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7. Projeto integrador 

Título: A multiplicidade africana 

Tema Cultura e sociedades dos povos originários da África. 

Problema central 
enfrentado 

Compreender, analisar e conhecer a cultura, a sociedade e a política dos povos originários da 
África. 

Produto final Exposição e apresentação dos conteúdos produzidos. 

 

Justificativa 

A África é a região conhecida como berço da Humanidade. Apesar da importância desse 

continente, a historiografia se transformou ao longo do tempo levando às novas pesquisas e 

necessidades para incluí-lo em suas páginas; os países da região do Saara, sobretudo o Egito, 

fundamentais para o surgimento do mundo ocidental, foram vistos como os únicos merecedores dos 

registros em livros. O continente africano, porém, tem importantes grupos étnicos que são 

fundamentais para a história do mundo especialmente com o Brasil.  

Esse projeto pretende trabalhar com a África como uma região de múltiplas realidades. As 

divisões históricas (África do norte e subsaariana) serão desconstruídas e debatidas com os alunos. 

Assim, será apresentada a divisão: África do norte ou setentrional, África do Sul ou meridional, África 

ocidental, África oriental e África central.  

A discussão englobará também a origem das sociedades que existem no continente, mas que 

são pouco conhecidas, principalmente a região ligada ao Oriente Médio, que é importante não só para 

a África, mas para toda a região. 

 

Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

• 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.  

• Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.  
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• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 
mútuo.  

• Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.  

• Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar 
e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os 
direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, 
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos 
outros e do planeta. 

• Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas.  

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

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

 

Objetivos 

• Identificar a diversidade dos povos africanos; 

• Conhecer como as sociedades africanas se organizavam política, social e economicamente; 

• Reconhecer as diversas expressões culturais características dos povos africanos; 

• Relacionar aspectos da história antiga da África com a história atual desse continente. 

 

Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidade 

História 

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

(EF06HI07) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades 
antigas na África, no Oriente Médio e nas Américas, distinguindo alguns 
significados presentes na cultura material e na tradição oral dessas 
sociedades. 
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Artes 

Contextos e práticas 
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da 
vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

Matrizes estéticas e culturais 
(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção 
artística, problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas 
categorizações da arte (arte, artesanato, folclore, design etc.). 

Arte e tecnologia 
(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos 
digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas 
e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável.  

Geografia Identidade sociocultural 

(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de 
vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. 
(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de 
sociedade, com destaque para os povos originários. 

Língua 
Portuguesa 

Curadoria de informação 
(EF67LP20) Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos 
previamente, usando fontes indicadas e abertas 

Consideração das condições 
de produção de textos de 
divulgação científica 
Estratégias de escrita 

(EF69LP35) Planejar textos de divulgação científica, a partir da 
elaboração de esquema que considere as pesquisas feitas 
anteriormente, de notas e sínteses de leituras ou de registros de 
experimentos ou de estudo de campo, produzir, revisar e editar textos 
voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de 
pesquisas, tais como artigo de divulgação científica, artigo de opinião, 
reportagem científica, verbete de enciclopédia, verbete de enciclopédia 
digital colaborativa, infográfico, relatório, relato de experimento 
científico, relato (multimidiático) de campo, tendo em vista seus 
contextos de produção, que podem envolver a disponibilização de 
informações e conhecimentos em circulação em um formato mais 
acessível para um público específico ou a divulgação de conhecimentos 
advindos de pesquisas bibliográficas, experimentos científicos e estudos 
de campo realizados. 

Estratégias de produção: 
planejamento e produção de 
apresentações orais 

(EF69LP38) Organizar os dados e informações pesquisados em painéis 
ou slides de apresentação, levando em conta o contexto de produção, o 
tempo disponível, as características do gênero apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias e tecnologias que serão utilizadas, ensaiar a 
apresentação, considerando também elementos paralinguísticos e 
cinésicos e proceder à exposição oral de resultados de estudos e 
pesquisas, no tempo determinado, a partir do planejamento e da 
definição de diferentes formas de uso da fala – memorizada, com apoio 
da leitura ou fala espontânea. 

Duração 

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

Material necessário 

• Lousa e giz; 

• Computador(es) e projetor digital; 

• Cartolinas A3; 

• Lápis de cor; canetinha; folhas de sulfite; 

• Material de pesquisa (jornais, revistas e internet). 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 6º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Sugerimos que a coordenação do projeto fique a cargo do professor de História, o qual deve 

conduzir os trabalhos com o apoio do professor de Língua Portuguesa. Este deve fornecer o suporte 

necessário para orientar os alunos na leitura e interpretação de textos e na organização do seminário. 

A participação do professor de Artes deverá enriquecer o trabalho, na medida que ele poderá orientar 

os alunos em relação às imagens que serão selecionadas. O professor de Geografia pode colaborar 

com a leitura, interpretação e confecção dos mapas utilizados para complementar o Projeto. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Delimitação do problema a ser investigado 

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

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

problema pode ser: “Como viviam e quem são os povos originários da África?”. 

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 convide-os a participar do projeto, por 

exemplo: “Vocês conhecem a cultura dos povos originários da África?” ou “Por que não os 

conhecemos?”, “Quais as diferenças entre eles?”, “Quantos grupos étnicos existiam no continente?“.   

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

Esclareça o tema do projeto, que compreenderá a apresentação de um seminário de pesquisa 

e todas as etapas aqui discutidas. 

Com os alunos organizados em círculo, esclareça como o projeto será desenvolvido e elabore 

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

longo das atividades previstas, todos poderão acompanhar o que foi feito e o que falta fazer para 

chegar ao produto final. 

Explique à turma que, ao longo do projeto, todos poderão aprender mais sobre a África, 

principalmente sobre as diferenças e as semelhanças relativas à história dos povos da região. 

Etapa 3 – Debate sobre a divisão territorial africana 

Nessa primeira aula, serão apresentadas aos alunos as divisões da África. Para isso, ele deve 

usar a reportagem “Por que o uso do termo ‘África subsaariana’ está sendo questionado”, disponível 

em: <www.nexojornal.com.br/expresso/2016/09/06/Por-que-o-uso-do-termo-

%E2%80%98%C3%81frica-subsaariana%E2%80%99-est%C3%A1-sendo-questionado> (acesso em: 24 

set. 2018).  
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Após a leitura, debata com os alunos o que eles acharam do artigo. Pergunte se eles 

concordam com a mudança no uso do termo ou discordam dela, pois é importante que eles consigam 

construir as próprias ideias. No final, ressalte dois pontos importantes que estão presentes no texto e 

que fundamentam essa atividade: a mudança é importante, uma vez que não reduz a “África 

subsaariana” a uma só região, pois nela vivem muitas etnias e hoje existem muitos países em conflito; 

o uso desse termo remonta a um passado colonial que não reconhecia a importância das diferentes 

culturas da região. 

Etapa 4 – Novos horizontes  

Nessa etapa, organize a turma em 5 grupos. Cada grupo ficará responsável por uma região do 

continente: África do norte ou setentrional, África do Sul ou meridional, África ocidental, África oriental 

e África central. Esclareça que essa é a divisão regional do continente. Mostre a eles o mapa disponível 

em: <https://blogdoenem.com.br/wp-content/uploads/2017/05/33.jpg> (acesso em: 24 set. 2018), 

assim ficará mais fácil a visualização. 

Cada grupo deve fazer uma pesquisa e responder às seguintes perguntas: 

• Qual é o tamanho territorial dessa região estudada? 

• Quantas pessoas moram nessa região? 

• Quais são os países que a integram? 

Essa pesquisa tem como objetivo que os alunos compreendam, na prática, que o continente é 

extenso e diverso e, portanto, qualquer divisão que não leve em conta essa diversidade deve ser 

questionada. 

Peça aos alunos que tragam para a próxima etapa as questões respondidas por escrito.  

Etapa 5 – Entendendo a diversidade do continente africano 

Debata com os alunos as respostas deles às questões da etapa anterior. Essas respostas devem 

ser comparadas. Conduza o debate e permita que os próprios alunos apresentem as questões. No final, 

porém, duas observações devem ser apresentadas e ressaltadas: a África setentrional é a região com 

os países mais ricos do continente e com grande intercâmbio comercial na história com o Ocidente; a 

África ocidental é a segunda menor (em tamanho territorial), mas uma das que tem mais divisões em 

países. 

Depois dessas observações, os alunos devem escolher ao menos três países para estudarem. 

É importante que eles escolham os que mais conhecem (pensando, principalmente em locais, como o 

Egito), pois o intuito da atividade é mostrar que essas regiões, fundamentais para a história do 

Ocidente, fazem parte da África, e não da Europa, como muitos pensam. 

As perguntas a serem respondidas pelos grupos são as seguintes: 

• Qual é o nome do país? 

https://blogdoenem.com.br/wp-content/uploads/2017/05/33.jpg
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• Onde ele está localizado? (Apresentá-la no mapa é fundamental.) 

• Quais são os grupos étnicos que lá existem? 

• Qual é a origem da população que vive nesse país hoje?  

• Em sua origem, qual era a forma de  organização social, política e econômica?  

• Como se manifesta a cultura local (roupa, vasos, arquitetura...)? Apresentar exemplos. 

Essas questões são importantes e os alunos devem respondê-las com a maior quantidade de 

informações possível. Elas são fundamentais para que eles compreendam que essas populações estão 

na base da história humana, assim como todas as Grandes Civilizações (Incas, Maias, Hebreus, 

Fenícios). 

Peça aos alunos que organizem uma apresentação (que pode ser feita no computador ou em 

cartolina), que será realizada na próxima etapa. 

Etapa 6 – Construindo saberes 

Nessa etapa, deve-se apresentar à turma o mapa de fronteiras étnicas e políticas do continente 

africano, disponível em: <http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-

content/uploads/2014/10/hist-1.png> (acesso em: 24 set. 2018). O mapa é importante, pois mostra 

que as divisões dos países africanos que existem hoje não levam em conta a trajetória dos povos da 

região, muito menos a diversidade cultural.  

Deve-se retornar ao mapa discutido anteriormente – das divisões das regiões do continente – 

e mostrar que a faixa com mais grupos étnicos e a região com menos divisão de países marca profundos 

conflitos que ocasionou massacre das populações que viviam na região. 

Essa etapa também é importante, pois conduz os alunos ao término da etapa anterior, que, 

por ser uma pesquisa extensa, requer deles saberes maiores. Por isso, deve-se destinar um tempo 

considerável desse momento para debater com os alunos como está a construção das apresentações 

e para esclarecer possíveis dúvidas.  

Etapa 7 – Comparação de resultados 

Nessa etapa, os alunos deverão apresentar para a turma o trabalho feito na etapa 5. Algumas 

recomendações são importantes nesse momento. Todos os alunos do grupo deverão falar e explicar 

alguma parte (é o momento que eles têm para dividir tarefas e cumpri-las em conjunto); a 

apresentação deve estar ordenada e cada etapa deve ter a mesma qualidade e quantidade de 

informações; os exemplos devem ser explicados, e não apenas jogados como imagens meramente 

ilustrativas. 

No final das apresentações, o professor deve conduzir um debate em sala de aula, que, mais 

uma vez, terá como base os questionamentos dos próprios alunos, mas deve apresentar: a facilidade 

ou não de encontrar mais informações sobre alguns países (os do norte são mais fáceis, por exemplo); 

os produtos culturais de cada local são distintos; os processos econômicos, políticos e sociais são bem 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2014/10/hist-1.png
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2014/10/hist-1.png
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diferentes, não só entre si, mas também do que estamos acostumados a ver na história do Ocidente 

(presença da economia agrícola, divisão de famílias voltadas ao matriarcado ou a divisões familiares); 

a pesquisa feita na etapa 5 corrobora com o mapa discutido na etapa 6, onde a divisão étnica do 

continente é muito maior que a política dos países.  

Etapa final – Organização e apresentação para o público 

Por fim, os alunos vão apresentar o projeto aos pais, alunos e professores. A ideia é que todas 

as etapas aqui relacionadas estejam presentes na exposição. A partir de uma montagem com cartolinas 

ou projeções, os alunos deverão explicar o que entenderam das sociedades africanas e do papel delas 

no início da História das civilizações. É importante que todas as etapas sejam explicadas e 

exemplificadas (sobretudo em relação aos mapas e à cultura dessas etnias).  

 

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 comunidade escolar, oriente a turma a produzir dois 

relatórios: no primeiro, elaborado em grupo, deverá ser relatada a experiência do trabalho com as 

pesquisas; no segundo, individualmente, cada aluno descreverá a experiência vivida nas diferentes 

etapas do projeto e as aprendizagens construídas.  
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