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História  – 7º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

O plano de desenvolvimento apresentado neste bimestre tem o objetivo de explicitar as 

habilidades e os objetos de conhecimento a serem trabalhados no 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 5 

A ideia de “Novo Mundo” 
ante o Mundo Antigo: 
permanências e rupturas de 
saberes e práticas na 
emergência do mundo 
moderno 

(EF07HI02) Identificar conexões e interações entre as sociedades  
do Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia no contexto das 
navegações e indicar a complexidade e as interações que ocorrem 
nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. 

As lógicas mercantis e o 
domínio europeu sobre os 
mares e o contraponto 
Oriental 

(EF07HI13) Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas 
mercantis visando ao domínio no mundo atlântico. 

Capítulo 6 

Saberes dos povos africanos 
e pré-colombianos expressos 
na cultura material e 
imaterial 

(EF07HI03) Identificar aspectos e processos específicos  
das sociedades africanas e americanas antes da chegada dos 
europeus, com destaque para as formas de organização social  
e o desenvolvimento de saberes e técnicas. 

As lógicas mercantis e o 
domínio europeu sobre os 
mares e o contraponto 
Oriental 

(EF07HI14) Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades 
americanas e africanas e analisar suas interações com outras 
sociedades do Ocidente e do Oriente. 

Capítulo 7 

Saberes dos povos africanos 
e pré-colombianos expressos 
na cultura material e 
imaterial 

(EF07HI03) Identificar aspectos e processos específicos  
das sociedades africanas e americanas antes da chegada dos 
europeus, com destaque para as formas de organização social  
e o desenvolvimento de saberes e técnicas.  

A conquista da América e  
as formas de organização 
política dos indígenas e 
europeus: conflitos, 
dominação e conciliação 

(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da conquista europeia 
da América para as populações ameríndias e identificar as formas 
de resistência. 

Capítulo 8 

A conquista da América e  
as formas de organização 
política dos indígenas e 
europeus: conflitos, 
dominação e conciliação 

(EF07HI08) Descrever as formas de organização das sociedades 
americanas no tempo da conquista com vistas à compreensão  
dos mecanismos de alianças, confrontos e resistências. 

(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da conquista europeia 
da América para as populações ameríndias e identificar as formas 
de resistência. 

A estruturação dos  
vice-reinos nas Américas 

(EF07HI10) Analisar, com base em documentos históricos, 
diferentes interpretações sobre as dinâmicas das sociedades 
americanas no período colonial. 
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2. Atividades recorrentes na sala de aula 

O ensino de História tem como um de seus objetivos aprofundar, a cada ano, a capacidade 

de apreensão de realidades diversas. Ao reconhecer a realidade na escola, em casa e nos demais 

espaços, o aluno percebe o mundo em que vive e se torna capaz de reconhecer nele elementos que 

podem ter usos similares ou diferentes em sociedades de outros tempos e espaços.  

Neste contexto, o ensino de História é importante para a formação ética do aluno ao ajudá-lo 

a refletir sobre a diversidade sem preconceitos e sob um olhar investigativo. Assim, o pensamento 

histórico deve ajudar na compreensão de outros tempos e culturas.  

Nos anos finais do Ensino Fundamental, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, 

“a dimensão espacial e temporal vincula-se à mobilidade das populações e suas diferentes formas de 

inserção ou marginalização nas sociedades estudadas Propõe-se, assim, o desenvolvimento de 

habilidades com um maior número de variáveis, tais como contextualização, comparação, interpretação 

e proposição de soluções” (p. 413). 

Ainda segundo a BNCC, “no 7º ano, as conexões entre Europa, América e África são revistas e 

debatidas a partir de aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais ocorridos a partir do final do 

século XV até o final do século XVIII” (p. 416). 

As propostas de atividades a seguir demonstram e exemplificam a aplicabilidade de habilidades 

essenciais a serem desenvolvidas no 7º ano do Ensino Fundamental.  

Entre as propostas feitas pelo professor, é importante que haja atividades que possibilitem a 

compreensão do nível de aprendizagem dos alunos. Para isso, o levantamento de conhecimentos 

prévios é fundamental.  

Na atualidade, as mídias trazem grande quantidade de informações para o cotidiano dos 

alunos e podem ser utilizadas em sala de aula, como propõe a atividade a seguir em que será 

desenvolvida a habilidade EF07HI09.  

Proposta de atividade: História no cinema 

No começo da aula, questione os alunos sobre como eles acham que foi o contato entre 

indígenas e europeus na época das grandes navegações. Peça que se lembrem do que já estudaram 

sobre este tema. Como deve ter sido, para o europeu e para o indígena, entrar em contato com 

povos que desconheciam completamente? Fale, por exemplo, sobre os portugueses, vestidos, 

encontrando os indígenas nus ou seminus. Fale também sobre a situação contrária: como teria sido, 

para os indígenas, ver no horizonte as embarcações que se aproximavam e, depois, os portugueses 

com roupas, chapéus e barbas longas. Proponha a eles uma reflexão sobre isso, para que percebam o 

choque cultural desse encontro. 

Após as respostas, questione os alunos sobre as fontes em que viram essa interação entre 

europeus e indígenas. Procure saber se eles já viram filmes, jogos ou séries a respeito do assunto. 



 

 

Material Digital do Professor 

História  – 7º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Caso não tenha surgido nenhuma citação a filmes ou séries nas respostas dadas, lembre os alunos do 

filme Pocahontas (Walt Disney Pictures, 1995). Projete o trecho do filme no qual a personagem 

principal canta a música “Cores do vento”. Caso não seja possível projetar o trecho do filme, analise a 

letra da música com os alunos.  

Pergunte para os alunos qual é a relação entre a letra da música e as falas apresentadas por 

eles no início da aula. A ideia é mostrar que aquilo que eles conhecem sobre determinado assunto 

pode ter sido aprendido na escola e, também, fora dela, em filmes, vídeos e demais tipos de fontes.   

Os mapas são recursos muito utilizados no estudo da Geografia, e também são essenciais 

para o ensino de História. A importância de relacionar a história de um povo com o espaço em  

que habita possibilita perceber como ele possivelmente estabeleceu relações com a natureza e 

desenvolveu aspectos de sua cultura.  

Para verificar isso, a atividade a seguir, relacionada às habilidades EF07HI11 e EF07HI12, 

pode ser desenvolvida.  

Proposta de atividade: Grupos étnico-raciais no território brasileiro 

A ideia desta proposta é que os alunos comparem mapas. Apresente à turma os seguintes 

materiais: um mapa que mostre a formação histórica dos estados brasileiros; um mapa do Brasil 

atual que mostre a distribuição espacial da população preta e parda; um mapa do Brasil atual que 

mostre a distribuição territorial da população indígena.  

Peça aos alunos que comparem a evolução do território nacional com a presença indígena e 

negra neste espaço. A ideia é que eles compreendam que as maiores concentrações da população 

negra se dá em regiões nas quais a existência da escravidão de africanos e afrodescendentes foi mais 

intensa. Já a presença indígena se dá com mais força nos territórios mais recentes anexados pelo 

país, regiões que até hoje são pouco urbanizadas em comparação com as zonas de ocupação e 

colonização mais antigas.  

Os registros escritos são fontes muito diversificadas, desde documentos oficiais até diários e 

anotações que podem refletir, cada um a sua maneira, acontecimentos de determinado momento 

histórico. Na seleção de uma fonte escrita para ser trabalhada em sala de aula, é importante verificar 

a adequação pedagógica do conteúdo, tendo em mente o nível de leitura dos alunos e a necessidade 

de maior ou menor intervenção do professor em sua análise.   

Nos registros históricos, a pluralidade dos discursos nem sempre está posta. Por isso, uma 

das principais reivindicações nas lutas por ampliação da participação social de determinados grupos 

é o acesso à produção e ao consumo de informações vinculadas pelas mídias. Neste sentido, a 

conquista de espaço na mídia impressa pode expressar importantes conquista sociais.  

A proposta de atividade a seguir tem como foco o desenvolvimento da habilidade EF07HI13.  
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Proposta de atividade: Mercantilismo na colonização 

Apresente aos alunos o seguinte trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, datada de 1500, 

ao rei dom Manuel: 

O Capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, aos pés 

uma alcatifa por estrado; e bem vestido, com um colar de ouro, mui grande, ao 

pescoço. E Sancho de Tovar, e Simão de Miranda, e Nicolau Coelho, e Aires Corrêa, e 

nós outros que aqui na nau com ele íamos, sentados no chão, nessa alcatifa. 

Acenderam-se tochas. E eles entraram. Mas nem sinal de cortesia fizeram, nem de 

falar ao Capitão; nem a alguém. Todavia um deles fitou o colar do Capitão, e 

começou a fazer acenos com a mão em direção à terra, e depois para o colar, como 

se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. E olhou para um castiçal de prata e 

assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também 

houvesse prata!  

[...] Viu um deles umas contas de rosário, brancas; fez sinal que lhas dessem, 

e folgou muito com elas, e lançou-as ao pescoço; e depois tirou-as e meteu-as em 

volta do braço, e acenava para a terra e novamente para as contas e para o colar do 

Capitão, como se dariam ouro por aquilo.   

[...] 

Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de 

metal, ou ferro; nem lha vimos. [...]  

Comtudo, o melhor fruto que dela se pode tirar parece-me que será salvar 

esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. 

[...] 
Disponível em:  

<www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=17424>. Acesso em: 30 set. 2018.  

Após a leitura, explique aos alunos que, com o relato, Caminha descreveu ao rei e às 

confrarias os sucessos de seus investimentos. Depois, tendo como base as perguntas a seguir, 

promova um debate com os alunos. 

• Segundo o texto, que interesses econômicos tinham os portugueses em relação às terras a 

que chegaram? 

• Fica evidente a forma com a qual os portugueses pretendiam, a princípio, conseguir 

ouro. Que trecho da carta demonstra isso? 

• Ainda conforme a carta de Caminha, além do objetivo econômico, que outros objetivos 

os europeus tinham nas terras às quais chegaram? 
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As imagens fazem parte do cotidiano dos alunos, podendo levar a diversas análises. Fazer 

com que o indivíduo reflita sobre a profundidade de uma imagem possibilita que ele perceba que 

cada linguagem pode ter significados sociais, políticos e culturais. Em uma pintura, por exemplo, o 

aluno pode perceber que há uma visão específica do momento histórico no qual ela foi produzida; 

assim, é possível perceber que as produções artísticas trazem também um ponto de vista e são 

criadas, muitas vezes, para se tornarem marcos de memória que correspondem a interesses de 

alguns grupos em determinados períodos. 

Na atividade a seguir, o aluno poderá perceber que o impacto da colonização da América 

foi retratado tendo como base uma visão de harmonia entre indígenas e europeus, uma vez que a 

resistência dos povos indígenas não é apresentada e que esses povos aparecem como meros 

participantes no processo de colonização. Esta reflexão está relacionada ao desenvolvimento da 

habilidade EF07HI09.  

Proposta de atividade: Imagens na construção de uma ideia de colonização 

Apresente aos alunos, impresso ou em um projetor, o quadro Primeira missa no Brasil, de 

Victor Meirelles, pintado em 1860. Permita que façam uma observação inicial da obra e promova 

uma conversa para que analisem esta obra. Faça as seguintes perguntas: 

• Que situação é retratada na imagem? 

• Quem são as figuras retratadas?  

• O que e quem está em destaque? 

• Como as outras figuras estão reagindo ao evento? 

• Para vocês, qual é a ideia que o pintor quis passar com este quadro?  

• Quando ocorreu o evento retratado nesta pintura? 

Feito isso, pergunte aos alunos se eles acreditam que a pintura corresponde a um retrato fiel 

do acontecimento. Deixe que respondam e, depois, faça algumas interferências. Comente que o 

quadro foi pintado muito tempo depois do acontecimento, em 1860, com base na leitura da carta de 

Pero Vaz de Caminha ao rei dom Manuel. A pintura foi feita de forma fantasiosa e acompanhou um 

imaginário coletivo que acreditava que a primeira missa no Brasil só poderia ser composta de um 

altar, um padre, os portugueses e os indígenas aproximando-se, cautelosos, admirados e imitando o 

que viam. Além disso, a cena mostra que um dos primeiros contatos entre portugueses e indígenas 

se deu de forma harmoniosa, e retrata a importância da Igreja para a manutenção dessa relação 

aparentemente pacífica. 

Por fim, questione os alunos se a representação que o quadro tenta passar de fato seria 

possível. Em uma terra até então desconhecida pelos europeus, será que eventos como uma missa 

foram realizados sem que houvesse conflitos entre os dois povos? Será que os nativos participaram 

do evento sem questionar ou demonstrar resistência alguma? A harmonia entre esses povos seria de 

fato possível? A ideia é que os alunos percebam que este quadro faz parte da construção de um ideal 

em relação a um determinado momento histórico. 
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A aferição dos conteúdos estudados e a verificação da capacidade de síntese dos alunos 

podem ser realizadas em momentos de apresentação e exposição de trabalhos feitos em sala de 

aula. Os debates possibilitam que os alunos sejam capazes de notar que o outro tem maneiras 

específicas de se expressar e perceber o mundo. Além de promover estas questões, a atividade a 

seguir está relacionada às habilidades EF07HI10 e EF07HI14.  

Proposta de atividade: Civilizações ameríndias 

Divida a turma em três grupos e peça a cada grupo que fique responsável por pesquisar uma 

civilização americana pré-colonial: inca, maia ou asteca. Leve-os ao laboratório de informática (ou 

solicite que a pesquisa seja feita em casa) e proponha que respondam às seguintes perguntas: 

• Qual era o território ocupado por essa civilização antes da colonização europeia? E na 

atual divisão do continente? 

• Como esta civilização se dividia social, cultural e politicamente? 

• Hoje, quais são os documentos (arquitetônicos, artísticos ou arqueológicos) aos quais 

temos acesso que remetem a essa civilização?  

Os alunos devem organizar uma apresentação dessas questões utilizando slides ou cartolinas. 

Na apresentação, todos os membros dos grupos devem ter seu momento de fala. Mapas e  

documentos devem fazer parte da apresentação.  

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

pesquisa, adquirir autonomia de estudo, identificar novas fontes de informações, identificar fontes 

de informações confiáveis, conhecer e compreender melhor temas diversos, entre outros. 

No entanto, por mais familiarizados que os alunos estejam com a ampla disponibilidade de 

informações no cotidiano deles, muitos não dominam os pressupostos necessários para efetuar uma 

pesquisa adequadamente. Cabe ao professor orientar o aluno nesta atividade, estabelecendo etapas 

de aprendizado e selecionando fontes interessantes e confiáveis. A internet pode ser uma 

ferramenta importante na prática pedagógica, contudo é fundamental que sejam discutidas boas 

práticas para sua utilização. Além da internet e dos aparelhos tecnológicos, os livros  ainda são 

notáveis fontes de pesquisa e a biblioteca são ótimos espaços para isso. 

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

universo de aprendizagem dos alunos por meio de suas próprias ações. Neste sentido, a 

obrigatoriedade do engajamento individual ou coletivo na execução das tarefas faz com que o 

próprio aluno seja um agente importante no desenvolvimento de habilidades. Ainda assim, o 

incentivo a um comportamento ativo do aluno não descarta a participação do professor. Sempre 

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 ferramentas de pesquisa pode ser um meio de deixá-

lo percorrer o próprio caminho na investigação de um determinado assunto. 
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Nas aulas de História do 7º ano, em que os alunos já têm maior autonomia, o incentivo à  

pesquisa pode expandir consideravelmente o repertório de cada um deles. A atividade a seguir,  

além de promover o aprimoramento da capacidade de pesquisa do aluno, está relacionada ao 

desenvolvimento das habilidades EF07HI02 e EF07HI03.  

Proposta de atividade: Culturas pré-coloniais 

Peça aos alunos que se dividam em três grupos. Cada grupo pesquisará, na internet ou em 

livros selecionados, sociedades antes do contato com os europeus nos continentes africano, 

americano e asiático. No começo da atividade, a pesquisa pode ser feita de forma individual, mas a 

sistematização de ideias deverá ser feita de forma coletiva. Para orientar a pesquisa inicial, os alunos 

devem responder às seguintes perguntas: 

• O continente pesquisado era habitado por apenas uma sociedade? 

• Qual eram as estruturas sociais e políticas que ali existiam? 

• Quais eram as principais formas de subsistência dessas sociedades? 

• Após a colonização, o que mudou nesse continente? 

Em sala de aula, solicite aos alunos que anotem uma resposta única, por grupo, para cada 

questão, elaborando um pequeno texto, e preparem uma rápida apresentação. No final, estabeleça 

relações entre as respostas, mencionando que antes da colonização, nos três continentes, existiam 

muitos grupos étnicos, com lógicas de subsistência e divisões políticas distintas. Questione os alunos 

a respeito da influência dos europeus nas mudanças ocorridas nessas sociedades e do que se 

manteve de ambas as sociedades após a colonização. É importante que eles percebam que as 

alterações ocorridas nessas sociedades foram extensas e complexas. 

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica  

e o desenvolvimento de habilidades 

No Ensino Fundamental, o cotidiano dos alunos é pensado por meio de atividades que estão 

ligadas ao desenvolvimento das habilidades propostas na BNCC. Neste sentido, tanto o conteúdo 

quanto o formato das propostas devem estar adequados aos objetivos de aprendizagem. Para isso, 

é preciso que o professor atue de maneira atenta, que compreenda como se dão os processos de 

ensino-aprendizagem e, assim, consiga desenvolver de modo satisfatório o papel de mediador. 

Dentro da sala de aula, todo tipo de atividade pode ter caráter formativo. Por conseguinte, as 

práticas recorrentes servem não somente como ferramentas de organização do trabalho do professor, 

mas também como facilitadoras do processo de aprendizagem dos alunos. É interessante que a rotina 

estabelecida pelo professor com a turma conduza os alunos à percepção dos colegas e da necessidade 

de se ter um comportamento respeitoso com outras pessoas em momentos de estudo e brincadeiras.  
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A adoção de uma postura ativa pelos alunos deve ser incentivada mediante o desenvolvimento 

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

utilizem diversos tipos de recursos. Dessa forma, a tecnologia e os meios de comunicação podem se 

tornar aliados, desde que boas práticas de pesquisa sejam incentivadas pelo professor, como o uso de 

fontes confiáveis. Neste cenário, o professor passa a ser o mediador do diálogo, o problematizador, 

além de instigar a curiosidade e a investigação.  

Assim como os alunos serão incentivados 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 de conhecimentos dos alunos é uma forma de instigá-los a 

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

sociedades, contemporâneos ou do passado.  

Neste cenário em que a tecnologia pode ser uma poderosa ferramenta pedagógica, em que 

há grande disponibilidade de informações e em que o professor exerce o papel de mediador, e não 

de fonte, algumas atividades recorrentes são comuns ao ensino de todas as disciplinas:  

• acolhimento;  

• rotina do dia;  

• levantamento dos conhecimentos prévios ao iniciar cada novo assunto;  

• chamada;  

• uso social de agenda, cartaz de aniversários, calendário, quadro de horário, relógio, etc.;  

• uso de diferentes linguagens (verbal, não verbal, oral);  

• acompanhamento das atividades realizadas pelos alunos;  

• registro;  

• sistematização;  

• avaliação.  

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

do presente elaborado por distintos sujeitos” (p. 395). Sendo assim, durante todo o percurso do 

aprendizado em História, é necessário que os alunos assumam uma postura ativa, incorporando a 

noção de sujeito histórico – em especial porque cada aluno e turma desenvolverão determinado 

olhar sobre o passado que mediará seu estudo da história. As formas de perceber os eventos são 

sempre mediadas pelas preocupações de cada sociedade em diferentes momentos. Para construir 

esse olhar sobre a história, é preciso se familiarizar com discussões e aprender a reconhecer e lidar 

com as fontes, as noções e os conceitos próprios do conhecimento histórico. 

No que diz respeito às atividades recorrentes, o ensino de História demanda atividades  

específicas, realizadas com maior ou menor frequência, como as listadas a seguir. Elas são fundamentais 
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para o desenvolvimento das habilidades e do conhecimento histórico, possibilitando aos alunos  

a verificação dos conteúdos curriculares em seu cotidiano e incentivando, pouco a pouco, o 

desenvolvimento da autonomia do sujeito. São elas: 

• levantamento de conhecimentos prévios;  

• pesquisa; 

• entrevistas;  

• leitura de fontes históricas: iconografia, registros escritos, registros orais, etc.; 

• identificação da rotina do dia, de calendários e marcadores temporais; 

• apresentações e exposições; 

• registro e sistematização de informações. 

Por intermédio das atividades aqui listadas, procedimentos fundamentais ao conhecimento 

histórico são estimulados, como: identificação, comparação, contextualização, inte rpretação e 

análise. Desse modo, o aluno tem acesso a uma formação por meio da qual, com a mediação do 

professor, poderá se aprimorar como sujeito de pensamento crítico e autônomo.  

Os exercícios de pesquisa e interpretação e o contato com fontes diversificadas possibilitam 

que o olhar para o outro no dia a dia se torne cada vez mais interessado e responsável, e que o aluno 

compreenda que o comportamento de cada indivíduo também é influenciado pela época e pelo lugar 

em que vive. Logo, abrir o olhar para o outro é acolher a diversidade e ser cidadão. 

Conforme mencionado anteriormente, alguns procedimentos são basilares para o conhecimento 

histórico. Os principais estão relacionados a seguir. 

Identificação 

A identificação é o primeiro passo que um aluno-pesquisador deve dar em um momento de 

estudo. Apoiado em uma questão-problema, percebida numa realidade definida, ele desenvolverá 

sua análise e partirá para um movimento de crítica. Tendo sido incentivado desde o 1º ano do Ensino 

Fundamental a realizar este tipo de exercício, o aluno deve ter consciência e autonomia para 

identificar uma questão como problema.  

Quando exposto a uma fonte histórica, o aluno pode se inquietar em diferentes sentidos. Ao 

observar uma tela que represente um marco histórico ocorrido durante a monarquia brasileira, ele 

pode, por exemplo, identificar quem são as pessoas representadas na obra e se perguntar por que 

elas foram representadas e outras não.  

Identificar semelhanças e diferenças, por exemplo, é essencial, pois possibilita o levantamento 

de várias questões relacionadas aos costumes do passado e do presente e à postura dos indivíduos 

diante de situações diversas. 
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Comparação 

Comparar é uma maneira de estabelecer pontes entre os diferentes. Ao reconhecer o outro e 

sua história, o aluno pode estabelecer conexões entre realidades distintas.  

No 7º ano, este trabalho de reconhecimento será desenvolvido por meio do estudo da 

história do Brasil e dos povos nativos, analisando também os ameríndios da América espanhola e as 

sociedades africanas colonizadas por Portugal. 

Portanto, comparar é colocar em perspectiva não só a realidade do outro, mas também a 

própria realidade do educando e o(s) modo(s) como ele se apropria dela. 

Contextualização  

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

objetos, palavras, ideias e costumes. Este é um exercício primordial, já que os usos que se fazem dos 

elementos da cultura estão diretamente relacionados a tal enquadramento.   

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

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

caracterizar culturas diferentes das nossas, assim como pesquisar e explorar com os alunos os  

motivos pelos quais cada povo se constituiu de determinada maneira.   

Interpretação  

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

Ela une o que o aluno está aprendendo ao conhecimento prévio que ele tem sobre o assunto, dando 

origem a uma maneira própria de compreender o problema. 

Assim, quanto maior for a autonomia do aluno – ou seja, quanto mais ele for capaz de associar 

diferentes fontes de conhecimento –, maior será sua capacidade de efetuar as 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, incentivar os 

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

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

Análise 

Na construção do indivíduo autônomo, a análise é o ponto de chegada. Para realizar uma 

análise, o aluno deve ter passado pelos processos de identificação, comparação, contextualização e 

interpretação de um tema, colocando-o em perspectiva e percebendo as variantes que podem incidir 

sobre ele. Esta compreensão profunda do objeto em questão e da metodologia que embasa sua 

análise permite que o indivíduo assuma um posicionamento de fato crítico em relação ao objeto.  
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No Ensino Fundamental – anos iniciais, a apresentação de realidades e culturas diversas sob 

uma perspectiva diacrônica lança as bases para a formação do pensamento histórico dos alunos. No 7º 

ano, a análise 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.   

 

4. Gestão da sala de aula 

A gestão da sala de aula é uma tarefa constante, que deve estar sempre em consonância com 

os objetivos das atividades para criar um ambiente seguro à aprendizagem de todos os alunos. A sala 

de aula deve ser um espaço onde as diferentes formas de aprender sejam acolhidas e incentivadas, 

sempre alicerçadas em recursos adequados. 

Para tanto, é preciso que o professor conheça e esteja atento ao perfil de cada aluno que faz 

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 

mais rápidos em algumas atividades, por exemplo, possam ser desafiados; ou eles podem ser 

instigados a colaborar com os colegas que levam mais tempo na execução dessas mesmas 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, que pesquise e aborde o tema posteriormente ou faça isso junto com a própria turma. 

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

interações entre os alunos, bem como entre eles e o conteúdo estudado. Esta é uma forma eficaz de 

mapear as necessidades da turma e elaborar um planejamento condizente com o ritmo dos alunos. 

Nos momentos em que eles estejam efetuando qualquer tipo de registro, a circulação pela sala de 

aula também é fundamental, pois possibilita verificar dificuldades de ortografia e compreensão do 

conteúdo, por exemplo. 

A formação de grupos de trabalho é uma ferramenta enriquecedora para lidar com uma 

ampla gama de situações. Ao encorajar o agrupamento de alunos com perfis similares, por exemplo, 

o professor os estimula a colaborar e pensar no trabalho em consonância. Por outro lado, encorajar 

alunos com perfis diversos a trabalhar em conjunto pode viabilizar o compartilhamento de ideias e 

de modos de fazer. Em qualquer modelo, é essencial a mediação do professor. 

Os alunos também devem se sentir incentivados 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. Este canal aberto de comunicação deve ser pautado por combinados do tipo: escutar os 

colegas, respeitar a ordem de fala e os momentos de escuta, respeitar pontos de vista diferentes, etc. 

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

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 

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

nas expectativas de aprendizagem e na condução das atividades. Ainda assim, há também o ritmo 

próprio do processo de aprendizagem de cada aluno, o qual precisa ser respeitado. Por isso, é 

fundamental ter em mente que o acompanhamento do aprendizado deve ser feito de acordo com o 

desempenho de cada indivíduo, sem pensar no grupo como um conjunto de jovens que devem 

corresponder às mesmas expectativas. 

O estudo das formas de organização política das sociedades possibilita que o aluno  

compreenda a complexidade das relações que as pessoas estabelecem em diferentes esferas. Assim, 

o reconhecimento de conquistas históricas é destacado por meio de marcos que constituem fontes, 

como monumentos, museus e publicações impressas. Uma vez reunidas, essas fontes podem servir 

de ferramentas para a realização de estudos diversos. 

Durante a análise das fontes, a participação dos alunos é o que os leva a desenvolver as 

próprias considerações sobre o passado. Nesta perspectiva, tanto ter um currículo aberto para 

dúvidas e inquietações pertinentes da turma quanto lidar com possíveis conflitos em sala de aula não 

significa deixar em segundo plano o conteúdo programático, mas sim encarar todas as situações 

como parte do processo de ensino-aprendizagem. 

No decorrer do Ensino Fundamental, os alunos precisam de segurança para se desenvolver 

de forma plena, experimentando sentimentos e sensações na construção da própria autonomia. 

Estar aberto a este processo é uma maneira de fornecer a segurança e gerir um espaço de ensino 

democrático e preocupado com a formação contínua de cidadãos. 

 

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

apresentar aos estudantes 

Sugestões para os alunos 

• Filmes e documentários 

Atlântico negro: na rota dos orixás. Renato Barbieri, Brasil, 1998.  

Kiriku e a feiticeira. Michel Ocelot, França, 1998.  

• Livros 

CHAVES, Rita (Org.). Contos africanos dos países de língua portuguesa. São Paulo: Ática, 

2009. (Para gostar de ler). 
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Sugestões para o professor 

• Filmes 

Desmundo. Alain Fresnot, Brasil, 2003. 

O descobrimento do Brasil. Humberto Mauro, Brasil, 1936. 

República Guarani. Sylvio Back, Brasil, 1981. 

• Artigos e livros  

CUNHA, Manuela Carneiro da (Org.). História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1992. 

PRANDI, Reginaldo. De africano a afro-brasileiro: etnia, identidade, religião. Revista da USP, 

n. 46, jun./ago. 2000. Disponível em: 

<www.revistas.usp.br/revusp/article/viewFile/32879/35450>. Acesso em: 30 set. 2018. 

 

7. Projeto integrador 

Título: Conhecendo a diversidade africana 

Tema Literatura e religião na África 

Problema central 
enfrentado 

Desconstruir a ideia de que a África é um continente culturalmente homogêneo. Tomando 
como base a religião e a literatura, pretendemos demonstrar  diferenças e semelhanças entre 
diversas manifestações da cultura africana. 

Produto final Exposição e apresentação.  

Justificativa 

O colonialismo, como delimitador dos saberes africanos, asiáticos e americanos, esteve 

presente por muito tempo na história. Assumia-se que os colonizados foram apenas agentes 

secundários neste processo e que seus saberes se perderam. Ao levantar a cultura e a sociedade dos 

países africanos, pretende-se romper com esta lógica, demonstrando aos alunos que os contatos 

entre sociedades não se dão de forma única e sempre clara. Pretende-se mostrar também que, 

apesar de não serem meros observadores da colonização, os africanos sofreram muito com ela, não 

apenas pela violência física de todo o processo (incluindo a escravidão), mas também com a 

dissolução de suas sociedades e formas de subsistência.  

O imaginário a respeito do continente africano ainda é muito diferente da realidade. Os 

estereótipos negativos formam o que a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie chama de 

“história única”. Com o objetivo de mostrar as culturas locais africanas e suas diferenças, pretende-

se utilizar, neste projeto, a Geografia, a Literatura e a Religião.  

http://www.revistas.usp.br/revusp/article/viewFile/32879/35450
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A Geografia nos permitirá o entendimento tanto da atual divisão territorial quanto da 

existência de mais de um povo ou etnia, com costumes e línguas diferentes, em todos os países do 

continente. Com a Literatura, pode-se demonstrar que até hoje essas comunidades mantêm a 

própria cultura, e muitos escritores locais explanam em suas obras sobre o passado do povo, sempre 

mostrando uma visão diferente daquela apresentada pela história até agora. E a Religião permitirá 

que os alunos quebrem paradigmas, levando-os a compreender como as religiões no continente 

africano funcionam e a perceber que, assim como as religiões ocidentais, elas devem ser respeitadas. 

Ao tratar de vários aspectos da história, da cultura e da religião africana em sala de aula, os alunos 

têm contato com esses elementos e podem passar a reconhecer a diversidade da África.  

Competências gerais desenvolvidas 

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

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias  
e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 
mútuo. 

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de nenhuma natureza. 

Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 

A ideia de “Novo Mundo” 
ante o Mundo Antigo: 
permanências e rupturas  
de saberes e práticas na 
emergência do mundo 
moderno 

(EF07HI02) Identificar conexões e interações entre as sociedades  
do Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia no contexto das 
navegações e indicar a complexidade e as interações que ocorrem  
nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. 

Saberes dos povos africanos 
e pré-colombianos expressos 
na cultura material e 
imaterial 

(EF07HI03) Identificar aspectos e processos específicos das  

sociedades africanas e americanas antes da chegada dos europeus, 
com destaque para as formas de organização social e o 
desenvolvimento de saberes e técnicas. 

As lógicas mercantis e o 
domínio europeu sobre  
os mares, e o contraponto 
oriental 

(EF07HI14) Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades 
americanas e africanas e analisar suas interações com outras 
sociedades do Ocidente e do Oriente.  

Geografia 
Produção, circulação e 
consumo de mercadorias 

(EF07GE05) Analisar fatos e situações representativas das alterações 
ocorridas entre o período mercantilista e o advento do capitalismo. 
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Religião 

Lideranças religiosas 

(EF07ER03) Reconhecer os papéis atribuídos às lideranças de 
diferentes tradições religiosas.  

(EF07ER04) Exemplificar líderes religiosos que se destacaram por suas 
contribuições à sociedade. 

(EF07ER05) Discutir estratégias que promovam a convivência ética  
e respeitosa entre as religiões. 

Princípios éticos e valores 
religiosos 

(EF07ER06) Identificar princípios éticos em diferentes tradições 
religiosas e filosofias de vida, discutindo como podem influenciar 
condutas pessoais e práticas sociais. 

Liderança e direitos humanos 
(EF07ER08) Reconhecer o direito à liberdade de consciência, crença ou 
convicção, questionando concepções e práticas sociais que a violam. 

Língua 
Portuguesa 

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. 

(EF67LP22) Produzir resumos, a partir das notas e/ou esquemas feitos, 
com o uso adequado de paráfrases e citações. 

Estratégias de leitura 

Apreciação e réplica 

(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando 
procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes 
objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes –, 
romances infantojuvenis, contos populares, contos de terror, lendas 
brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de aventuras, narrativas  
de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, 
mangás, poemas de forma livre e fixa (como sonetos e cordéis), vídeo-
poemas, poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre  
o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. 

Reconstrução da 
textualidade 

Efeitos de sentidos 
provocados pelos usos  
de recursos linguísticos  
e multissemióticos 

(EF67LP29) Identificar, em texto dramático, personagem, ato, cena, 
fala e indicações cênicas e a organização do texto: enredo, conflitos, 
ideias principais, pontos de vista, universos de referência. 

Duração 

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

no decorrer das semanas.  

Material necessário 

Lápis; papel sulfite; computador com acesso à internet e impressora (se possível); mapas.  

É importante ter alguma forma de projeção ou reprodução de imagens para o desenvolvimento de 

certas etapas.  

Perfil do professor coordenador do projeto 

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

um professor das disciplinas correspondentes aos objetos de conhecimento e às habilidades previstas 
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no projeto. O professor coordenador do projeto deve planejar e organizar as ações de preparação do 

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

no projeto e coordenar cada etapa do projeto. 

Desenvolvimento 

1. Delimitação do problema a ser investigado 

Definir e delimitar o problema a ser investigado pelos alunos é a etapa central para a  

construção e o desenvolvimento de um projeto. Nesta proposta, uma questão que pode traduzir o 

problema central pode ser: “Será que os povos de todos os países africanos têm a mesma cultura?”. 

As questões disparadoras do projeto são fundamentais tanto para instigar a curiosidade dos 

alunos quanto para fazer emergir os conhecimentos prévios da turma sobre o tema. Proponha aos 

alunos perguntas que permitam o relato de experiências pessoais e convide-os a participar do 

projeto, por exemplo: “Vocês sabem quantos países existem no continente africano?”; “Por que  

desconhecemos a cultura desse continente?”; “O que temos em nosso país, nossa cidade ou nossas 

casas que remetem à cultura dessa região?”.  

2. Apresentação do projeto e do objetivo a ser alcançado 

Mostre o tema do projeto, que envolverá a apresentação de um seminário de pesquisa e 

todas as etapas aqui discutidas. 

Com os alunos em roda, explique como o projeto será desenvolvido e elabore com eles um 

cartaz com os nomes das etapas, à medida que apresenta cada uma delas. Assim, ao longo das 

atividades previstas, todos poderão acompanhar o que foi feito e o que falta fazer para chegar ao 

produto final. 

Explique a eles que, durante o projeto, todos poderão aprender mais a respeito da história 

da África, de sua literatura, arte e território. Vincule as questões sobre isso à ideia de interação entre 

os povos, e não à ideia de submissão de algumas culturas. 

3. Pesquisa sobre países e culturas africanas 

O objetivo desta etapa é apresentar aos alunos o debate sobre a África como uma região de 

múltiplas culturas. A ideia é mostrar que o contato com os europeus provocado pela expansão 

marítima não destruiu os saberes e as tradições dos povos africanos, que se mantêm até hoje. Por 

isso, num primeiro momento, os alunos devem se dividir em grupos. Cada grupo ficará responsável 

por um dos países colonizado pelos portugueses: Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, 

Angola e Moçambique. Eles devem pesquisar a história do país, sua formação territorial e um pouco 

sobre sua literatura (principais escritores, poetas, romancistas). Para direcionar esta pesquisa, 

propomos as seguintes questões (lembrando que todas elas se referem apenas ao país que deve ser 

pesquisado pelo grupo, ou seja, um dos cinco países aqui citados): 
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• Antes da colonização, quais eram as formas de subsistência nesse país? E qual era a 
organização social e as práticas religiosas mais comuns nele? 

• Em relação ao passado, a divisão territorial desse país foi mantida? Caso não, qual (quais) 
foi (foram) a(s) principal(is) alteração(ções) nessa divisão? 

• Na atualidade, quais são os principais nomes da literatura nesse país?  

As respostas devem ser apresentadas por escrito. Em relação aos mapas, os alunos devem 

levar para a aula um mapa atual do país pesquisado e a forma como os diferentes grupos sociais 

estão espalhados por seu território, e também um mapa mais antigo, que mostra outras divisões 

geográficas dessa mesma região. 

Em relação à produção literária, deve ser feito um levantamento dos autores mais populares 

em cada país. É interessante que os alunos apresentem diferentes tipos textuais  – poemas, 

romances, contos –, que abordem os mais variados assuntos – religião, política, natureza, etc. 

4. Construção de saberes sobre a África 

Nesta etapa, o professor deve apresentar aos alunos o seguinte texto:   

[...] De acordo com as ciências do século XIX, inspiradas no evolucionismo 

biológico de Charles Darwin, povos como os africanos estariam num estágio cultural 

e histórico correspondente aos ancestrais da Humanidade. [...] 

Por isso, a história da África, pelo menos antes do contato com o mundo 

ocidental, em particular antes da colonização, não pode ser compreendida tomando-

se como referência a organização dominante adotada pelas sociedades ocidentais. 

Normalmente fica no esquecimento, dado ao fato colonial, que não existe uma África 

anterior, a que se convencionou chamar África tradicional, diversa e independente, 

com suas particularidades sociais, econômicas e culturais.  

[...] 

As sociedades africanas tradicionais (ou pré-coloniais) tinham em suas 

atividades econômicas uma das formas de sobrevivência, de acordo com o meio 

ambiente em que viviam, de suas necessidades materiais e espirituais, e de toda uma 

tradição anterior de várias técnicas e tipos de produção. [...] 

O que a história oficial procurou velar é que os africanos desenvolveram 

várias formas de governo muito complexas, baseando-se seja em uma ordem 

genealógica (clãs e linhagens), seja em processos iniciáticos (classes de idade), seja, 

ainda, por chefias (unidades políticas, sob várias formas). [...] 

O fato de não terem escrito sua história anteriormente, não quer dizer que 

os africanos, bem como os povos autóctones das Américas e da Oceania, não tinham 

história, muito menos que não tinham escrita. [...] 
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A mudança social provocada pelo fato colonial faz parte dessa história, 

mesmo que a intenção da colonização era acabar com ela. [...] 

Por isso, não podemos admitir nada de primitivo na história e na cultura 

material dos povos africanos, vez que se trata de sociedades que têm atrás de si 

mesmas existência milenar. [...]  

É importante, portanto, ter sempre em vista que o continente africano é 

imenso, com centenas de grupos étnicos ou sociedades [...]. Hoje as sociedades 

africanas são sociedades modernizadas, o que não quer dizer que antes elas não 

tinham organização. [...] Não há conhecimento de grupos africanos sem um tipo de 

organização, seja em pequenas chefias a grandes repúblicas e reinos, até que as 

grandes potências ocidentais invadiram e colonizaram o território africano.  

Em contrapartida, devemos também estar alertos para não nos valermos do 

que, entre nós, é tido como premissa de civilização, achando que com isso chegamos 

à compreensão de outros povos. Ao lado de técnicas de metalurgia ou cultivo, ao 

lado de chefias ou de um comércio ativo, cada sociedade, cada cultura tem um 

sistema de categorias próprias de pensamento e existência, sendo ele o que a 

diferencia das outras, e o que lhe dá real relevância perante a Humanidade. A cultura 

material e a arte, pelo seu caráter concreto (de "coisas", objetos), podem ser veículos 

eficientes para que tais categorias não fiquem tão vulneráveis à ação destruidora de 

nosso etnocentrismo, desde que sejam enfocadas como produtos de sociedades 

diferentes e não desiguais.  

SALUM, Marta Heloísa Leuba. África, culturas e sociedades. Disponível em: 
<www.arteafricana.usp.br/codigos/textos_didaticos/002/africa_culturas_e_sociedades.html>. 

Acesso em: 2 out. 2018. 
 

A proposta aqui é discutir o texto apresentando as desconstruções que ele propõe em 

relação à história do continente africano.  

5. Análise dos territórios  

Os alunos devem trazer, impressos ou para serem projetados, mapas que comparem a 

presença de populações no país africano que seu grupo estudou antes e depois da colonização. Os 

mapas do pós-colonização devem ser atualizados. O que se pretende nesta etapa é que os alunos 

percebam que os países africanos atuais não estão divididos de acordo com a divisão grupal 

existente na época da colonização e anterior a ela. É importante que os próprios alunos façam uma 

apresentação dos mapas, pois a proposta aqui é que eles se aproximem o máximo possível dessa 

questão apenas comparando os mapas. 

Em seguida, discuta com os alunos o porquê de existir essa diferença, procurando se voltar para 

a questão da divisão imposta pelos países europeus. Os conflitos recorrentes a tais divisões também 

devem ser apresentados: “Será que os habitantes desses países africanos se reconhecem em seus 

http://www.arteafricana.usp.br/codigos/textos_didaticos/002/africa_culturas_e_sociedades.html
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próprios países?”; “Será que eles falam a mesma língua?”; “Será que eles possuem a mesma cultura?”; 

“Quanto a conflitos, será que há muitas guerras entre as diferentes populações desses países?”. 

6. Literatura africana 

Com base no levantamento de autores da literatura africana da atualidade, os alunos devem 

preencher a seguinte tabela, juntando todos os países estudados: 

País Autor 
Gênero(s) 
textual(is) 

Assunto(s) 

    

    

    

    

O objetivo desta tabela é que os alunos consigam visualizar um panorama geral de escritores 

africanos, podendo perceber que existem diferentes tipos textuais sendo publicados por eles e que 

os assuntos abordados também são diversos.  

7. Presença da literatura africana no Brasil 

Para que os alunos compreendam qual é o papel da literatura africana no Brasil, proponha o 

levantamento e a sistematização dos livros presentes em bibliotecas próximas, tanto a da escola 

quanto as do entorno da escola. Sugerimos uma sistematização comparativa, que poderá ser feita 

em forma de tabela, dos livros de autores africanos com livros de autores de diferentes partes do 

mundo – se houver limitações, esses autores podem ser portugueses e estadunidenses, por exemplo. 

Nesta etapa, é importante que a turma volte a trabalhar como um grupo único, pois pretendemos 

mostrar aos alunos várias formas de trabalho (individual, em grupos grandes ou pequenos).  

Veja a seguir um exemplo de tabela.  

Livro Autor País Tema 

    

A pesquisa não precisa ser extensa, uma vez que a ideia é que os alunos discutam e 

percebam a presença ou a ausência da literatura de diversas partes do mundo nas bibliotecas 

próximas a eles.  

8. Discutindo os assuntos presentes nas tabelas 

Nesta etapa, a ideia é utilizar a tabela com os autores africanos para discutir os temas ali 

apresentados. A comparação entre os países, os autores (mulheres e homens) e os temas é essencial. 

Os alunos devem perceber as diferenças e as semelhanças entre os países da África que eles estão 

estudando. 
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Cada grupo deve escolher um livro de qualquer gênero textual para ler. O ideal é que cada 

grupo leia no mínimo dois livros distintos, e se possível de autores diferentes. 

Individualmente, os alunos devem escrever uma resenha sobre os livros lidos. A resenha 

deve conter, obrigatoriamente, informações sobre o autor e o assunto principal do texto. Depois, 

em grupo, os alunos devem produzir um único resumo sobre os livros. 

9. Organização e apresentação para o público 

Os alunos devem preparar uma apresentação do projeto aos pais ou responsáveis e aos 

professores. A ideia é que todas as etapas aqui apresentadas estejam presentes nesta exposição.  

Tendo como base uma montagem com cartolinas ou slides para projeção, os alunos devem 

explicar a história do contato dos povos estudados com os europeus, mostrando como as sociedades 

locais viviam antes da colonização e como as mudanças territoriais aconteceram no continente 

africano. Depois, eles devem apresentar as tabelas e os levantamentos feitos no que concerne à 

literatura. Por fim, as resenhas dos textos devem ser apresentadas, mostrando as diferenças e as 

semelhanças que podemos encontrar entre as sociedades africanas e a brasileira.  

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação deve ser contínua e formativa, de acordo com os objetivos previstos no projeto. 

Após a exposição dos trabalhos aos familiares e à comunidade escolar, oriente a turma a produzir 

dois relatórios: o primeiro, elaborado em grupos, deve narrar a experiência do trabalho com as 

pesquisas; o segundo, individual, deve descrever a experiência vivida nas diferentes etapas do 

projeto e as aprendizagens construídas durante seu desenvolvimento. 

 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

Instituto Socioambiental – Povos indígenas no Brasil Mirim. Disponível em: 

<http://pibmirim.socioambiental.org/>. Acesso em: 2 out. 2018. 

JECUPÉ, Kaká Werá. A terra dos mil povos: história indígena brasileira contada por um 

índio. São Paulo: Peirópolis, 1998. 

UNESCO. História geral da África. Unesco, Secad/MEC, UFSCar, 2010. 

http://pibmirim.socioambiental.org/

