
 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

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

conhecimento e habilidades a ser trabalhados no bimestre em questão 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 9 

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. 

A estruturação dos  
vice-reinos nas Américas  
Resistências, invasões e 
expansão na América 
portuguesa 

(EF07HI10) Analisar, com base em documentos históricos, 
diferentes interpretações sobre as dinâmicas das sociedades 
americanas no período colonial. 

(EF07HI11) Analisar a formação histórico-geográfica do território  
da América portuguesa por meio de mapas históricos. 

(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da população 
brasileira, em diferentes épocas, considerando a diversidade 
étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática). 

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 10 

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. 

A estruturação dos  

vice-reinos nas Américas  

Resistências, invasões  
e expansão na América 
portuguesa 

(EF07HI10) Analisar, com base em documentos históricos,  
diferentes interpretações sobre as dinâmicas das sociedades 
americanas no período colonial. 

(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da população 
brasileira, em diferentes épocas, considerando a diversidade  
étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática). 

Capítulo 11 

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. 

(EF07HI11) Analisar a formação histórico-geográfica do território da 
América portuguesa por meio de mapas históricos. 

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. 
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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 sua realidade na escola, em casa e nos demais 

espaços, o aluno percebe o mundo à sua volta e se torna capaz de reconhecer nele elementos que 

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

Nesse 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 

(BNCC), “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 ser desenvolvidas no 7º ano do Ensino Fundamental. 

Análise de fontes primárias 

A História trabalha constantemente com dados de diferentes fontes. As fontes históricas 

revelam não somente dados objetivos, como datas e acontecimentos, mas também pontos de vista 

diversos. Desta forma, trabalhar com estatísticas pode servir tanto para utilizar os dados em uma 

pesquisa quanto para desenvolver o olhar crítico sobre a elaboração desta e a forma como foram 

coletadas e divulgadas as informações. Com a atividade a seguir, serão desenvolvidas as habilidades 

EF07HI09 e EF07HI11. 

Proposta de atividade: Presença indígena no território nacional 

Nesta atividade, os alunos devem comparar um mapa e uma tabela estatística. Apresente à 

turma as seguintes referências:  

- Dados demográficos da população indígena no Brasil. Disponível em: 

<http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao>. Acesso em 29 set. 2018.  

- Mapa – Principais nações indígenas do Brasil. Disponível em: 

<https://www.dicionariotupiguarani.com.br/mapas/>. Acesso em 29 set. 2018. 

Após mostrar aos alunos os dados demográficos da população indígena no Brasil, o professor 

deve questionar a turma sobre a diminuição brusca da população no território nacional e ressaltar a 

diferença entre a presença dos povos originários no interior e no litoral. Da chegada dos europeus ao 

http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao
https://www.dicionariotupiguarani.com.br/mapas/
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início da colonização, essas populações tinham sido quase dizimadas no litoral, enquanto no interior essa 

diminuição ocorreu de forma mais lenta. Os alunos devem associar essa diferença ao desenvolvimento 

e à ocupação do território nacional, que ocorrem, inicialmente, no litoral e, posteriormente, no interior. 

O mapa mostrando as principais nações indígenas do Brasil deve ser apresentado em um 

segundo momento. Ele demonstra que a população indígena não somente está presente no território 

nacional, mas também se divide em muitas etnias, tanto no litoral quanto no interior. 

Levantamento de conhecimentos prévios 

É importante que o professor proponha atividades que possibilitem a compreensão do nível 

de aprendizagem dos alunos. Para isso, o levantamento de conhecimentos prévios é fundamental.  

A atividade a seguir permite o desenvolvimento da habilidade EF07HI14.  

Proposta de atividade: Sociedade açucareira  

No início da aula, levante os conhecimentos prévios dos alunos sobre a sociedade açucareira 

da América portuguesa. Direcione as respostas para que eles percebam, inicialmente, dois aspectos: 

seu tempo de duração extenso; e que ela existiu, sobretudo, no litoral do país. Em seguida, peça-lhes 

que respondam às seguintes perguntas em seus cadernos:  

• Como estava organizada a sociedade açucareira? 

• Essa estrutura social influenciou a ocupação do território? 

• Por que a mão de obra africana escravizada foi amplamente utilizada?  

Posteriormente, promova uma discussão em que os alunos comparem suas respostas, que 

devem ser comentadas pelo professor.  

Uso de cartografia 

Os mapas são importantes para o ensino de História, pois conhecer o espaço é tão essencial 

quanto conhecer o tempo. O estudo da História deve trabalhar, também, com panoramas amplos, que 

abarquem ambas as categorias. Com a atividade a seguir, é possível desenvolver as habilidades 

EF07HI09 e EF07HI11.  

Proposta de atividade: O pau-brasil na história do Brasil 

A ideia desta proposta é que os alunos analisem e comparem mapas históricos. Apresente para 

a turma as seguintes informações: 

- Mapa da área de ocorrência de pau-brasil em 1500. Disponível em: 

<https://slideplayer.com.br/slide/7304128/24/images/4/%C3%81REAS+DE+EXPLORA%C3%87%C3%8

3O+DO+PAU+BRASIL.jpg>. Acesso em: 20 out. 2018. 

- Mapa Terra Brasilis, de Lopo Homem, de 1519. Disponível em: 

<https://bndigital.bn.gov.br/artigos/terra-brasilis/>. Acesso em: 29 set. 2018.  

https://slideplayer.com.br/slide/7304128/24/images/4/%C3%81REAS+DE+EXPLORA%C3%87%C3%83O+DO+PAU+BRASIL.jpg
https://slideplayer.com.br/slide/7304128/24/images/4/%C3%81REAS+DE+EXPLORA%C3%87%C3%83O+DO+PAU+BRASIL.jpg
https://bndigital.bn.gov.br/artigos/terra-brasilis/
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Os alunos devem fazer uma descrição dos mapas, levando em conta, principalmente, o que cada 

um deles apresenta como foco. O mapa da área de ocorrência de pau-brasil em 1500 é mais específico, 

enquanto o mapa Terra Brasilis (Atlas Miller), de Lopo Homem, de 1519, traz diversas informações. 

É importante que os alunos percebam, no segundo mapa analisado, que as principais feitorias 

brasileiras foram montadas no litoral, local de maior presença do pau-brasil, o primeiro produto 

retirado das terras conquistadas. A presença indígena também deve ser ressaltada. O mapa evidencia 

que a retirada da madeira era feita pelos povos originários do litoral.   

Discuta com os alunos que, embora apresentem um assunto em comum – a presença do pau-

brasil no litoral –, os mapas cumprem esta função de jeitos diferentes.  

Glossário 

No estudo de História, os conceitos podem ser formas de observar o funcionamento de certos 

aspectos da sociedade. Atividades que buscam explorar conceitos podem instigar discussões que se 

utilizam da comparação, buscando o conhecimento prévio do aluno sobre o significado de um termo 

e seu uso em outros tempos. 

O glossário é uma forma eficaz de organizar e sistematizar ideias que permite a comparação. 

Todo tipo de palavra pode ser pesquisado, e, quanto mais complexo for seu significado, maior é a 

probabilidade de incitar discussões e produzir diferentes percepções sobre seus usos no passado e no 

presente. Com a atividade proposta a seguir, pode-se trabalhar a habilidade EF07HI14.  

Proposta de atividade: Glossário colonial  

Inicie a aula propondo a elaboração de um glossário. Explique que se trata de uma lista de 

termos, em ordem alfabética, relacionados a um tema específico. Neste caso, será um glossário sobre 

o período colonial brasileiro. Para isso, anote os termos a seguir no quadro de giz e peça aos alunos 

que os copiem no caderno, respeitando a ordem alfabética: 

aldeamentos - alforria - bandeirantes - Câmaras - catequese - escambo - escravidão - feitorias 

- jesuítas - maloca - patriarcal - pau-brasil - quilombo 

Distribua dicionários entre os alunos e peça a eles que se reúnam em grupos de quatro ou 

cinco integrantes. Divida o quadro de giz em duas partes: uma para escrever os verbetes e outra onde 

será feita, com a ajuda dos alunos, a contextualização dos termos, deixando que eles expliquem com 

as próprias palavras o que significa cada termo no contexto estudado.  

Proponha ao grupo que chegue a um consenso e, só então, anote em seu glossário as 

conclusões. Repita o procedimento com cada uma das palavras e peça aos alunos que guardem esse 

material. O glossário também pode ser transformado em painel fixo na sala, para que seja retomado 

ao longo das aulas. 
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Uso da iconografia 

As imagens são parte do cotidiano dos alunos e, por isso, podem levar a análises bastante 

completas. Nesse sentido, fazer com que o indivíduo reflita sobre a profundidade de uma imagem 

possibilita a ele que entenda que cada linguagem pode ter significados sociais, políticos e culturais. Em 

uma pintura, por exemplo, o aluno pode perceber que é retratada uma visão específica do momento 

em que foi produzida. Assim, é possível compreender que produções artísticas trazem pontos de vista 

e são criadas, muitas vezes, para se tornarem marcos de determinado período.  

Com a atividade a seguir, trabalhe o desenvolvimento da habilidade EF07HI05.  

Proposta de atividade: A Igreja católica na colonização 

Apresente aos alunos uma imagem da obra Anchieta e Nóbrega na cabana de Pindobuçu, de 

Benedito Calixto, 1927, impressa ou utilizando um projetor. Permita-lhes que façam observações 

iniciais a respeito dela e promova uma conversa na qual a imagem seja analisada.  

Faça as perguntas a seguir:  

O que podemos ver na imagem? 

Quem são as figuras retratadas?  

O que e quem está em destaque na cena? 

Como as outras figuras presentes estão reagindo ao evento?  

Em sua opinião, qual é a ideia que o pintor quis passar com o quadro?  

O que a pintura retrata e quando este evento ocorreu? 

Em seguida, pergunte aos alunos se eles acham que a pintura em questão apresenta um 

retrato fiel do acontecimento. Deixe que respondam e, depois, faça algumas interferências. Explique-

lhes que a imagem passa a ideia de que a catequização foi vista como uma boa ação e que os indígenas 

participaram dela com interesse, mas ressalte que ela não se deu de forma tranquila e que a resistência 

dos povos originários foi grande.  

Pesquisa  

A atividade de pesquisa, de forma geral, contempla diversos objetivos: conhecer técnicas de 

pesquisa, adquirir autonomia de estudo, identificar novas fontes de informação, reconhecer fontes e 

informações confiáveis, conhecer e compreender melhor diversos temas de interesse. 

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

disponibilidade de informações em seu cotidiano, muitos deles não dominam os pressupostos 

necessários para efetuar uma pesquisa adequada. Cabe ao professor orientar o aluno nesta atividade, 

estabelecendo etapas de aprendizado e selecionando corretamente as fontes. A internet pode ser uma 

ferramenta importante na prática pedagógica, no entanto, é fundamental que sejam discutidas boas 
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práticas para sua utilização. Além da internet e dos aparelhos tecnológicos, os livros e a biblioteca são 

instrumentos fundamentais de pesquisa. 

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

universo de aprendizagem dos alunos por meio de suas próprias ações. Nesse 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, um comportamento ativo do aluno 

não descarta a participação do professor, que, por meio de sua mediação, deve encorajar o aluno 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 seu próprio caminho na investigação sobre determinado assunto. 

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. Nesta atividade, as habilidades 

EF07HI10 e EF07HI11 poderão ser desenvolvidas.  

Proposta de atividade: Capitanias hereditárias no Brasil 

Proponha aos alunos que formem 13 grupos, cada um com cerca de duas ou três pessoas. Cada 

grupo ficará encarregado de pesquisar sobre uma capitania hereditária e seus respectivos responsáveis:  

Capitania do Maranhão: João de Barros e Aires da Cunha e Fernando Álvares de Andrade 

Capitania do Ceará: Antônio Cardoso de Barros 

Capitania do Rio Grande: João de Barros e Aires da Cunha 

Capitania de Itamaracá: Pero Lopes de Sousa 

Capitania de Pernambuco: Duarte Coelho  

Capitania da Baía de Todos os Santos: Francisco Pereira Coutinho 

Capitania de Ilhéus: Jorge de Figueiredo Correia 

Capitania de Porto Seguro: Pero do Campo Tourinho 

Capitania do Espírito Santo: Vasco Fernandes Coutinho 

Capitania de São Tomé: Pero de Góis da Silveira 

Capitania de São Vicente: Martim Afonso de Sousa 

Capitania de Santo Amaro: Pero Lopes de Sousa 

Capitania de Santana: Pero Lopes de Sousa 

A pesquisa deverá responder às seguintes perguntas: 

- Onde essa capitania se localizava? 

- Qual é a história de seu responsável? 

- A capitania durou quanto tempo? Se pouco, por que acabou? Se muito, por que perdurou?  

- Qual é a sua localização no mapa político do Brasil hoje? 
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Além de responder a essas perguntas, os alunos também podem mencionar outras caracteríticas 

encontradas na pesquisa que considerem relevantes. Por fim, as respostas devem ser apresentadas e 

comparadas. Os alunos devem perceber que o sistema de capitanias se organizou de formas distintas 

e que funcionou em alguns casos, e em outros, não. A comparação permitirá aos alunos que analisem 

não somente os motivos dessa diferenciação, mas também o que se perpetuou. A análise do espaço 

geográfico também é importante. Observando-o, os alunos poderão ter a dimensão da influência dessa 

primeira divisão do território brasileiro na divisão atual. 

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica  

e o desenvolvimento de habilidades 

As atividades em sala de aula devem estar sempre alinhadas aos objetivos das habilidades 

entendidas como essenciais a cada um dos anos do Ensino Fundamental.  

O cotidiano dos alunos é pensado por meio de atividades que estão ligadas ao desenvolvimento 

de habilidades. Nesse sentido, tanto o conteúdo quanto o formato das propostas devem estar 

adequados às formas e aos objetivos de aprendizagem. Para isso, é preciso que o professor tenha um 

olhar atento, que compreenda como se dão os processos de ensino-aprendizagem e, desse modo, 

consiga desenvolver de modo satisfatório o papel de mediador. 

Dentro da sala de aula, todo tipo de atividade pode ter caráter formativo. Assim, as práticas 

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

também como facilitadoras do processo de aprendizagem dos alunos.  

A adoção de uma postura ativa por parte dos 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. 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 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 os 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 por meio 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 ao alcance de todos e em que o professor exerce um papel de 

mediador e não de fonte, algumas atividades recorrentes são comuns ao ensino de todas as disciplinas:  
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• acolhimento;  

• rotina do dia;  

• levantamento dos conhecimentos prévios ao iniciar cada novo assunto;  

• chamada;  

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

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

• acompanhamento da atividade realizada 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 – principalmente porque cada turma desenvolverá 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 a lidar com fontes, noções 

e 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 para o desenvolvimento das habilidades e do conhecimento histórico, possibilitando aos 

alunos a verificação dos conteúdos curriculares em seu cotidiano e estimulando, pouco a pouco, 

a 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 listadas acima, procedimentos fundamentais ao conhecimento 

histórico são estimulados, 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 se converter em sujeito de pensamento crítico e autônomo.  
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Os exercícios de pesquisa e interpretação e o contato com fontes diversificadas possibilitam 

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

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

em que vive. Dessa forma, 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 o aluno-pesquisador deve dar em um momento de 

estudo. Com base em uma questão-problema, identificada em uma realidade definida, ele desenvolverá 

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

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

uma questão como problema.  

Quando expostos a uma fonte histórica, os alunos podem se inquietar em diferentes sentidos. 

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

podem, por exemplo, identificar quem são as pessoas representadas nessa obra e se perguntar por 

que elas estão presentes e outras, não. 

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

levantamento de diferentes questões relacionadas aos costumes do passado e do presente e à postura 

dos indivíduos diante de situações diversas. 

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, esse trabalho de reconhecimento será desenvolvido por meio do estudo da história 

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

sociedades africanas, desde o início da presença portuguesa. 

Portanto, comparar é colocar em perspectiva não apenas a realidade do outro, mas a própria 

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

Contextualização  

No estudo de História, é preciso que se conheça o tempo e o espaço, nos quais identificamos 

objetos, palavras, ideias 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 culturas diferentes das nossas, assim como pesquisar e explorar com os alunos os motivos 

pelos quais cada povo se constituiu de determinada maneira.  
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Interpretação  

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

Ela une o que o aluno está aprendendo ao seu conhecimento prévio sobre o assunto, dando origem a 

uma maneira própria de compreender o problema. 

Nesse sentido, quanto maior a autonomia do aluno – ou seja, quanto mais ele é capaz 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 os expõe a 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 

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 ao indivíduo que assuma um posicionamento de fato crítico em relação ao objeto.  

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 lhes 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 para a aprendizagem de todos os alunos. A 

sala de aula deve ser um espaço onde as diferentes formas de aprender sejam acolhidas e estimuladas 

com base em recursos adequados. 

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

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

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

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

a colaborar com os colegas que levam mais tempo na execução dessas mesmas atividades. 
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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 com a própria 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 que eles estejam efetuando qualquer tipo de registro, a circulação também é importante, 

pois possibilita verificar dificuldades de ortografia e de 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 diversos. Em qualquer modelo, é essencial a mediação do professor. 

Os alunos também devem se sentir estimulados a participar das aulas. É importante que haja 

espaço para que as crianças se expressem − sempre com a mediação do professor, para que o foco da 

aula seja mantido. Esse canal aberto de comunicação deve ser pautado por combinados como: escutar 

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

Por fim, é fundamental que o planejamento das aulas apresente 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. 

 

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, que precisa ser respeitado. Por isso, é importante ter 

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

cada indivíduo, sem pensar o grupo como um conjunto de crianças que devem corresponder às 

mesmas expectativas. 

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

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

sentido, 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 faz com que eles desenvolvam 

suas próprias considerações sobre o passado. Nesse sentido, ter um currículo aberto para as dúvidas 
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e inquietações pertinentes da turma, assim como lidar com os possíveis conflitos na sala de aula, não 

significa deixar em segundo plano o conteúdo programático, e 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 de sua autonomia. Estar 

aberto a esse processo é uma maneira de fornecer-lhes essa 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 

• Filmes e vídeos 

Cultura do açúcar – Sociedade do açúcar. Adelina Pontual. Brasil, 2001. Disponível em: 

<https://tvescola.org.br/tve/video/cultura-do-acucar-sociedade-do-acucar>. Acesso em: 2 

out. 2018.  

Vermelho Brasil. Sylvain Archambault. Brasil, França, Canadá, Portugal, 2014. 

• Artigos 

MATTOS, Enlinson; INNOCENTINI, Thais; BENELLI, Yuri. Capitanias hereditárias e 

desenvolvimento econômico: herança colonial sobre desigualdade e instituições .  

Pesquisa e planejamento econômico, v. 42, n. 3, 2012. Disponível em: 

<http://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/viewFile/1428/1124>. Acesso em: 2 out. 2018. 

• Mapas, gravuras e documentos 

Atlas Histórico do Brasil – Colônia (1500-1808). FGV-CPDOC. Disponível em: 

<https://atlas.fgv.br/capitulos/colonia-1500-1808>. Acesso em: 2 out. 2018.  

  

https://tvescola.org.br/tve/video/cultura-do-acucar-sociedade-do-acucar
http://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/viewFile/1428/1124
https://atlas.fgv.br/capitulos/colonia-1500-1808
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7. Projeto integrador 

Título: Pensando o mito bandeirante 

Tema O bandeirante: herói ou vilão? 

Problema central 
enfrentado 

Desconstruir o mito do bandeirante, fortemente presente no imaginário popular brasileiro.  

Produto final Exposição e apresentação. 

Justificativa 

O mito bandeirante, construído no final do século XIX, em São Paulo, é uma das principais 

invenções de uma historiografia preocupada em construir a memória da cidade, afirmando-o como 

fundamental para a construção e o desenvolvimento do país.  

A imagem dos bandeirantes passou por mudanças no processo de construção do mito. Esses 

homens, que vivenciavam uma realidade rústica, trajando vestimentas simples e andando descalços, 

tiveram sua imagem reconstruída, por historiadores e políticas públicas de São Paulo, de forma 

totalmente diferente. Na elaboração do mito do bandeirante, esta figura era retratada com 

vestimentas, instrumentos e poses imponentes. Além disso, o mito deixa de lado o fato de os 

bandeirantes estarem ligados ao massacre de milhares de indígenas. 

Propomos esta atividade para mostrar aos alunos que a história está sempre em construção. 

Além de buscar desconstruir um mito que há séculos vem sendo ressaltado na História do país, 

sobretudo em algumas regiões, neste projeto, os alunos desenvolverão pesquisas para chegar às suas 

próprias conclusões sobre o tema, o que pode ajudá-los a compreender que o processo de construção 

da História é baseado em constantes pesquisas, estudos e debates. 

Competências gerais desenvolvidas 

As atividades previstas no projeto estão relacionadas ao desenvolvimento das seguintes 

competências gerais da BNCC:  

• Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções  
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 

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. 

A estruturação dos  
vice-reinos nas Américas  
Resistências, invasões  
e expansão na América 
portuguesa 

(EF07HI10) Analisar, com base em documentos históricos, diferentes 
interpretações sobre as dinâmicas das sociedades americanas no 
período colonial. 

(EF07HI11) Analisar a formação histórico-geográfica do território  
da América portuguesa por meio de mapas históricos. 

(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da população brasileira, 
em diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-cultural 
(indígena, africana, europeia e asiática). 

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 

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), videopoemas, 
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 3 meses, dependendo do tempo de preparação e da quantidade de etapas 

desenvolvidas semanalmente. 

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 

algumas etapas.  
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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 no 

projeto, especificamente os professores de Geografia e Língua Portuguesa. 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 e coordenar cada etapa. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Delimitação do problema a ser investigado 

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

e do desenvolvimento de um projeto. Nesta proposta, a questão que pode traduzir o problema central 

é: “O bandeirante era herói ou vilão?”. 

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

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

perguntas que permitam o relato de experiências pessoais e os convide a participar do projeto, como, 

por exemplo: “Vocês sabem o que foi o movimento bandeirante?”; “O que estudamos sobre ele?”; 

“Será que, de fato, os bandeirantes eram como estudamos?”.  

Etapa 2 – Apresentação do projeto e do objetivo a ser alcançado 

Apresente o tema do projeto, o qual terá como produto final uma apresentação. Com os alunos 

em roda, explique como o projeto será desenvolvido e elabore com eles um cartaz com o nome de cada 

etapa conforme apresenta cada uma delas. Assim, ao longo das atividades previstas, todos poderão 

acompanhar o que foi feito e as etapas que ainda devem ser cumpridas para a conclusão do projeto. 

Explique que, ao longo do projeto, todos poderão aprender mais sobre a história do 

movimento bandeirante, seu desenvolvimento, sua importância, alguns de seus personagens de 

destaque e a construção que manteve sua imagem presente no imaginário popular até hoje. 

Etapa 3 – Entradas X bandeiras 

Inicie o encontro fazendo uma sondagem com os alunos a respeito do que eles conhecem sobre 

os bandeirantes. Faça uma tabela no quadro de giz com duas colunas, sendo uma para o conceito de 

entradas e outra para o conceito de bandeiras. Peça aos alunos que discutam entre si e anotem as 

diferenças propostas em seus cadernos. Depois, apresente as seguintes características de cada expedição: 

• As entradas eram expedições organizadas pelo governo, compostas, principalmente, 
por soldados portugueses e ou nascidos na América portuguesa, e saídas do litoral para o 
interior do Brasil. Seu objetivo principal era mapear o território brasileiro, sobretudo 
o interior. As informações levantadas eram enviadas a Portugal, estudadas e empregadas 
na colonização do interior da colônia. Essas expedições também promoviam o combate a 
grupos indígenas, que procuravam resistir.  
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• As bandeiras eram expedições organizadas e financiadas por empreendedores 
particulares, sobretudo paulistas, e partiam, principalmente, de São Paulo e São Vicente 
para as regiões centro-oeste e sul do território brasileiro. O principal objetivo dessas 
expedições, lideradas por paulistas, era descobrir minas de ouro, prata e pedras 
preciosas. Além disso, os bandeirantes atacavam missões jesuíticas e capturavam índios 
para ser comercializados como escravos.  

Preencha a tabela do quadro de giz com as informações apresentadas, comparando as respostas 

dadas pelos alunos, e peça a eles que anotem as informações em seus cadernos. 

Etapa 4 – A importância das bandeiras 

Relembre as anotações da aula anterior com os alunos, ressaltando duas diferenças e duas 

semelhanças entre as bandeiras e as entradas. Lembre aos alunos que as bandeiras ficaram mais 

conhecidas na História e ressalte sua importância para a expansão do território brasileiro.  

Explique aos alunos o processo de construção do mito bandeirante, utilizando como base as 

referências mencionadas na seção “Para saber mais – aprofundamento para o professor” deste Plano 

de desenvolvimento. 

Etapa 5 – Pesquisa sobre os motivos do movimento bandeirante 

Nesta etapa do projeto, os alunos devem perceber a dimensão das bandeiras e suas motivações. 

Apresente a eles um mapa que mostre as bandeiras dos séculos XVII e XVIII e explique seus três motivos 

principais: a caça aos índios, a mineração e o sertanismo de contrato.  

Divida a turma em três grupos. Cada um deles deverá pesquisar os seguintes pontos, relacionados 

às principais motivações das bandeiras.  

• Captura de índígenas: 

- Em que regiões ocorreram essas bandeiras? 

- Por que os bandeirantes capturavam os indígenas? 

- Qual era a relação entre os bandeirantes e as missões jesuíticas?  

- Pesquisem duas missões, em diferentes lugares do país, que sofreram ataques bandeirantes. 

- Pesquisem duas etnias indígenas, em diferentes lugares, que foram dizimadas por 

bandeirantes. 

- Mencionem o exemplo de uma bandeira com essa missão. 

• Mineração: 

- Em que regiões ocorreram essas bandeiras? 

- Qual foi a influência da empreitada bandeirante para a mineração, principalmente em São 

Paulo e Minas Gerais? 
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- Qual foi sua influência na construção de cidades? Pesquisem locais criados a partir da 

empreitada bandeirante. 

- Mencionem o exemplo de uma bandeira com essa missão. 

• Sertanismo de contrato: 

- Em que regiões ocorreram essas bandeiras? 

- O que é o sertanismo de contrato? 

- Quem foram as populações mais atingidas pelo sertanismo de contrato? 

- Quais eram os principais objetivos do sertanismo de contrato?  

- Mencionem o exemplo de uma bandeira com essa missão . 

Etapa 6 – Comparação de pesquisas 

Nesta etapa, os alunos devem apresentar suas pesquisas. Os grupos devem preparar seminários 

para ser apresentados aos colegas: as respostas devem acompanhar imagens, mapas e textos que 

expliquem as perguntas levantadas. É importante que a maioria das pessoas do grupo tenha seu tempo 

de fala durante a apresentação. 

No final, promova uma discussão que apresente as diferenças, mas principalmente as semelhanças 

entre os objetivos das bandeiras. A relação com o indígena deve ser ressaltada pelo professor,  

principalmente porque as bandeiras foram responsáveis pelo massacre de muitas populações.  

Etapa 7 – Monumentos bandeirantes: uma desconstrução 

Os alunos devem fazer uma pesquisa sobre monumentos, viadutos, pontes, ruas e estradas do 

Brasil que homenageiam os bandeirantes. Em conjunto, devem escolher um desses patrimônios para 

responder às seguintes perguntas: 

• Onde o patrimônio está localizado?  

• Quando e por que ele foi criado (ou teve seu nome atribuído a um bandeirante)? 

• Qual é a dimensão e a importância desse patrimônio para a sociedade? 

No final, o professor deve produzir, em uma cartolina, uma tabela com essas informações e 

anexar em um mapa político do Brasil a quantidade de patrimônios encontrados em cada região. 

Essa atividade é importante para que os alunos visualizem a quantidade de homenagens que os 

bandeirantes receberam e em qual região do país ela é maior. A atividade também pode ser 

desenvolvida no quadro de giz.  

Por fim, questione os alunos se eles acham que os bandeirantes foram heróis nacionais e qual 

é sua visão sobre a quantidade de locais e de monumentos que prestam homenagens a eles. A ideia é 

que eles já tenham percebido que a imagem do bandeirante foi construída de determinada forma por 

determinados motivos, fortalecendo seu mito. 
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Etapa final – Organização e apresentação ao público 

Por fim, os alunos devem preparar uma apresentação do projeto para pais e professores.  

A ideia é que todas as etapas aqui apresentadas estejam presentes na exposição. A partir de uma 

montagem com cartolinas ou projeções, os alunos devem explicar a construção da imagem do 

bandeirante feita pela História e o quanto isso ainda está presente em nosso cotidiano. Os mapas, a 

tabela e as pesquisas feitas devem compor a exposição, bem como as conclusões dos alunos sobre a 

construção do mito bandeirante.  

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 para familiares e a 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. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

ARNAU, Laia. ZABALA, Antoni. Como aprender e ensinar competências. Porto Alegre: Artmed, 

2009. 

CELSO, Antonio Ferreira. A epopeia bandeirante: letrados, instituições, invenção histórica 

(1870-1940). São Paulo: Editora Unesp, 2002.  

SOUZA, Ricardo Luiz de. A mitologia bandeirante: construção de sentidos.  

História Social, n. 13, 2007. Disponível em: 

<http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/view/215/207>. Acesso em: 2 out. 

2018. 

http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/view/215/207

