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

de conhecimento e habilidades a serem trabalhados no bimestre e sua disposição no Livro do 

Estudante, bem como sugerir práticas em sala de aula que contribuam na aplicação da metodologia 

adotada.  

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

Os procedimentos didáticos desenvolvidos pelo professor devem sempre estar alinhados aos 

objetivos das habilidades determinadas para cada etapa dos Anos Finais do Ensino Fundamental que, 

por sua vez, estão embasadas nos procedimentos básicos explicitados a seguir. 

• Identificação dos eventos considerados importantes na história do Ocidente (África, 
Europa e América, sobretudo o Brasil), ordenando-os de forma cronológica e localizando-
os no espaço geográfico. 

• Compreensão e seleção dos significados da produção, da circulação e da utilização de 
documentos (materiais ou imateriais), reflexão sobre esses significados e posterior 
elaboração de críticas acerca de formas já consolidadas de registro e de memória, por 
meio de uma ou várias linguagens. 

• Reconhecimento das hipóteses, por meio da interpretação de diferentes versões de um 
mesmo fenômeno, avaliando os argumentos apresentados com vistas ao 
desenvolvimento de habilidades necessárias para a elaboração de proposições próprias. 
(BNCC, p. 414) 

A partir desses três procedimentos básicos citados na BNCC, deve-se propor atividades 

cotidianas vinculadas ao desenvolvimento de habilidades que reflitam as competências estabelecidas 

nesse documento norteador. 

Nesse contexto, o ensino-aprendizagem deve ocorrer de forma que o professor atue como 

mediador. Ao formular atividades que propiciem a organização do trabalho pedagógico, o professor 

gera oportunidades condutoras do processo do ensino e da aprendizagem.  

Se nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental espera-se a “consolidação das aprendizagens 

anteriores pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural das 

crianças, em conjunto com a ampliação da autonomia intelectual dos estudantes” (BNCC, p. 57), nos 

Anos Finais do Ensino Fundamental o desafio está em se apropriarem das diferentes lógicas de 

organização dos conhecimentos relacionados às áreas, por isso, fortalece-se a autonomia para que os 

alunos possam interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de informação. 

Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 8: O mundo 
grego antigo 

Capítulo 9: A Grécia 
clássica e helenística 

As noções de cidadania e 
política na Grécia e Roma 
 

(EF06HI10) Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na 
formação da pólis e nas transformações políticas, sociais e culturais. 

(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de 
inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas. 
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Capítulo 10: A Roma 
mais antiga 

As noções de cidadania e 
política na Grécia e em Roma 

(EF06HI11) Caracterizar o processo de formação da Roma Antiga e 
suas configurações sociais e políticas nos períodos monárquico e 
republicano. 

(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de 
inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas. 

Capítulo 11: O 
Império Romano 

O Ocidente Clássico: 
aspectos da cultura na Grécia 
e em Roma 
 
As noções de cidadania e 
política na Grécia e em Roma 

• Domínios e expansão das 
culturas grega e romana; 

• Significados do conceito 
de “império” e as lógicas 
de conquista, conflito e 
negociação dessa forma 
de organização política. 

(EF06HI09) Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance 
e limite na tradição ocidental, assim como os impactos sobre outras 
sociedades e culturas. 

(EF06HI13) Conceituar “império” no mundo antigo, com vistas à 
análise das diferentes formas de equilíbrio e desequilíbrio entre as 
partes envolvidas.  

(EF06HI17) Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no 
mundo antigo. 
 

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

A preparação das aulas e das atividades necessita estar conectada ao desenvolvimento das 

habilidades previstas por este plano de desenvolvimento. Por isso, os conteúdos e as propostas de 

práticas pedagógicas devem adequar-se aos objetivos de aprendizagem, que por sua vez necessitam 

de tratamento cuidadoso do professor para que as habilidades desenvolvidas avancem para as 

competências específicas da área de Ciências Humanas, na qual a História está inserida. 

No 6º ano, a BNCC estabelece como prioridade no ensino de História a retomada de 

conceitos e procedimentos tratados nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que são: o registro das 

primeiras sociedades e a construção da Antiguidade clássica em comparação com outras sociedades 

e concepções de mundo. Junto a essa recuperação de conteúdo, os objetos de conhecimentos desta 

disciplina seguem para período Medieval na Europa e às formas de organização social e cultural em 

parte da África. 

Nos Anos 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 devido a relação com o desenvolvimento das habilidades e o 

ensino dos conteúdos relativos ao 6º ano do Ensino Fundamental. 

Dessa forma, diversas atividades podem ser propostas, já que são muitas as habilidades a 

serem desenvolvidas, como também são variadas as formas de aprender dos alunos, e nesse 

contexto o professor tem o papel de atuar como mediador do conhecimento. 
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Na faixa etária que compreende os Anos Finais do Ensino Fundamental, os alunos passam por 

importantes alterações, físicas e sociais. O pensamento abstrato se elabora e a vontade de 

desenvolver a autonomia e os questionamentos sobre as contradições sociais cresce; em 

consequência disso, as atividades que valorizam a autonomia tendem a provocar nos alunos um 

engajamento maior. 

Entendendo competências como a mobilização de conhecimentos para operacionalizar a 

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

BNCC, conduzir os alunos a desenvolver as seguintes competências: compreensão dos 

acontecimentos históricos; levantamento de questionamentos, hipóteses, e argumentos propondo a 

interpretação adequada de documentos e contextos históricos a serem estudados; identificação de 

posições diferentes quanto ao mesmo contexto histórico, colocando-se ética e criticamente diante 

dessas posições; exame das movimentações das diferentes populações e mercadorias levando em 

conta a temporalidade e a espacialidade, bem como seus significados históricos; compreensão e 

interrogação dos conceitos e métodos historiográficos; avaliação e utilização das tecnologias digitais 

de forma crítica e responsável. 

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

importante, porque a partir dela é possível prever as atividades que a serem desenvolvidas, e os 

alunos vão se adaptar melhor à metodologia de trabalho. Após o estabelecimento de uma rotina, 

ficará mais fácil criar estratégias de ensino que garantam uma aprendizagem significativa. Assim, a 

rotina de trabalho diário poderá compreender: 

• retomada do conhecimento da aula anterior; 

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

• perguntas orientadoras para que a leitura seja efetiva, pois se trata do principal 
instrumento de apreensão de conhecimento dos conteúdos apresentados no livro 
didático; 

• discussão do tema tratado no dia; 

• uso de registros individuais (resumo, mapa de conhecimento, descrições, textos 
informativos, de opinião, etc.) e coletivos (cartazes, mapas, exposições de colagens e 
pesquisa); 

• uso de linguagem verbal e não verbal na modalidade oral e escrita; 

• acompanhamento do aprendizado; 

• avaliação da aula, de diversas modalidades; 

• sistematização individual e coletiva dos conteúdos trabalhados nas aulas de História. 
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3. Relação entre a prática didático-pedagógica e o 

desenvolvimento de habilidades 

Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, a disciplina História pretende ampliar a percepção 

dos alunos quanto à sua realidade local, porém caminhando para a apreensão dos fatores sociais e 

históricos que explicam a sociedade que os cerca. Dessa forma, a retomada do conhecimento 

acontece à medida que novos conteúdos são conectados ao saber prévio dos alunos, criando um 

movimento espiral no processo de ensino aprendizagem.  

A amplitude que os alunos ganham nessa perspectiva de aprendizagem caminha também 

para a compreensão das diversidades religiosa, cultural e étnica, objetivando fortalecer na turma 

atitudes respeitosas diante da sociedade e do meio ambiente.  

A seguir, descrevemos mais detalhadamente os procedimentos primordiais para o ensino de 

História. Na sequência, apresentamos algumas atividades que podem instrumentar o professor no 

ensino dos objetos de conhecimento propostos para o terceiro bimestre do 6ºano. 

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 de 

problemas e questões dos processos do passado, além de permitir que eles os diferenciem dos 

acontecimentos do tempo presente. 

Com esse procedimento, os alunos acostumam-se a olhar o objeto de conhecimento com o 

foco de estabelecer relações com o que já foi estudado anteriormente, além de fazer associações 

com o conhecimento prévio que eles adquiriram fora do ambiente escolar. 

Comparação 

A comparação no ensino de História tem a função de estabelecer pontes entre diferentes 

processos e tempos históricos, observando como os processos migratórios dos povos, a 

sedentarização, o surgimento das sociedades, as relações estabelecidas entre elas, bem como a 

produção e circulação das mercadorias ocasionaram as mudanças inerentes ao passar do tempo. A 

comparação e a identificação, já descrita anteriormente, ajudam a iniciar um trabalho de ensino dos 

objetos de conhecimento. 

Contextualização 

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

anacronismo em suas análises, por isso devem ser utilizadas as habilidades de comparação e 

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

para o bimestre. 
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Esse cuidado colabora para evitar que preconceitos e análises incoerentes com o período em 

questão sejam construídos. Por isso, buscar entender o processo dos fatos e não apenas identificá-

los é importante para o efetivo ensino de História. 

Interpretação 

Interpretar não é apenas entender, é atribuir significados ao documento ou texto que está 

sendo trabalhado utilizando os procedimentos de identificação, operação e contextualização. A 

habilidade de interpretação se aprofunda à medida que os alunos adquirem repertório e conseguem 

relacionar os objetos de conhecimento àquilo que aprendem. 

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

construção de práticas de ensino, elas sempre são mobilizadas conjunta ou sequencialmente para 

que os alunos desenvolvam as competências esperadas. 

Análise 

Por meio da habilidade de análise, espera-se que os alunos consigam questionar a escrita da 

História e se posicionar criticamente diante de observações e metodologias usadas para a construção 

do texto historiográfico. O que se objetiva com o estímulo da construção do pensamento crítico é o 

desenvolvimento de uma postura que os torne cidadãos críticos. 

Pesquisa 

Graças à facilidade de acesso a várias fontes de informação oriundas de aparelhos celulares 

móveis, notebooks, tablets e internet banda larga, é comum pensarmos que a pesquisa possa não ter 

um papel importante como prática de sala de aula. Na verdade, mais do que nunca, essa prática deve 

fazer parte do cotidiano escolar, não só porque se torna cada vez mais fácil o acesso à informação, 

mas principalmente porque aprender a lidar com essas ferramentas é condição indispensável para a 

visão crítica da realidade. 

Por isso, desenvolver atividades que auxiliem os alunos a lidar com várias fontes de 

informação, discernir sobre a confiabilidade dessas fontes e estimular a autonomia para que eles 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, que, embora seja fonte profícua, não é a única. 

Livros de gêneros diferentes, filmes, entrevistas com familiares, vizinhos e colegas, observação do 

ambiente em que os alunos vivem, museus, acervos iconográficos também são fontes de informação 

que, complementarmente ao livro didático (e à internet), contribuem para o enriquecimento do 

processo de ensino-aprendizagem que deve sempre ser mediado pelo professor. 
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Além disso, conduzir os alunos para atuarem como pesquisadores contribui para a 

elaboração da autonomia e da reflexão crítica sobre as diversas visões que um mesmo assunto pode 

suscitar. 

Levantamento de conhecimentos prévios  

Diagnosticar o que os alunos já conhecem do conteúdo a ser trabalhado ajuda no 

planejamento e na formulação das atividades, assim, recomenda-se a proposição de atividades que 

levantem esses conhecimentos. Esse diagnóstico torna-se frutífero e colabora para realizar uma 

avaliação adequada do processo de ensino-aprendizagem. Ele pode ser feito por meio de um 

levantamento oral ou escrito, um questionário, um desenho ou uma produção de texto, entre outras 

possibilidades. 

Registro e sistematização de informações 

Sistematizar as informações em forma de registro é importante para avaliar o processo de 

ensino-aprendizagem que está sendo conduzido. Esse registro pode ocorrer de forma coletiva e 

individual, por meio de provas objetivas, produção de texto de vários gêneros (resenha, resumo, 

listas, tabelas, narrativas, história em quadrinhos, desenhos, etc.). 

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

melhorar em seu processo de aprendizagem e dessa maneira comprometam-se de forma 

participativa com a atuação escolar deles. 

Análise de dados estatísticos 

O ensino de História com uma abordagem interdisciplinar propicia o desenvolvimento de 

atividades que trabalhem com dados estatísticos, que dialogam diretamente com a Geografia e a 

Matemática, já que recorrentemente a historiografia se constrói com dados concretos e fontes 

seriais. Assim, elaborar pesquisas em que os alunos produzam dados estatísticos ou consultem 

fontes que tenham esses dados possibilita a familiaridade com esse tipo de informação. 

Uso de registros escritos 

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

de interação social de determinada época. Considerando essa característica do objeto de estudo, 

usar registros históricos escritos possibilita que os alunos entrem em contato com a linguagem e o 

discurso utilizado no momento de produção do documento, podendo assim visualizar, sem a 

mediação de um texto didático, o que o professor deseja apresentar como objeto de conhecimento. 

Por meio de perguntas que levem à descrição e à análise do documento, os alunos podem ter 

dimensão tanto dos fatores materiais quando dos discursos que os formaram. Deve-se atentar para 
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que um documento não seja apresentado como um elemento meramente ilustrativo. O ideal é que 

ele seja o objeto de análise e avaliação pelos alunos. 

Uso de iconografia 

Pensar com atenção nas imagens produzidas em variadas épocas é importante para que a 

habilidade de leitura e interpretação não recaia somente na linguagem verbal. A iconografia presente 

nas atividades do 6º ano possibilita não apenas entender como era representada a realidade no 

momento de produção da imagem, como também provoca a busca por conhecer os produtores 

dessas imagens, os produtos utilizados nelas, além de desenvolver um senso estético para as artes 

plásticas. Analisar uma tela, vai além de observar o que está representado, a ausência de elementos 

significa tanto quanto a presença deles. Se unificado com a disciplina de Arte, o estudo de 

iconografia fica enriquecido, uma vez que os alunos terão contato com dois pontos de vista técnicos 

diferentes para analisar tal documento. 

Apresentações e exposições 

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

bimestre promovem situações propícias para que os alunos exercitem o olhar e o respeito ao outro e 

valorizam o conhecimento e o esforço dedicados pelos envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. Quando são apresentados a outras turmas escolares ou à comunidade externa, esses 

discursos orais consolidam a relação entre a escola, os estudantes e os habitantes da região ao seu 

entorno. 

Além disso, quando os alunos são atores participativos da produção e da organização dessas 

propostas, eles desenvolvem a autonomia e as habilidades sociais que contribuem para um 

aprendizado significativo. 

Após a exposição das habilidades e das práticas que podem ser desenvolvidas no 6º ano do 

Ensino Fundamental, apresentaremos algumas atividades que se relacionarão aos objetos e às 

habilidades relacionadas ao terceiro bimestre. 

Proposta de atividade: Roda de conversa 

Habilidades: (EF06HI10) Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da 

pólis e nas transformações políticas, sociais e culturais. (EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a 

dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas. 

Concomitante ao estudo dos textos contidos no capítulo 8 do livro didático, em que há a 

discussão sobre a construção da democracia na Grécia, aproveite o momento para aprofundar o 

conhecimento dos estudantes em relação à democracia na Grécia antiga comparando-a com a 

democracia brasileira atual. Para alcançar esse objetivo e as habilidades acima referidas, sugerimos a 

seguinte atividade. 
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A partir da leitura do material didático, elabore junto com os alunos tópicos que contenham 

os passos dados pelos grupos sociais para se chegar à democracia grega e suas características. 

Proponha aos alunos uma pesquisa sobre a construção da Constituição Federal brasileira de 1988. 

Primeiramente, investigue com o grupo se algum dos alunos saberia dizer o que é uma Constituição. 

Em seguida, exponha (em impressos distribuídos aos alunos ou projeção em tela) os trechos 

iniciais do texto da Constituição Federal, pode-se consultá-la no site 

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> (acesso em 24 set. 2018). Procure 

com os alunos no texto da Constituição palavras que geralmente aparecem quando falamos de 

democracia da Grécia Antiga. Peça aos alunos que grifem essas palavras, como “democrático”, 

“cidadania”, “cidadão”. Ouça as propostas feitas pelos alunos e discutam coletivamente o sentido 

dos termos escolhidos. Então, divida a turma em grupos menores e solicite que usem a lista de 

tópicos produzida e o estudo dos trechos da Constituição de 1988 para escreverem um parágrafo 

sobre a democracia brasileira atual e a grega antiga. Se for necessário, sugira que iniciem o parágrafo 

da seguinte forma: Podemos comparar a democracia da Grécia antiga e a democracia brasileira da 

nossa época a partir de uma semelhança e uma diferença. [...]  

Encaminhe o raciocínio dos alunos para que apontem semelhanças sem se esquecer das 

diferenças (ao menos uma de cada), a fim de não compreenderem de modo equivocado e anacrônico 

a democracia grega antiga. Para finalizar, proponha uma roda de conversa na qual os alunos 

compartilhem os resultados de seu trabalho e conduza uma discussão na qual a comparação entre a 

construção da democracia brasileira e grega sejam evidenciadas. 

 

Proposta de atividade: Grêmio estudantil 

Habilidades: (EF06HI11) Caracterizar o processo de formação da Roma Antiga e suas 

configurações sociais e políticas nos períodos monárquico e republicano. (EF06HI12) Associar o 

conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas. 

Entre os principais legados da civilização romana estão a República, o voto e a participação 

popular. Essas características podem ser verificadas no ambiente escolar por meio dos grêmios 

estudantis, cuja formação é autorizada pela Lei nº 7.398/1985 (de 4/11/1985). Para aprofundar esse 

legado da civilização romana, propomos uma atividade na qual os alunos tomem conhecimento da 

organização escolar discente.  

Retome com os alunos as características da república romana, dando ênfase à formulação 

das leis e à participação cidadã por meio do voto. 

Peça aos alunos que realizem uma pesquisa para responder às seguintes questões: “O que 

são grêmios estudantis?”, “Como eles funcionam?”, “Como surgiram?”. 

Retome as informações pesquisadas sobre o grêmio estudantil e proponha uma discussão na 

qual os alunos conversem sobre a importância dos estudantes para a formação de um ambiente 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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escolar produtivo, dando relevância em como o grêmio estudantil pode ajudar na organização da 

unidade escolar.  

 

Proposta de atividade: Mural 

Habilidades: (EF06HI09) Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance e limite na 

tradição ocidental, assim como os impactos sobre outras sociedades e culturas. (EF06HI17) 

Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. (EF06HI13) Conceituar “império” 

no mundo antigo, com vistas à análise das diferentes formas de equilíbrio e desequilíbrio entre as 

partes envolvidas. 

Após a leitura do capítulo 11, construir com os alunos uma tabela na qual os conceitos de 

escravidão, servidão e trabalho livre sejam caracterizados e comparados à compreensão que temos 

desses conceitos atualmente. 

Como complemento, também propomos a confecção de um mural com os elementos da 

cultura da Antiguidade clássica que ainda se percebem na sociedade atual, com destaque para as 

narrativas mitológicas que estão presentes em várias produções cinematográficas; os jogos 

olímpicos, as línguas neolatinas com ênfase aos vocábulos de origem grega e latina na língua 

portuguesa. 

 

4. Gestão da sala de aula 

Escolher a melhor forma de administrar a sala de aula talvez seja o maior desafio do 

professor, uma vez que a multiplicidade de perfis de alunos é grande. Não há uniformidade de 

pensamento, comportamento, ritmo na aprendizagem, por isso a preparação das aulas deve sempre 

se adequar à realidade da turma. Além disso, a política de inclusão acrescentou ao ambiente escolar 

a imprescindibilidade de um olhar atento do professor para adaptar o conteúdo e as práticas para 

alunos que apresentam necessidades especiais. 

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

se levarmos em conta que uma das competências que devem ser adquiridas no ensino de História é o 

respeito à diversidade, essa multiplicidade poderá ajudar o professor a construir um ambiente no 

qual o confronto de diferentes ideias promova o respeito à diferença.   

Conhecer o perfil dos alunos, suas potencialidades e suas eventuais limitações é condição 

imprescindível para que a sala de aula seja um ambiente seguro para eles se desenvolverem de 

forma saudável. Por isso, o professor que abre um canal de diálogo para inteirar-se dos gostos e da 

realidade de toda a turma através de uma escuta sem julgamentos, consegue de forma menos 

conflituosa construir uma relação de respeito. Dessa forma, a realidade dos alunos passa a fazer 
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parte dos debates e das atividades em sala de aula, tendo em vista que compreender o que eles 

pensam facilita na contextualização das atividades desenvolvidas em sala de aula.  

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

os diferentes níveis de aprendizagem e habilidades é um meio para construir um ambiente de 

respeito. Unir um aluno com deficiência a outros que apresentam um desenvolvimento típico 

também é uma estratégia benéfica para todos eles. Observar as interações entre os alunos e intervir 

questionado os motivos que os levam a agir de determinada maneira ajuda a entender o que 

acontece entre eles, compreender a realidade deles e promover o diálogo entre os alunos antes de 

haver algum conflito. 

Solicitar aos alunos que sugeriram formas de resolver os conflitos e as dificuldades, tanto no 

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

envolvimento na resolução desses conflitos e a superação dessas dificuldades. Isso os conduz a uma 

postura responsável diante atitudes que possam vir a ter em outro momento. 

Equilibrar aulas expositivas, nas quais o professor é o centro, com aulas participativas, nas 

quais os alunos promovam atividades, é um meio para que estas sejam significativamente 

aprendidas. Essas atividades podem eventualmente gerar um produto que estimule exposições que 

envolvam toda a comunidade.  

 

5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

Acompanhar a aprendizagem dos alunos é importante para determinar quais conteúdos 

devem ser retomados, quais devem avançar com mais rapidez, quais atividades foram mais bem 

recebidas pelo grupo, em quais tiveram mais dificuldade, entre outras conclusões que surgirão a 

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

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

que os alunos atingiram no final dos bimestres, observar o aprendizado a partir das habilidades 

desenvolvidas por eles requer uma avaliação contínua, que pode durar todo o ano letivo.  

Faz parte também desse acompanhamento deixar evidente para os alunos e seus 

responsáveis o que se espera deles ao final de um bimestre ou ano letivo, informações desse tipo 

ajudam a turma a ajustar suas expectativas em relação às aulas e às atividades propostas pelo 

professor.  

Uma devolutiva objetiva do desenvolvimento dos alunos durante o processo de ensino-

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

também os direciona a saber quais são as habilidades necessárias para dar continuidade aos estudos.  

Constitui parte do acompanhamento da aprendizagem ajustar os objetivos que levam à 

aquisição das habilidades por alunos que apresentam necessidades especiais, o que demanda uma 
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abordagem diferenciada tanto no ensino quanto na avaliação. Por exemplo, se houver em sala de 

aula um aluno com deficiência auditiva, que se comunica apenas por libras, e tiver sido proposta 

como atividade de avaliação um seminário ou debate, é importante que o professor apresente outra 

forma de avaliação ou use a comunicação escrita entre esse aluno e os outros. Nesse caso outro 

colega pode ler o que os alunos escreveram. Caso haja possibilidade, o aluno ou o professor podem 

utilizar aplicativos de celular que transformam textos escritos em orais; ou ainda, aproveitar essa 

situação para que os demais alunos entendam um pouco da linguagem das libras, ampliando 

repertórios e interações de todos. 

 

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

apresentar aos estudantes 

BITTENCOURT, Circe M. F. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2009.  

______ (Org.). O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 1991.  

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/linha-do-tempo-2017-

dezembro/BNCCpublicacao.pdf> (acesso em: 29 set.2018). 

Textos sobre o funcionamento e implementação do grêmio estudantil 

Caderno Grêmio em Forma. Disponível em: 

<www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/1095.pdf> (acesso em: 29 set.2018). 

Grêmio Livre. Disponível em: 

<www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/385450/Gremio%20Livre.pdf?sequence=> (acesso 

em: 29 set.2018). 

Vídeo sobre a construção de assembleias escolares 

Psicologia da Aprendizagem – Aula 23 – Assembleias escolares e construção de valores. Disponível 

em: <www.youtube.com/watch?v=Z1TTLw1uI4Y>. (Acesso em: 24 set. 2018). 

  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/linha-do-tempo-2017-dezembro/BNCCpublicacao.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/linha-do-tempo-2017-dezembro/BNCCpublicacao.pdf
http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/1095.pdf
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/385450/Gremio%20Livre.pdf?sequence
http://www.youtube.com/watch?v=Z1TTLw1uI4Y
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7. Projeto integrador 

Título: Democracia na sala de aula 

Tema Assembleia de classe como espaço para a resolução de conflitos 

Problema central 
enfrentado 

Levantar causas motivadoras dos conflitos que prejudicam o ambiente em sala de aula e propor 
soluções 

Produto final Constituição de combinados e condutas que criem um ambiente escolar menos conflituoso 

Justificativa 

A Democracia é uma conquista da sociedade brasileira, que, assim como na Antiguidade 

clássica, foi construída ao longo do tempo e forjada a partir de avanços, retrocessos, conflitos e 

acordos, os quais, em 1988, resultaram na mais recente Constituição Federal.  

Entender como a democracia brasileira foi formada passa por compreender como essa ideia 

surgiu na Antiguidade clássica, por isso propomos neste projeto a inserção de práticas democráticas 

para a gestão da sala de aula, resolução de conflitos entre alunos e entre alunos e professores, além 

disso, este projeto visa levar os estudantes a entender os processos históricos que formaram a 

democracia atual.  

O projeto “Democracia na sala de aula” busca, então, aproximar os conteúdos programados 

para este bimestre orientando os alunos em práticas que possibilitem conhecer, através da pesquisa 

bibliográfica, da constituição de assembleia de classe e da produção de textos de variados gêneros a 

importância da democracia e as formas de participação nela. 

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.  

• Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e 
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável 
em âmbito local, regional e global, atuando criticamente diante de questões do mundo 
contemporâneo.  

• 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 
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local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 
dos outros e do planeta. 

• 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 

• Ampliar o conhecimento dos alunos sobre democracia. 

• Ampliar a habilidade de interpretação de textos não verbais por intermédio da 
contextualização de textos verbais e audiovisuais de vários gêneros. 

• 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 os membros da comunidade escolar. 

 

Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidade 

História 

O Ocidente Clássico: aspectos 
da cultura na Grécia e em 
Roma  

(EF06HI09) Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance e 
limite na tradição ocidental, assim como os impactos sobre outras 
sociedades e culturas.  

As noções de cidadania e 
política na Grécia e em Roma 

(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e 
exclusão na Grécia e Roma antigas.  

Língua 
Portuguesa 

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

(EF69LP13) Engajar-se e contribuir com a busca de conclusões comuns 
relativas a problemas, temas ou questões polêmicas de interesse da 
turma e/ou de relevância social. 

(EF69LP14) Formular perguntas e decompor, com a ajuda dos colegas e 
dos professores, tema/questão polêmica, explicações e ou argumentos 
relativos ao objeto de discussão para análise mais minuciosa e buscar em 
fontes diversas informações ou dados que permitam analisar partes da 
questão e compartilhá-los com a turma. 

(EF69LP15) Apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, 
respeitando os turnos de fala, na participação em discussões sobre temas 
controversos e/ou polêmicos.  
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Reconstrução das condições 
de produção e circulação e 
adequação do texto à 
construção composicional e ao 
estilo de gênero (Lei, código, 
estatuto, código, regimento 
etc.)   

(EF69LP20) Identificar, tendo em vista o contexto de produção, a forma 
de organização dos textos normativos e legais, a lógica de hierarquização 
de seus itens e subitens e suas partes: parte inicial (título – nome e data – 
e ementa), blocos de artigos (parte, livro, capítulo, seção, subseção), 
artigos (caput e parágrafos e incisos) e parte final (disposições 
pertinentes à sua implementação) e analisar efeitos de sentido causados 
pelo uso de vocabulário técnico, pelo uso do imperativo, de palavras e 
expressões que indicam circunstâncias, como advérbios e locuções 
adverbiais, de palavras que indicam generalidade, como alguns 
pronomes indefinidos, de forma a poder compreender o caráter 
imperativo, coercitivo e generalista das leis e de outras formas de 
regulamentação. 

 

Duração 

Tempo estimado de um bimestre (dois meses) para aplicação do projeto, caso seja dedicada 

uma aula por semana e cada etapa corresponda a uma aula. 

Material necessário 

• Cartolina 

•  Caneta esferográfica 

• Projetor 

• Aparelho de DVD 

•  Televisão 

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 dos diversos gêneros textuais e pode 

contribuir ajudando os alunos a se engajar e produzir argumentações coerentes para construir a 

pauta e realizar a assembleia em sala. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Exibição do vídeo: “O que são assembleias escolares” 

Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=g7ozqUqVKB0> (acesso em 24 set. 2018). 

• Retomar com os alunos os aspectos históricos que fizeram surgir a democracia e as 
formas de representação popular na Antiguidade clássica. 

http://www.youtube.com/watch?v=g7ozqUqVKB0
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• Exibir o vídeo e propor o debate sobre as impressões da turma diante do que foi 
mostrado no vídeo. 

Etapa 2 – Delimitação do problema a ser investigado 

• Explicitar o alcance da assembleia de classe. 

• Esclarecer quais são os aspectos que não podem ser mudados em razão de um 
impedimento legal e quais são os que podem ser modificados. 

• Solicitar uma pesquisa sobre democracia representativa e participativa. 

Etapa 3 – Construção da pauta 

• Socialização do resultado da pesquisa. 

• Construção da pauta para a realização da assembleia usando a tabela sugerida a seguir: 

 

Pauta para assembleia 

Pontos 
positivos 

Pontos para 
melhorar 

O que fazer para melhorar 

 
 
 
 
 
 

  

Sugerimos que essa tabela seja confeccionada em cartolina ou papel pardo e fique disponível 

para que os alunos preencham-na durante a semana.  

Etapa 3 – Assembleia de classe 

• Realização da assembleia. 

• Construção das normas para a resolução dos problemas. 

• Construção coletiva da ata com a assinatura de todos os alunos. 

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação deve estar de acordo com os objetivos propostos, ocorrendo de forma contínua. 

Outro modo de mensurar o desempenho dos alunos é a autoavaliação na qual eles mesmos podem, 

através de relatórios, descrever a experiência coletiva e individual que tiveram ao longo do projeto. 
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Para saber mais – aprofundamento para o professor 

Textos 

ASSEMBLEIAS ESCOLARES: saiba como e quando criar. Escolaweb. Disponível em: 

<http://www.escolaweb.com.br/blog/assembleias-escolares-saiba-como-e-quando-criar/> . Acesso 

em: 10 out. 2018. 

ARAÚJO, Ulisses F. Resolução de conflitos e assembleias escolares. Disponível em: 

<https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/article/viewFile/1743/1623>. Acesso em: 10 

out. 2018. 

PÁTARO. Cristina Satiê de Oliveira; PÁTARO, Ricardo Fernandes. Experiências de assembleias de 

classe nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Etica/19_pataro.pdf>. Acesso em: 10 out. 2018. 

 

Vídeo 

Caminhos da escola - Democracia na escola. TV Escola. Disponível em: 

<https://tvescola.org.br/tve/video/caminhos-da-escola-democracia-na-escola>. Acesso em: 10 out. 

2018. 

 

 

http://www.escolaweb.com.br/blog/assembleias-escolares-saiba-como-e-quando-criar/
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/article/viewFile/1743/1623
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Etica/19_pataro.pdf
https://tvescola.org.br/tve/video/caminhos-da-escola-democracia-na-escola

