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

objetos de conhecimento e as 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. 
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Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 12: A 
Europa e a 
formação do 
feudalismo 

A passagem do mundo 
antigo para o mundo 
medieval 

(EF06HI14) Identificar e analisar diferentes formas de contato, 
adaptação ou exclusão entre populações em diferentes tempos e 
espaços. 

Senhores e servos no mundo 
antigo e no medieval 

(EF06HI16) Caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento 
e as formas de organização do trabalho e da vida social em diferentes 
sociedades e períodos, com destaque para as relações entre 
senhores e servos. 

Capítulo 13: Igreja e 
cultura na Idade 
Média 

O papel da religião cristã, dos 
mosteiros e da cultura na 
Idade Média  

(EF06HI18) Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos modos 
de organização social no período medieval.  

Capítulo 14: 
Transformações da 
Europa medieval 

O Mediterrâneo como espaço 
de interação entre as 
sociedades da Europa, da 
África e do Oriente Médio 

(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, 
produtos e culturas no Mediterrâneo e seu significado. 

O papel da mulher na Grécia 
e em Roma, e no período 
medieval  

(EF06HI19) Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das 
mulheres no mundo antigo e nas sociedades medievais. 

 

2. Atividades recorrentes em 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 as formas de organização social e cultural na 

América e na África. 

Nas 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 sim devido a relação com o desenvolvimento das habilidades e o 

ensino dos conteúdos relativos ao 6º ano do Ensino Fundamental. 
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Dessa forma, diversas atividades podem ser propostas de múltiplas maneiras, 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. 

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 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 quarto bimestre do 6º ano. 

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 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 da presença 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. 

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. 
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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 coletiva e 

individualmente, por meio de provas objetivas, produção de texto de vários gêneros (resenhas, 

resumos, listas, tabelas, narrativas, histórias 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. 

Proposta de atividade: Formação dos reinos germânicos 

Habilidades: (EF06HI14) Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou 

exclusão entre populações em diferentes tempos e espaços. (EF06HI16) Caracterizar e comparar as 

dinâmicas de abastecimento e as formas de organização do trabalho e da vida social em diferentes 

sociedades e períodos, com destaque para as relações entre senhores e servos. 

No inicio do capítulo 12, há a discussão sobre a origem da Europa feudal, destacando a 

formação dos reinos germânicos. Sugerimos que seja proposta aos alunos a confecção de um mapa 

sobre o assunto. Para isso, será necessário organizar a turma em grupos. A atividade poderá ser 

realizada em uma ou duas aulas e irá demandar os seguites recursos: computador com acesso à 

internet e projetor (caso seja possível), planisfério atual, fontes de pesquisa (revistas, sites), cartolina, 

canetinhas, cola e tesoura sem ponta. 

Após estudo da formação dos povos germânicos e a sistematização das informações em um 

resumo, a turma deve ser convidada a escolher um dos povos para ser o tema do mapa de cada grupo. 

Quando todos os grupos já tiverem seus povos escolhidos, deve-se prosseguir à explicação dos 

componentes do mapa: cores, tamanho, informações. O mapa deverá ter representada a rota 

migratória do povo escolhido, por meio de setas ou fluxos, por exemplo. Os alunos deverão fazer uma 

pesquisa sobre os países que atualmente correspondem à rota migratória que ocorreu no período da 

Idade Média, como referência. De acordo com a possibilidade pode-se projetar um mapa-múndi atual 

na classe ou distribuir uma cópia deste mapa a cada grupo de estudantes. Um tempo da aula deve ser 
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reservado para que os alunos elaborem as informações na cartolina, criando um mapa, que deve ser 

colorido.  

Quando os mapas estiverem finalizados, deverá ser reservado um tempo da aula seguinte para 

breves exposições orais sobre o trabalho realizado em grupo e sobre a pesquisa feita e exposta. Essas 

apresentações podem ser usadas como retomada/revisão do conteúdo da aula anterior.  

 

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 

a dimensão tanto dos fatores materiais quanto dos discursos que os formaram. Deve-se atentar para 

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. 
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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 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 4º bimestre. 

Proposta de atividade: A vida cotidiana no medievo 

Habilidades: (EF06HI15) Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas 

no Mediterrâneo e seu significado. (EF06HI18) Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos 

modos de organização social no período medieval. 

A atividade poderá ser realizada em uma ou duas aulas e será necessário organizar a turma em 

grupos. Caso seja possível, construir um cenário, poderão ser utilizados materirais como caixas de 

papelão, papel crepom, cartolina, canetinhas, tesoura sem ponta, tinta guache, cola etc. 

Considerando que a dinâmica comercial dos feudos também estava determinada pela religião 

cristã, esta atividade pretende permitir aos alunos que relacionem o modo de organização político-

social com a religião do local. Após o estudo do tema, os alunos podem ser convidados a encenar uma 

situação deste contexto histórico. É importante lembrar que a encenação é uma forma de tornar 

concreta uma ideia de eventos já passados.  

Portanto, primeiro deve-se elencar no quadro com os alunos as figuras sociais da época 

medieval, como comerciantes artesanais, aventureiros, cavaleiros, senhores feudais, reis e clero. Em 

seguida, os papéis devem ser distribuídos entre os alunos. A escolha pode ser livre, desde que todas 

as categorias sociais estejam representadas.  

Na sequência, deve-se permitir que os alunos preparem o exercício, a atuação dessas figuras 

sociais, recolhendo informações sobre cada um dos grupos da sociedade medieval. Se desejarem, 

podem compor seu personagem com roupas ou objetos que ajudem na caracterização. Por exemplo, 

caso um aluno tenha escolhido atuar como um ourives, ele pode produzir uma joia de papel, pintando-

a de amarelo. Também é possível estimular os alunos a pensar e a preparar o espaço da sala de aula, 

onde carteiras podem representar uma banca de vendas, por exemplo.  
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Depois de combinar com os alunos um momento para a encenação começar, deve-se escrever 

no quadro “Na época medieval, certo dia...” e convidá-los a vivenciar seus papéis: os comerciantes em 

seus negócios, os camponeses cuidando do plantio, o clero pregando os dogmas, etc. Se for possível e 

permitido, sugerimos que a encenação seja registrada, por meio de fotos ou vídeo. É importante 

circular pela sala de aula ouvindo e ajustando falas e trejeitos dos atores.  

 

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 a 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 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 as 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 sugiram 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 de atitudes que possam vir a ter em outro momento. 
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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 alunos 

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 

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

apresentar aos alunos 

ANDERSON, Perry. Passagens da Antiguidade ao feudalismo. São Paulo: Brasiliense, 2000. 

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.  

BLOCH, Marc. A sociedade feudal. São Paulo: Edipro, 2016. 

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: 10 out. 2018. 

FRANCO JR, Hilário. A Idade Media - Nascimento do Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 2001. 

LE GOFF, Jacques. A Civilização do Ocidente Medieval. Petrópolis: Vozes, 2016. 

LE GOFF, Jacques. Raízes medievais da Europa. Petrópolis: Vozes, 2006. 
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7. Projeto integrador 

Título: Cultura árabe na Europa 

Tema Cultura árabe na Europa Medieval 

Problema central 
enfrentado 

Levantar a contribuição da cultura árabe na formação da sociedade medieval, com destaque à 
península Ibérica 

Produto final Mural  

Justificativa 

Hoje em dia os povos islâmicos são geralmente associados ao terrorismo e à perseguição 

religiosa; por esse motivo faz-se necessário desconstruir prejulgamentos relativos a esses povos. É 

fundamental compreender, por exemplo, os conflitos e as guerras que ocorrem no Oriente Médio de 

uma maneira abrangente, despida de preconceitos. Como forma de contribuir para a desconstrução 

desses estereótipos, propomos um projeto que visa conhecer aspectos da civilização árabe que ocupou 

parte da Europa durante o período medieval. 

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 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.  
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• 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 civilização árabe. 

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

• 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. 

 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de conhecimento Habilidade 

História 

A passagem do mundo antigo 
para o mundo medieval 
A fragmentação do poder 
político na Idade Média 

(EF06HI14) Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação 
ou exclusão entre populações em diferentes tempos e espaços. 

Geografia Identidade sociocultural 
(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência 
e os usos desses lugares em diferentes tempos. 

História 

O Mediterrâneo como espaço 
de interação entre as 
sociedades da Europa, da 
África e do Oriente Médio 

(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e 
culturas no Mediterrâneo e seu significado. 

Geografia 
Biodiversidade e ciclo 
hidrológico 

(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, 
com base na distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as 
transformações da biodiversidade local e do mundo. 

 

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, folhas de sulfite, papel manteiga; 

• Caneta esferográfica, lápis de cor, canetinhas; 
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• Computador com acesso à internet 

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 Geografia. Este deve fornecer o suporte necessário 

para orientar os alunos na leitura  e interpretação de mapas para complementar o Projeto. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Contextualização 

• Faça um levantamento sobre a visão que os alunos têm dos povos islâmicos. 

• Discuta com eles de onde vêm essas referências: televisão, internet, revistas, filmes etc. 

• De acordo com as respostas dos alunos, lance o questionamento para a classe: Vocês 
acham que os islâmicos são representados de forma estereotipada? Peça para eles que 
justifiquem sua afirmação.  

Nesse momento, espera-se que eles percebam que na maioria das vezes a mídia (filmes e 

produções de tv) retrata os povos islâmicos de forma padrão, sem atentar para a diversidade e riqueza 

cultural que existe entre eles.  

• Se possível, realize a leitura compartilhada do texto “Como foi a ocupação moura da 
península Ibérica” (disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-
foi-a-ocupacao-moura-da-peninsula-iberica/>, acesso em: 26 set. 2018). 

• Depois da leitura, proponha aos alunos que destaquem em tópicos as principais 
contribuições da cultura árabe, listando-os na lousa. 

Etapa 2 – Pesquisa bibliográfica 

• Peça para que os alunos se organizem em grupos, com o objetivo de realizarem uma 
pesquisa. 

• Solicite que escolham um dos seguintes tópicos: Arquitetura, Matemática, Astronomia, 
Medicina e Literatura para pesquisar e aprofundar o conhecimento sobre a cultura árabe 
e a contribuição desta para a atual cultura ocidental. 

Etapa 3 – Oficina de cartazes 

• Solicite aos alunos que se reúnam em classe, trazendo o material pesquisado para ser 
utilizado na produção de cartazes que contenham mapas, ilustrações e informações sobre 
as contribuições e influências da civilização árabe na cultura ocidental. 

• Reserve uma aula para que eles confeccionem os mapas, selecionem as imagens e 
informações que devem fazer parte dos cartazes. 
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• Caminhe pela sala durante essa etapa, conferindo se os alunos tem alguma dúvida e 
aproveitando para observar a dinâmica dos grupos. 

Etapa final – Exposição dos cartazes 

• Depois de finalizados, observe se os cartazes estão de acordo com a proposta: possuem as 
informações necessárias sobre os povos árabes e suas contribuições para o ocidente, se 
trazem imagens e mapas para complementar o conteúdo. Caso seja necessário, corrija 
algum erro, reorientando o grupo. 

• Realize uma exposição com os cartazes confeccionados, preferencialmente em um local 
em que outros estudantes da escola tenham acesso.  

 

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. 

 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

NAVARRO, Roberto. Como foi a ocupação moura da península Ibérica. Revista Superinteressante, 18 

abr. 2011. Disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-foi-a-ocupacao-moura-

da-peninsula-iberica/>. Acesso em: 26 set. 2018. 

SAID, Edward W. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2007.  


