainda usar a videoaula como deflagrador do tema, assistindo-o em sala de aula ou 

em outro momento, com a orientação de que se faça uma abordagem mais sistematizada do 

conteúdo. Uma terceira abordagem seria um vídeo complementar ao conteúdo abordado pelo 

professor. 

Antes de assistir ao vídeo 

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

vez que se constitui em um recorte do material didático. É importante ter clareza do objetivo ao usar 

o vídeo, pois isso condiciona a preparação. 

Se o objetivo for estimular o levantamento de questões para uma atividade desenvolvida a 

partir de temas selecionados, será pertinente apresentar uma lista de assuntos que podem ser 

observados no vídeo, como: técnicas de construção, religião, encontro de culturas, esporte ou 

formas de registro. 

Sendo o objetivo uma abordagem mais sistemática, será pertinente a produção de uma ficha 

em que se registrem pontos apresentados no vídeo de cada um dos povos, levando o aluno a 

preencher os demais pontos em sala de aula durante uma atividade coletiva. 

Com o objetivo de complementar aspectos do conteúdo trabalhado em sala, seria 

importante elaborar uma ficha de registro destacando os pontos que o professor deseja ver 

desenvolvidos. 

Durante a exibição do vídeo  

Aponte a necessidade de compreensão específica dos povos inca e asteca, não os colocando 

em uma mesma categoria, como se fossem iguais. Será relevante, também, estimular os alunos a 

perceber as diferentes formas de registro utilizadas por esses povos, desde o quipo aos códices, 

estabelecendo comparações, também, com as formas de registro atuais, desde equipamentos 

eletrônicos até o grafite nas ruas. 
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Após assistir ao vídeo 

Após assistir a videoaula, convide os alunos a perceber a presença de termos em nauatle e a 

dificuldade em reconhecê-los. Compare nomes como Cortêz, Montezuma, Quetzalcoátl, Atahualpa e 

discuta: 

• o papel de Malinche; 

• a formação do vocabulário a partir das diferentes culturas; 

• o grafite e o cordel como formas de registro e preservação de memória. 

O intuito das sugestões de temas para discussão é perceber a diversidade das culturas e dos 

padrões de comportamento, procurando evitar a hierarquização. A discussão sobre Malinche pode 

ser interessante se trabalhada em relação a Calabar e Felipe Camarão, mediante pesquisa prévia.   

 

Atividade complementar 

Como atividade complementar, poderia ser proposto aos estudantes o desafio de elaborar 

uma cápsula do tempo que não contivesse documentos escritos, em que o modo de vida 

contemporâneo pudesse ser registrado de outras formas a serem eventualmente decifradas no 

futuro. 

O conteúdo da cápsula poderia ser: 

• a descrição e apresentação de bens materiais; 

• a descrição e apresentação de emoções; 

• a descrição de instituições. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 6º ano 

Audiovisuais e orientações de uso  

Vivências culturais greco-romanas: permanências e 

descontinuidades 

Referência do Livro do Aluno Unidade 3, Capítulo 8, página 128, e Capítulo 10, página 164 

Bimestre 3º 

Duração  11 min 37 s 

Categoria  Videoaula  

Tipo de licença 

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

Unidade temática A invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

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

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

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Caracterizar aspectos culturais da Grécia e da Roma antigas, aprofundando o conteúdo do 

capítulo e identificando influências dessas produções culturais no mundo atual. Por meio da 

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

• reconhecer elementos da cultura clássica; 

• entender o papel da cosmogonia e da filosofia na Antiguidade clássica; 

• compreender o papel das mulheres na Antiguidade.  

 

Sugestão de abordagem 

A videoaula procura ilustrar algumas das relações na Antiguidade clássica, especialmente no 

que diz respeito ao papel da mulher, da mitologia, da filosofia e do herói. Dessa forma, pode ser 

utilizado tanto para abrir o tema de Antiguidade como para complementar abordagens pretendidas 

pelo professor.  

Em certo ponto da videoaula é dito que ser criança na Antiguidade não é o mesmo que ser 

criança no mundo contemporâneo. Essa afirmação pode ser um ponto de partida para discutir as 
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mudanças produzidas no decorrer do tempo também no campo das sensibilidades. Outro caminho, 

também nesse campo, seria uma discussão sobre os valores greco-romanos e os contemporâneos, 

por exemplo, a partir do lendário diálogo entre Creso e Sólon. 

Antes de assistir ao vídeo 

Dependendo do objetivo do professor, será interessante assistir a videoaula sem a leitura 

prévia do capítulo, apenas indagando o que os alunos sabem sobre caixa de Pandora, origem da 

democracia, Zeus e demais aspectos da Antiguidade clássica que eles eventualmente conheçam, 

debatendo a partir do repertório deles com o intuito de descobrir o que o mundo grego representa 

para a turma. Depois, assistindo a videoaula, estimule uma discussão sobre os pontos que mais 

chamaram a atenção da turma e, por fim, desenvolva o conteúdo conforme o material. 

Durante a exibição do vídeo  

Procure chamar a atenção dos alunos para aqueles elementos que fazem com que gregos e 

romanos sejam considerados povos clássicos. Pode ser interessante indicar o que os torna inspiração 

nos dias atuais, mas também apontar descontinuidades de alguns valores, como a guerra, a 

escravidão, a cosmogonia, entre outros pontos. 

Após assistir ao vídeo 

Uma vez terminado a videoaula, pode-se percorrer um longo caminho através do papel do 

herói. Este pode ser um ponto a ser debatido com os alunos: “Quem são seus heróis?”; “O que eles 

significam para você?”. Com base nas respostas a essas indagações, pode-se propor a descrição de 

personagens tidos como heróis hoje e sua comparação com heróis gregos. Além disso, pontos para 

reflexão com a turma poderiam ser: 

• o significado da educação e seus objetivos, retomando a discussão do primeiro bimestre, 
com mais elementos, ou fazer agora a discussão, recorrendo à reflexão anterior; 

• a vida nas cidades: valores urbanos para a convivência em comunidade, partindo do 
diálogo de Sólon com Creso; 

• o papel da mulher: a partir dos atributos de Pandora expostos no vídeo ou de pesquisa 
complementar, discutir os estereótipos femininos e masculinos. 

O objetivo das discussões é aprofundar o conhecimento sobre o período e usá-lo como 

referência para pensar o presente. Dessa forma, o aluno poderia ser convidado, sempre, a analisar 

seu entorno a partir das reflexões proporcionadas pelo material.  

Atividade complementar 

Como atividade complementar, poderia ser proposto um exercício com a criação de lendas, 

apresentando aspectos da cultura, da infância, da educação, da religião ou das práticas políticas. O 

resultado pode ser a produção de uma história em quadrinhos que compare um herói atual com um 

grego antigo. As fases da vida de um menino ou menina podem motivar reflexões significativas também. 
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A religião cristã na cultura medieval 

Referência do Livro do Aluno Unidade 4, Capítulo 13, página 215 

Bimestre 4º 

Duração  9 minutos e 42 segundos 

Categoria  Videoaula  

Tipo de licença 

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

Unidade temática Trabalho e formas de organização social e cultural 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

O papel da religião cristã, dos mosteiros e da cultura na Idade Média 

Habilidade (BNCC) 
(EF06HI18) Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos modos de 
organização social no período medieval. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Compreender a importância do cristianismo na formação dos modos de ser e viver da Europa 

medieval, por meio de um olhar sobre os mosteiros, as relações sociais e os elementos da cultura 

cristã ao longo da Idade Média. 

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

• reconhecer a importância da Igreja católica para a formação da identidade medieval 
europeia; 

• perceber elementos da produção cultural e intelectual pautados pelo catolicismo; 

• nomear formas de resistência de setores da sociedade ao domínio do catolicismo 
ortodoxo.  

 

Sugestão de abordagem 

A intenção dessa videoaula é complementar a abordagem do professor. Talvez seja 

interessante apresentar conteúdos ligados à lógica política e econômica da Europa medieval antes de 

introduzir esse material mais voltado ao âmbito cultural daquele momento histórico. 
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É possível, também, introduzir o conteúdo por meio dessa videoaula e produzir, junto com os 

alunos, o levantamento de hipóteses sobre como poderia ser o mundo medieval, já que algumas das 

suas características essenciais já foram apresentadas. As três ordens medievais, a legitimação pela 

Igreja católica, a vida no mundo rural, as heresias, a existência de uma sociedade pouco letrada e 

outros elementos relevantes são trabalhados no vídeo. 

Antes de assistir ao vídeo 

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

vez que se constitui em um recorte do material didático. Antes de assistir ao vídeo, seria relevante 

que o professor direcionasse o olhar dos alunos a algum dos focos do material, ajudando-os a se 

organizarem, produzindo uma ficha de registro ou orientação de audiência, para que se possa ter 

maior foco em determinados temas. 

Durante a exibição do vídeo  

Seria pertinente reforçar com os alunos, durante o vídeo, que não se trata de um período em 

que as pessoas tinham a mesma forma de pensar que a sociedade contemporânea e em que viviam 

com menos recursos tecnológicos do que os de hoje. Salientar que a mentalidade da época conduzia 

a outros valores, formando uma sociedade original e diferente das sociedades de outros tempos 

históricos. Diante disso, pode-se refletir sobre os valores que legitimam a sociedade atual. 

Após assistir ao vídeo 

Debata com a turma os pontos de maior interesse. Faça um levantamento sobre o que lhes 

despertou curiosidade ou lhes chamou a atenção. Aponte a visão sobre a educação, por exemplo, 

cuidando da mente, do corpo e da alma. Discuta, ainda, sobre a vida nos mosteiros como uma forma 

de negar a importância da vida terrena e dedicar-se a algo maior. Dependendo da avaliação do 

professor, pode-se ainda discutir: 

• a produção de conhecimento na Idade Média e no mundo contemporâneo; 

• o olhar para a sociedade estamental perante a sociedade de classe. Ascensão social, 
poder e riqueza são temas passíveis de debate; 

• a diversidade da religiosidade e o respeito às diferenças como via para a garantia dos 
direitos humanos. 

 

O sentido geral dessas discussões é retratar permanências e descontinuidades que levam à 

constituição do mundo contemporâneo em que se percebem questões ainda apresentadas com 

outras roupagens, como pós-verdade, desigualdade social e preconceito religioso. 
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Atividade complementar 

Uma atividade a ser desenvolvida poderia ser a pesquisa das diferentes manifestações 

religiosas presentes na cidade ou bairro onde se localiza a escola, discutindo o respeito à diversidade 

religiosa, ou a necessidade dele, entre os moradores dessa região. Também podem ser pesquisadas 

religiões não cristãs presentes no Brasil. 

Também pode ser viável discutir temas contemporâneos, como a questão das imigrações 

causadas por perseguições a diferentes grupos religiosos, como o caso do Estado Islâmico, 

reforçando a necessidade de entendimento entre as diversas matrizes religiosas. 

 


