
 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

O plano de desenvolvimento apresentado neste bimestre tem por objetivo explicitar os 

objetos de conhecimento e habilidades a ser trabalhados no período 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 12 

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). 

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. 

As lógicas internas das 
sociedades africanas 

As formas de organização 
das sociedades ameríndias 

A escravidão moderna 
e o tráfico de escravizados 

(EF07HI15) Discutir o conceito de escravidão moderna e suas 
distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. 

(EF07HI16) Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio  
de escravizados em suas diferentes fases, identificando os agentes 
responsáveis pelo tráfico e as regiões e zonas africanas de 
procedência dos escravizados 

Capítulo 13 

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. 
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Capítulo 14 

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. 

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

As atividades propostas pelos professores devem estar alinhadas às habilidades a ser 

desenvolvidas no 7º ano do Ensino Fundamental. Para este ano, a BNCC estabelece como prioridade que 

o ensino de História esteja centrado nas conexões entre Europa, América e África, por meio da discussão 

de aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais do final do século XV até o final do século XVIII. 

As aulas devem estar focadas no desenvolvimento das habilidades, e, por isso, os conteúdos e 

as propostas das práticas pedagógicas devem adequar-se aos objetivos de aprendizagem, que por sua 

vez necessitam de tratamento cuidadoso por parte do professor para que as competências específicas 

da área de Ciências Humanas sejam desenvolvidas.  

Nas séries finais do Ensino Fundamental, as atividades devem ser desenvolvidas objetivando 

“a autonomia de pensamento e a capacidade de reconhecer que os indivíduos agem de acordo com a 

época e o lugar nos quais vivem” (BNCC, p. 398). Por isso, as tarefas apresentadas pelo professor 

devem ser formuladas não apenas porque já fazem parte da cultura escolar, mas com foco no 

desenvolvimento das habilidades e no ensino dos conteúdos concernentes a determinado ano escolar. 

Assim, várias atividades podem ser propostas, uma vez que são diversas as habilidades a ser 

desenvolvidas, assim como são variadas as formas de aprender dos estudantes. 

Entendendo as competências como a mobilização de conhecimentos para a resolução de 

problemas, a prática pedagógica adotada pelo professor de História deve, segundo a BNCC, conduzir 

os estudantes a desenvolver o(a): compreensão de acontecimentos históricos; levantamento de 

questionamentos, hipóteses e argumentos, propondo a interpretação adequada de determinados 

documentos e contextos históricos estudados; identificar posições diferentes em relação ao mesmo 

contexto histórico, posicionando-se ética e criticamente diante dessas visões; exame das 

movimentações de diferentes populações, levando em consideração a temporalidade e espacialidade, 

bem como seus significados históricos; compreensão e interrogação dos conceitos e méto dos 

historiográficos; avaliação e utilização das tecnologias digitais de forma crítica e responsável. 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Na faixa de idade que compreende os anos finais do Ensino Fundamental, os alunos passam por 

importantes mudanças externas e internas. O pensamento abstrato se elabora e a vontade de 

desenvolver autonomia e os questionamentos sobre as contradições sociais aumentam. Em razão disso, 

as atividades que valorizam a autonomia tendem a provocar um engajamento maior dos estudantes. 

Para melhor direcionar o trabalho docente, a organização da rotina escolar é muito 

importante, pois, a partir dela, o professor poderá prever as atividades que desenvolverá e os alunos 

poderão se adaptar melhor à metodologia de trabalho. Isso pode facilitar ao professor a criação de 

novas estratégias de ensino que garantam uma aprendizagem significativa. Assim, a rotina de trabalho 

do professor pode compreender: 

• a retomada de conhecimentos de aulas anteriores; 

• a organização da a aula por tópicos para antecipar o objeto de conhecimento que será 
abordado no dia; 

• a formulação de perguntas orientadoras para que a leitura (principal instrumento de 
apreensão de conhecimento dos conteúdos apresentados no livro didático) seja efetiva; 

• a discussão do tema tratado no dia; 

• o uso de registros individuais (resumos, mapas de conhecimento, descrições, textos 
informativos e de opinião etc.) e coletivos (cartazes, mapas, exposições de colagens e 
pesquisas); 

• o uso da linguagem verbal e não verbal nas modalidades oral e escrita; 

• o acompanhamento do aprendizado; 

• a avaliação da aula (não necessariamente uma avaliação do aluno); 

• o registro das informações e discussões;  

• a sistematização individual e coletiva dos conteúdos trabalhados nas aulas. 

Com as estratégias citadas acima, espera-se que as habilidades sejam desenvolvidas pelos 

alunos de modo satisfatório. O professor também poderá se valer de outras estratégias no cotidiano 

escolar, além de utilizar os processos fundamentais do ensino de História, que são: identificação, 

comparação, contextualização, interpretação e análise. 

Seminários, debates e a exposição dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos durante o 

bimestre promovem situações para que eles exercitem o olhar e o respeito ao outro; valorizam o 

conhecimento e o esforço dedicados pelos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem; e, quando 

há uma apresentação a outros anos escolares ou à comunidade externa, promovem a conexão entre 

a comunidade escolar.  

Além disso, quando o aluno é ator participativo da produção e organização das atividades 

escolares, ele desenvolve autonomia e habilidades sociais que contribuem para um aprendizado 

significativo.  
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A seguir, serão apresentadas atividades relacionadas ao desenvolvimento das habilidades 

propostas para o 4º bimestre do 7º ano do Ensino Fundamental.  

Esta primeira atividade permite o desenvolvimento das habilidades EF07HI15 e EF07HI16 

por meio de comparações. 

Proposta de atividade: Escravidão – diferenças e transformações (Roda de conversa) 

Utilizando como base o texto do material didático presente no capítulo 12, no qual há a 

definição dos tipos de escravidão e o debate sobre o conceito, construa com os alunos uma tabela 

na qual sejam apontadas as diferenças entre a escravidão na Antiguidade, na Idade Média e a 

escravidão moderna. 

Posteriormente, utilizando o conteúdo do mesmo capítulo, que trata dos impactos da 

escravidão no continente africano e no Brasil, construa com alunos uma tabela que contenha a 

comparação entre o número de africanos escravizados no Brasil em diferentes períodos e as mudanças 

ocorridas entre os séculos XVI e XIX relacionadas ao uso da mão de obra africana escravizada. 

A atividade a seguir está relacionada ao desenvolvimento da habilidade EF07HI12 por meio da 

análise de fontes.  

Proposta de atividade: Representação da diversidade étnico-cultural em revistas 

Para o desenvolvimento desta atividade, leve à sala de aula revistas de diferentes temáticas, 

abordagens e formatos, cuidando para que o material esteja adequado à faixa etária dos alunos. Peça-

lhes que identifiquem as propagandas que contenham imagens de pessoas.  

Depois, peça a os alunos que observem se a presença das pessoas das propagandas representa 

a diversidade étnico-cultural brasileira. 

Mostre aos alunos dados atualizados a respeito da constituição étnica brasileira. Escreva-os no 

quadro de giz e peça aos alunos que os anotem em seus cadernos.  

Mostre aos alunos um mapa da distribuição da população indígena (disponível em: 

<www.dicionariotupiguarani.com.br/mapas/>, acesso em 15 out. 2018) e um mapa com a distribuição 

dos quilombos atualmente no Brasil (disponível em: <www.ebc.com.br/cidadania/2012/11/mapa-dos-

quilombos-a-geografia-da-resistencia>, acesso em 15 out. 2018). Caso não seja possível utilizar a 

internet e o projetor para esta reprodução, leve mapas impressos ou utilize mapas de livros didáticos. 

As habilidades EF07HI09 e EF07HI10 podem ser atreladas à atividade a seguir, que propõe a 

exibição de um documentário aos alunos.  

 

  

http://www.dicionariotupiguarani.com.br/mapas/
http://www.ebc.com.br/cidadania/2012/11/mapa-dos-quilombos-a-geografia-da-resistencia
http://www.ebc.com.br/cidadania/2012/11/mapa-dos-quilombos-a-geografia-da-resistencia
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Proposta de atividade: Cinedebate 

Exiba aos alunos o documentário Indígenas digitais (Sebastián Gerlic, Brasil, 2010), que mostra 

o uso de tecnologias como celulares, filmadoras, câmeras fotográficas e o uso da tecnologia da  

informação por alguns povos indígenas para narrar seu próprio cotidiano. 

Após a exibição do documentário, proponha uma roda de conversa sobre o filme, estimulando 

os alunos a refletir sobre questões como os estereótipos construídos em torno dos povos indígenas e 

o uso das tecnologias por esses povos. 

Caso não seja possível transmitir o documentário, leve para a sala de aula materiais como 

reportagens sobre a situação atual dos povos indígenas, incluindo o tema do vídeo, propondo a mesma 

discussão com os alunos. 

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica  

e o desenvolvimento de habilidades 

Nos anos finais do Ensino Fundamental, a disciplina de História pretende ampliar a percepção 

do aluno sobre sua realidade local, caminhando para a apreensão dos fatores sócio-históricos que 

explicam o mundo que o cerca. Dessa forma, a retomada de conhecimentos se dá conforme novos 

conteúdos são conectados ao saber prévio dos alunos, criando um movimento espiral no processo de 

ensino-aprendizagem. 

A amplitude que o aluno ganha nessa perspectiva de aprendizagem caminha também para a 

compreensão da diversidade religiosa, cultural e étnica, a fim de alicerçar nele atitudes respeitosas em 

relação à humanidade e ao meio ambiente. 

De acordo com a BNCC, “no 7º ano, as conexões entre Europa, América e África são ampliadas. 

São debatidos aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais ocorridos a partir do final do século 

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

A seguir, são descritos, detalhadamente, os procedimentos essenciais para o ensino de História 

e elencadas algumas atividades que podem instrumentalizar o professor no ensino dos objetos de 

conhecimento propostos para o quarto bimestre do 7º ano do Ensino Fundamental. 

Identificação 

Identificar informações explícitas e implícitas em textos verbais e não verbais, semelhanças e 

diferenças entre processos históricos, fatos e documentos suscita nos alunos o entendimento dos 

problemas e questões do passado, além de permitir diferenciá-los dos acontecimentos do presente. 
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Tendo isso em vista, os alunos vão se familiarizando ao exercício de olhar para o objeto de 

conhecimento buscando estabelecer relações com o que já foi estudado anteriormente e, também, 

com o conhecimento prévio adquirido fora do ambiente escolar. 

Comparação 

A comparação no ensino de História serve para estabelecer pontes entre os diferentes 

processos históricos, observando como o povos se movimentaram e agiram diante das mudanças 

inerentes ao passar do tempo. A comparação, unida à identificação, descrita anteriormente, ajuda a 

iniciar o trabalho de ensino dos objetos de conhecimento. 

Contextualização 

A contextualização no ensino de História implica orientar os alunos a não cometerem 

anacronismos em suas análises. Por isso, o professor deve utilizar as habilidades de comparação e 

identificação para contextualizar no tempo e no espaço os objetos de ensino propostos para o 

bimestre. Buscar entender o processo, e não apenas identificar os fatos, é importante para o ensino 

efetivo da História. 

Interpretação 

Como já mencionado, as habilidades aqui elencadas não caminham isoladamente para a 

construção de práticas de ensino. Elas sempre são mobilizadas conjuntamente ou de forma sequencial 

para que os alunos desenvolvam as competências esperadas. 

A interpretação não abrange apenas o entendimento, mas a atribuição de significados  

ao documento ou texto que está sendo analisado, por meio da identificação, comparação e 

contextualização. A habilidade de interpretação se aprofunda conforme o aluno adquire repertório 

e consegue relacionar os objetos de conhecimento estudados. 

Análise 

No processo de análise, espera-se que os alunos consigam questionar a escrita da História e se 

posicionarem criticamente diante das observações e metodologias utilizadas para a construção do 

texto historiográfico. O que se objetiva com isso é o desenvolvimento de uma postura que os torne 

cidadãos critícos. 

Pesquisa 

A facilidade de acesso às mais variadas fontes de informação, por meio de aparelhos celulares, 

tablets e computadores, por exemplo, tem se ampliado. Por isso, mais do que nunca, a prática de 

pesquisa deve fazer parte do cotidiano escolar; não somente porque o acesso à informação torna-se 

cada vez mais comum, mas, principalmente, porque aprender a lidar com as fontes de informação 

disponíveis é condição indispensável para a construção de uma visão crítica da realidade. 
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Por isso, propor atividades que auxiliem os alunos a encontrar, organizar e selecionar 

diferentes fontes de informação, a discernir sobre a confiabilidade dessas fontes e a desenvolver a 

autonomia necessária para que se aprofundem nos temas de seus interesses são objetivos relevantes 

para o uso dessa metodologia no ensino de História. 

A pesquisa não deve se limitar à internet. Embora esta seja uma fonte profícua, não é a única, 

e, por isso, devem ser utilizados também livros de gêneros diferentes, filmes, relatos de familiares, 

vizinhos e colegas, observação do ambiente onde os estudantes vivem, visitas a museus e acervos. 

Além disso, conduzir o aluno para atuar como pesquisador contribui para a elaboração da 

autonomia e da reflexão crítica a respeito das diversas versões sobre um mesmo assunto. 

Levantamento de conhecimentos prévios 

Identificar o que os alunos já conhecem a respeito do conteúdo a ser trabalhado pode auxiliar 

no planejamento e na formulação das aulas. Para isso, propor atividades que mobilizem esses 

conhecimentos é algo frutífero para a realização de uma boa avaliação do processo de ensino-

aprendizagem. Esse diagnóstico pode ser feito por meio de um levantamento oral ou escrito, de 

questionário, desenho ou produção de texto. 

Registro e sistematização de informações  

Sistematizar as informações em forma de registros é importante para o professor avaliar o 

processo de ensino-aprendizagem que está sendo conduzido. Esse registro pode se dar de forma 

coletiva e individual, por meio de provas objetivas ou produção de textos de vários gêneros (resenha, 

resumo, lista, tabela, narrativa, história em quadrinhos, desenho etc.). 

O registro também pode servir como autoavaliação, para que os alunos percebam os pontos a 

melhorar em seu processo de aprendizagem e, assim, se comprometam de forma participativa com a 

sua atuação escolar. 

Análise de dados estatísticos 

Odesenvolvimento de atividades que trabalhem com dados estatísticos propicia o ensino de 

História com uma abordagem interdisciplinar, já que a historiografia é construída com dados e estes 

dialogam diretamente com a Geografia e a Matemática. Assim, sugerir pesquisas nas quais os alunos 

produzam dados estatísticos ou consultem fontes que apresentem esse tipo de dados possibilita a 

familiaridade com essa linguagem.  

Uso de registros escritos  

Os registros escritos caracterizam-se pela pluralidade discursiva e são frutos do processo de 

interação social de determinada época. Por esse motivo, usar registros escritos produzidos na época 

estudada, fontes primárias, possibilita ao aluno que entre em contato com a linguagem e o discurso 

utilizados no momento de produção do documento, podendo visualizar, sem a mediação de um texto 

didático, o que o professor deseja apresentar como objeto de conhecimento. 
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Por meio de perguntas que o levem a descrever e analisar o documento e o discurso que este 

apresenta, o aluno pode ter a dimensão tanto dos fatores materiais quanto dos fatores discursivos que 

formaram o arquivo. 

Uso de iconografia 

Analisar com atenção as imagens produzidas em variadas épocas é importante para que a 

habilidade de leitura e interpretação não recaia somente sobre a linguagem verbal. O uso da 

iconografia permite o aprimoramento da análise de imagens, buscando não somente elementos que 

podem ser vistos nelas (explícitos), mas o que está por trás da cena representada (implícitos).  

Se articulado com a disciplina de Arte, o trabalho com a iconografia pode ser ainda mais 

enriquecido, já que as disciplinas em questão se apropriam desse objeto de estudo de formas distintas, 

instrumentalizando o aluno para analisar documentos a partir de diferentes recursos teóricos. 

Apresentações e exposições 

Seminários, debates e exposições de trabalhos desenvolvidos pelos alunos durante o bimestre 

promovem situações para que eles exercitem o olhar e o respeito ao outro; valorizam o conhecimento 

e o esforço dedicados pelos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem; e, quando são 

apresentados a outras turmas, inclusive de outros anos escolares, ou à comunidade externa, provocam 

a conexão entre os alunos elaboradores do trabalho e a comunidade escolar. 

Além disso, quando o aluno é ator participativo da produção e organização dessas atividades, 

ele desenvolve sua autonomia e habilidades sociais que contribuem para um aprendizado significativo.  

 

4. Gestão da sala de aula 

Escolher a forma mais adequada de administrar uma sala de aula talvez seja o maior desafio 

do professor, já que uma mesma turma é formada por alunos com diferentes perfis. Entre alunos, nem 

sempre há uniformidade de pensamento, comportamento e ritmo na aprendizagem. Por isso, a 

preparação das aulas deve sempre se adequar à realidade encontrada pelo professor.  

Muitas vezes, essa heterogeneidade é tida como um empecilho para o docente. No entanto, 

se levarmos em consideração que uma das competências a ser adquirida no ensino de História é o 

respeito à diversidade, se trabalhada adequadamente, essa mesma heterogeneidade pode ajudar o 

professor a construir um ambiente no qual o respeito à diferença seja incentivado.  

Conhecer os perfis dos alunos, suas potencialidades e limitações é condição imprescindível 

para que a sala de aula seja um ambiente seguro para todos se desenvolverem. Por isso, o professor 

que abre um canal de diálogo para conhecer os perfis e a realidade dos alunos por meio de uma escuta 

sem julgamentos consegue, de forma menos conflituosa, construir uma relação de respeito com eles 
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e usar essa realidade como parte dos debates e atividades em sala de aula. Conhecer melhor a turma 

com a qual lida facilita na contextualização das atividades desenvolvidas. 

Formar grupos de trabalho ora considerando as afinidades entre os alunos, ora considerando 

os níveis de aprendizagem e habilidades, é um meio para se construir um ambiente respeitoso. Unir 

alunos de diferentes perfis também é uma estratégia interessante para promover a convivência e o 

respeito. Observar as interações entre os alunos, e intervir questionando os motivos que os levam a 

agir de determinada maneira, leva o professor a entender o que acontece entre eles, compreender 

suas realidades e promover o diálogo entre eles antes de haver algum conflito. 

Permitir aos alunos que sugiram formas de resolver os conflitos e as dificuldades, tanto no que 

diz respeito ao comprometimento com os estudos quanto à indisciplina comportamental, gera um 

sentimento de envolvimento na resolução desses conflitos e na superação dessas dificuldades, levando à 

adoção de uma postura responsável em relação às atitudes que possam vir a ter em um outro momento. 

Equilibrar aulas expositivas, com foco no professor, e aulas participativas, nas quais os alunos 

promovam atividades em que exponham seus trabalhos e que envolvam a comunidade, também é um 

meio para que as aulas sejam significativas para os alunos.  

 

5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

Acompanhar a aprendizagem dos estudantes é importante para que o professor consiga 

determinar quais conteúdos deve retomar, quais deve avançar com mais rapidez, quais atividades foram 

melhor recebidas pelos alunos, em quais eles tiveram mais dificuldade, entre outras conclusões que irão 

surgir a partir dos objetivos propostos tanto pelo professor como pela equipe pedagógica da escola. 

É interessante que este acompanhamento não tenha como foco apenas a análise do conceito 

que o aluno assimilou ao final de cada bimestre. Observar o aprendizado a partir das habilidades 

desenvolvidas pelos estudantes requer uma avaliação contínua, que pode durar todo o ano letivo.  

Também faz parte desse acompanhamento deixar evidente para o aluno, e seus responsáveis, 

o que se espera dele ao final de um bimestre ou ano letivo. Informações desse tipo o ajudam a ajustar 

suas expectativas em relação às aula e às atividades propostas pelo professor.  

Conferir uma devolutiva objetiva do desenvolvimento do aluno durante o processo de ensino-

aprendizagem motiva uma postura autoavaliativa, que contribui para a conquista da autonomia, 

como também direciona o aluno a saber quais são as habilidades necessárias para dar continuidade 

aos estudos. 

Além disso, faz parte do acompanhamento da aprendizagem ajustar os objetivos que levam à 

aquisição das habilidades à realidade de cada aluno, respeitando suas diferenças, o que demanda uma 

abordagem diferenciada tanto no ensino quanto na avaliação. 
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6. Fontes de pesquisa para o uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

• Sites 

Atlas Histórico do Brasil – Preliminares (antes de 1500) e Colônia (1500-1808). FGV-CPDOC. 

Disponível em: <https://atlas.fgv.br/>. Acesso em: 15 out. 2018.  

Terras indígenas. Funai. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-

brasil/terras-indigenas>. Acesso em: 15 out. 2018.  

• Artigo 

Irmandade da Boa Morte. Geledés. Disponível em: <www.funai.gov.br/index.php/indios-no-

brasil/terras-indigenas>. Acesso em: 15 out. 2018. 

• Vídeo 

Índios no Brasil – Quem são eles? TV Escola, Brasil, 1999. Disponível em: 

<https://tvescola.org.br/tve/video/indios-no-brasil-quem-sao-eles>. Acesso em: 15 out. 2018.  

 

7. Projeto integrador 

Título: Por que este alimento está na minha mesa? 

Tema Diversidade étnico-cultural da alimentação brasileira. 

Problema central 

enfrentado 

Buscar compreender como ingredientes comuns da alimentação brasileira se tornaram 
importantes e se difundiram pelo país; conhecer os processos sócio-históricos que constituíram 
os hábitos alimentares brasileiros. 

Produto final Feira culinária.  

Justificativa 

A culinária de muitas sociedades é considerada patrimônio cultural e, por isso, pode ser de 

grande valia no desafio de tornar o ensino de História mais significativo para professores e alunos. 

A alimentação faz parte do cotidiano de todas as pessoas. Trazer este elemento para as aulas 

de História pode aproximar os alunos dos conteúdos trabalhados neste bimestre, fazendo com que o 

ensino do passado se conecte com o seu dia a dia.  

O projeto “Por que este alimento está na minha mesa?” busca levar os alunos a conhecer parte 

da diversidade cultural brasileira por meio de costumes alimentares e suas histórias.  

https://atlas.fgv.br/
http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas
http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas
http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas
http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas
https://tvescola.org.br/tve/video/indios-no-brasil-quem-sao-eles
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Outro ponto importante trabalhado neste projeto é a interdisciplinaridade latente quando se 

lança mão do estudo de um patrimônio cultural na prática do ensino de História. Neste sentido, para 

este projeto, os alunos desenvolverão habilidades relacionadas a diversas disciplinas, como Língua 

Portuguesa, devido à produção de receitas e textos informativos, e Geografia, no levantamento das 

regiões e condições da produção de alimentos. Em relação à disciplina de História, os alunos poderão 

entender os processos históricos que possibilitaram a difusão de alguns alimentos e receitas no 

cotidiano brasileiro. 

Competências gerais desenvolvidas 

As atividades previstas no projeto podem promover o 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. 

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visuomotora, 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. 

• Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e 
fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

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

Objetivos 

• Ampliar o conhecimento dos alunos sobre a diversidade étnico-cultural brasileira. 

• Ampliar a habilidade de interpretação de textos não verbais por intermédio da  
contextualização de documentos iconográficos. 

• Ampliar as possibilidades de interação interlocutora por meio da linguagem. 

• Contribuir para a formação de cidadãos com caráter solidário, democrático e crítico. 

• Criar situações de aprendizagem significativas. 

• Promover a interação entre a comunidade escolar e extraescolar. 
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Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 

A estruturação dos  
vice-reinos nas Américas  

Resistências, invasões  
e expansão na América 
portuguesa 

(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. 

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. 

(EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a circulação 
e o consumo de mercadorias provocam impactos ambientais, 
assim como influem na distribuição de riquezas, em 
diferentes lugares.  

Língua Portuguesa 

Textualização 

(EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, 
considerando sua adequação ao contexto produção e 
circulação – os enunciadores envolvidos, os objetivos, o 
gênero, o suporte, a circulação –, ao modo (escrito ou oral; 
imagem estática ou em movimento etc.), à variedade 
linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, 
à construção da textualidade relacionada às propriedades 
textuais e do gênero), utilizando estratégias de planejamento, 
elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign e avaliação de 
textos, para, com a ajuda do professor e a colaboração dos 
colegas, corrigir e aprimorar as produções realizadas, fazendo 
cortes, acréscimos, reformulações, correções de concordância, 
ortografia, pontuação em textos e editando imagens,  
arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, ajustes, 
acrescentando/alterando efeitos, ordenamentos etc.  

Participação em discussões 
orais de temas controversos 
de interesse da turma e/ou 
de relevância social 

(EF69LP15) Apresentar argumentos e contra-argumentos 
coerentes, respeitando os turnos de fala, na participação  
em discussões sobre temas controversos e/ou polêmicos. 

Duração 

Cerca de 2 meses, dependendo da quantidade de etapas desenvolvidas semanalmente. 

Material necessário 

Lápis; papel sulfite; cartolina; lápis de cor; tesoura sem ponta; cola; fita adesiva; revistas, 

jornais e livros com imagens de alimentos consumidos no Brasil; computador com acesso à internet, 

se possível; impressora ou copiadora de imagens. 
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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 relacionadas aos demais objetos de conhecimento e habilidades previstas 

no projeto, especificamente os professores de Língua Portuguesa, Geografia e Ciências.  

O professor coordenador deve planejar e organizar as ações de preparação do espaço onde 

serão desenvolvidas as atividades, promover encontros com os outros professores envolvidos no 

projeto e coordenar cada uma de suas etapas, conferindo se cumpriram o que foi proposto. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Delimitação do problema a ser investigado 

Para motivar os alunos no engajamento do projeto, é necessário formular um problema que 

os motive a investigar e ou a encontrar soluções evocando as habilidades desenvolvidas durante o ano 

letivo. Neste projeto, o problema a ser resolvido é: Por que este alimento está na minha mesa? A partir 

dessa pergunta, outras serão implicadas, como: Por que escolhemos comer determinados alimentos? 

Como formamos nossos hábitos alimentares? 

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

Inicie a introdução ao projeto levantando com os alunos quais são os alimentos que eles estão 

acostumados a comer. Em seguida, apresente aos alunos alguns alimentos comuns nos hábitos 

alimentares do brasileiro, como mandioca, inhame, batata, arroz, feijão, banana etc.  

Pergunte a eles se conhecem receitas com esses alimentos, ou outros de que se lembram, bem 

como modos de consumi-los. Após essa discussão, peça para os alunos que anotem suas observações 

no caderno. Seria interessante o professor construir conjuntamente essas observações ou dar 

exemplos de como fazê-las. 

Etapa 3 – Levantamento de alimentos e receitas 

O objetivo desta etapa é que os alunos percebam os seguintes pontos: os principais alimentos 

consumidos em cada região brasileira; as receitas produzidas com esses alimentos; como esses 

alimentos chegaram no ou se difundiram pelo Brasil; como o comércio pelo Atlântico e os 

trabalhadores escravizados indígenas, africanos e seus descendentes foram utilizados nesse processo. 
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Utilize a ficha a seguir para auxiliar os alunos na coleta de dados dos alimentos e receitas. 

Análise do alimento Receita 

Alimento   

Nome científico   

Região(ões) na(s) qual(is)  
é produzido 

  

Data em que chegou ao Brasil   

Receitas nas quais ele é 
utilizado 

  

Escolha uma das receitas  
e escreva suas instruções 

  

Este alimento é consumido 
com frequência na região 
onde você mora? 

  

Como tarefa para esta etapa, os alunos devem estar divididos em grupos de, no máximo, três 

pessoas, e cada grupo deve escolher um ingrediente que faça parte de uma receita da culinária 

brasileira. Eles devem pesquisar informações sobre os ingredientes em livros e páginas da internet. 

Essas informações serão apresentadas aos colegas posteriormente. 

Etapa 4 – Pensando a feira culinária 

Nesta etapa do projeto, os alunos devem apresentar as fichas com os dados do alimento 

pesquisado e da receita que escolheram e debater, em sala de aula, mediados pelo professor, a relação 

desses alimentos com a ocupação portuguesa no território americano e com o comércio de 

escravizados. O professor deve auxiliar os alunos a relacionar as informações trazidas pelos alunos com 

os textos do livro didático que abordam a relação entre a culinária brasileira e a diversidade étnico-

cultural do país. 

Após esta atividade, o professor deve organizar a turma em grupos, os quais irão desenvolver 

as tarefas para a realização do produto final deste projeto: uma feira culinária. 

Etapa 5 – Organização da feira culinária 

Os alunos devem desenvolver na sala de aula cartazes com fotografias ou desenhos dos 

alimentos pesquisados, apresentando a pesquisa sobre como esses alimentos se difundiram  

pelo Brasil. 

Num ambiente preparado para receber a comunidade escolar e extraescolar, os alunos devem 

organizar o material desenvolvido para a feira e apresentar aos convidados a exposição e o resultado 

da discussão desenvolvida ao longo do projeto. É interessante que os alunos elaborem um convite 

sobre a mostra. 
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Proposta de avaliação das aprendizagens  

A avaliação deve estar alinhada aos objetivos propostos e ocorrer continuamente. É possível 

também mensurar o desempenho dos alunos por meio de uma autoavaliação, na qual os estudantes 

podem criar relatórios em que descrevam a experiência coletiva e individual que tiveram ao longo do 

desenvolvimento do projeto. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

CARNEIRO, Henrique. Comida e sociedade: uma história da alimentação. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2003.  

CASCUDO, Luís da Câmara. História da alimentação no Brasil. São Paulo: Global, 2011.  

GIUSTINA, Adelina Padilha de Sousa Della; SELAU, Maurício da Silva. A culinária  

como patrimônio cultural imaterial. Cadernos do CEOM, ano 23, n. 31. Disponível  

em: <https://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/rcc/article/view/535/357>. Acesso 

em: 15 out. 2018. 

RODRIGUES, Jaime. Alimentação, vida material e privacidade: uma história social de 

trabalhadores em São Paulo nas décadas de 1920 a 1960. São Paulo: Alameda, 2011. 

https://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/rcc/article/view/535/357

