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Construindo a História 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 1, Capítulo 1 

 

Relevância para a aprendizagem 

Nesta sequência didática, o objetivo é que os alunos entendam a importância de conceitos 

fundamentais da disciplina de História na passagem para os anos finais do Ensino Fundamental, como 

tempo, ruptura e continuidade, marcos históricos e fontes históricas, relacionando-os com o processo 

de construção do conhecimento histórico. Para isso, a proposta é discutir com os alunos diferentes 

formas de apresentar o conhecimento histórico e produzir uma linha do tempo coletiva, composta de 

marcos históricos da vida de cada um dos alunos. Esse procedimento permite a mobilização dos 

conhecimentos prévios dos alunos para o desenvolvimento de conceitos fundamentais para o estudo 

de História. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Evidenciar a importância do estudo da História como um meio de compreender quem 
somos e a maneira como vivemos. 

• Propiciar aos alunos uma experiência de aprendizado em que eles sejam os protagonistas 
da construção do conhecimento histórico. 

• Trabalhar conceitos fundamentais para a organização do conhecimento histórico, como 
tempo, ruptura e continuidade, marco histórico e fonte histórica. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

A questão do tempo, sincronias e 
diacronias: reflexões sobre o 
sentido das cronologias 

(EF06HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de 
periodização dos processos históricos (continuidades e rupturas). 

Formas de registro da história e da 
produção do conhecimento 
histórico 

(EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o 
significado das fontes que originaram determinadas formas de registro em 
sociedades e épocas distintas. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Como se faz a História 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: os alunos estarão sentados em suas carteiras, organizadas de modo que estejam de frente para 

o quadro e para o professor 

Recursos e/ou material necessário: papel sulfite, lápis e/ou caneta 

Com o propósito inicial de identificar o repertório dos alunos acerca do que é História, 

pergunte a eles o que entendem por História e quais são as ideias que estão associadas a essa 

disciplina. Registre as respostas da turma na lousa e organize as principais ideias apresentadas em 

forma de esquema. Em seguida, solicite aos alunos que registrem o esquema e retomem as ideias 

organizadas coletivamente ao longo da sequência.  

Peça então aos alunos que escrevam a sua história de vida em no máximo 10 linhas. O objetivo 

da atividade é trabalhar com a ideia de seleção de eventos marcantes, inscritos em um determinado 

período de tempo, que contem uma história. Oriente-os a refletir sobre alguns acontecimentos 

marcantes de suas trajetórias. Quais são suas lembranças mais marcantes? Por quê? Quando elas 

ocorreram? 

Após a realização do exercício, questione a turma sobre quais foram os principais desafios 

encontrados e pergunte se é possível reproduzir em um texto uma vida inteira. Diante da 

impossibilidade dessa empreitada, pergunte aos alunos quais foram os critérios e estratégias que 

utilizaram para contar a sua história em apenas dez linhas. Dessa forma, é possível explorar a ideia de 

que a construção da história por meio da seleção de eventos marcantes está relacionada com o 

conceito de “marcos históricos”. Explore esse conceito a partir de exemplos fornecidos pelos próprios 

alunos, explicando que um marco histórico pode ser o ingresso na escola, o nascimento de um irmão, 

o casamento de um familiar, o início de uma amizade, entre muitos outros acontecimentos que 

marcam e transformam a vida das pessoas nele envolvidas. Além disso, explique que um marco 

histórico pode ser utilizado para identificar rupturas e continuidades na história de vida das pessoas. 

Um acontecimento marcante, por exemplo, pode provocar uma ruptura em determinados costumes, 

como a mudança de escola ou o crescimento da família. Entretanto, nem todo acontecimento muda 

tudo na vida das pessoas, e existem continuidades entre os marcos históricos. A mudança de escola 

pode ser uma ruptura para uma criança, mas tem continuidades, como o fato de ela continuar 

estudando. 

Proporcione um momento de compartilhamento de histórias. Peça aos alunos que falem sobre 

o que escreveram e expliquem quais foram os marcos escolhidos. 

No encerramento da aula, proponha aos alunos que tragam, para a aula seguinte, uma foto de 

um momento que considerem marcante na vida deles. É válida a recomendação aos alunos para que 

eles escolham fotos atuais e antigas, de forma que diferentes fases da vida possam ser contempladas. 
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Essa diversidade de momentos ajudará na realização da atividade da segunda aula. Além de levarem 

as fotos, os alunos deverão preparar, por escrito, uma pequena pesquisa sobre a imagem escolhida, 

que será compartilhada com toda a turma. Para orientar os alunos na realização dessa atividade, é 

importante que eles sigam um roteiro de questões que deverão ser respondidas acerca da foto 

escolhida. Sugestões de perguntas: 

• O que mostra a foto?  

• Qual o lugar em que a foto foi tirada? 

• Em que ano foi feita a foto? 

• Quem são as pessoas que aparecem na foto? 

• Em que momento essa foto foi feita? 

• Por que ela é importante para você? 

• Pesquise e conte um fato histórico importante que tenha acontecido (no Brasil ou no 
mundo) no mesmo ano em que a foto foi tirada. 

 

Aula 2 – Construindo uma linha do tempo 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: em semicírculo, para que seja realizada a projeção na lousa e o debate com os alunos e o 

professor 

Recursos e/ou material necessário: papel kraft, fita-crepe, papel sulfite e canetões coloridos (pincel marcador atômico) 

para a escrita em cartaz 

Exemplos de linhas do tempo para mostrar aos alunos – podem constar de livros, de outros tipos de material impresso 

ou, ainda, de meios digitais 

Faça uma pesquisa prévia de alguns exemplos de linhas do tempo para mostrar aos alunos, 

provenientes de livros, de outros tipos de material impresso ou, ainda, de meios digitais. 

No início da aula, apresente aos alunos esses exemplos pesquisados e explique que há 

diferentes formas de representar visualmente uma sequência de marcos históricos. Ressalte também 

que para se elaborar os marcos históricos é necessário reconstituir os acontecimentos do passado, o 

que é feito por meio da análise de documentos históricos.  

A partir da exposição desses exemplos, proponha à turma a construção de uma linha do tempo 

coletiva, que será produzida com base nos documentos históricos trazidos por eles. Para isso, organize 

os alunos e peça a cada um que insira sua imagem na linha do tempo afixada no quadro, de acordo 

com o ano das fotos que eles escolheram. Assim será possível construir uma sequência de marcos 

organizados pelo ano de cada foto, começando pelas fotos mais antigas até as fotos mais recentes.  

As pesquisas sobre as imagens, também feitas pelos alunos, poderão ser fixadas com suas 

respectivas fotos, servindo como legenda da imagem em exposição. É importante se certificar de que 
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esse procedimento seja feito de forma organizada e que os alunos tenham cuidado no manuseio dos 

documentos, evitando, assim, que as fotos sejam danificadas.  

Após terminarem de fixar as imagens e as suas respectivas legendas, proponha à turma que 

observe atentamente a linha do tempo como um todo. Em seguida, questione o que eles acharam do 

processo de construção coletiva da linha do tempo, se é possível reconhecer nas imagens e 

informações trazidas registros da passagem do tempo, se eles sentem falta de algo naquela linha do 

tempo e o que existe de comum naquele conjunto de imagens e informações trazidos por cada um, de 

forma que eles possam refletir sobre o que confere unidade e sentido à linha do tempo produzida por 

eles. A atividade deve evitar transmitir a ideia de que a História cronológica é uma simples sucessão 

de fatos. Para facilitar a compreensão do aluno, é possível discutir a diferença entre tempo cronológico 

e tempo histórico. 

Para o encerramento da atividade, proponha à turma uma votação para decidir qual deveria 

ser o título da linha do tempo. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o desenvolvimento da turma, acompanhe os alunos durante as atividades e 

verifique se cada aluno:  

• reconhece os diferentes significados da palavra “história”; 

• compreende o papel dos marcos históricos na produção do conhecimento histórico; 

• identifica o que é um documento histórico; 

• reflete sobre a noção de ruptura e continuidade; 

• desenvolve o texto de sua trajetória, em conformidade com o que foi pedido; 

• participa dos questionamentos feitos em classe e formula hipóteses de acordo com o que 
foi abordado pelo professor; 

• seleciona a imagem e a legenda, em conformidade com o que foi solicitado;  

• participa e colabora com a elaboração da linha do tempo coletiva. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. O que é uma linha do tempo e qual é a sua função? 

2. Elabore uma linha do tempo familiar, destacando pelo menos quatro marcos históricos 
importantes em sua família. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos associem a linha do tempo como uma forma de apresentar os marcos 
históricos da vida de uma pessoa ou sociedade em um determinado período e a relacionem a uma 
forma de registro, produção e divulgação do conhecimento histórico. 

2. Resposta pessoal. Espera-se que os alunos selecionem marcos e organizem temporalmente os 
eventos selecionados.  

 


