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No primeiro bimestre, os alunos foram motivados a pensar sobre a formação da Europa 

ocidental a partir do processo de consolidação das monarquias nacionais e da expansão comercial e 

marítima. Foi abordado, ainda, um panorama do modo de vida dos diversos povos que habitavam o 

atual continente americano antes da chegada dos europeus. Nessa nova etapa, os alunos retomam a 

discussão sobre o continente europeu, desta vez, com ênfase nas transformações culturais, religiosas 

e políticas inauguradas com a modernidade. 

 

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

Esta seção pretende apresentar os conteúdos dessa etapa do aprendizado em História, 

relacionando-os aos objetos de conhecimento e às suas respectivas habilidades, como proposto na 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Partindo do conteúdo relativo à Baixa Idade Média (séculos 

XI ao XV) e à Idade Moderna (séculos XIV ao XVIII), os temas e os objetos do conhecimento são 

articulados às habilidades relacionadas aos conteúdos do 7º ano do Ensino Fundamental. O objetivo 

é oferecer parâmetros necessários para que você, professor, planeje suas aulas visando à formação 

global dos alunos com base na BNCC. 

Um dos aspectos centrais da proposta é romper com a visão eurocêntrica da época Moderna, 

explorando as relações estabelecidas entre Europa, África, América e Oriente no contexto da expansão 

marítima. Assim, é importante demonstrar que há complexidade nessas relações e que elas não estão 

centradas apenas no continente europeu, mas são fruto de processos de trocas econômicas, culturais, 

políticas, sociais e simbólicas entre os diversos povos e as diferentes regiões envolvidas nesse período 

de transformações. É fundamental facilitar aos alunos a compreensão desse processo histórico de 

forma complexa, contribuindo para que o desenvolvimento de habilidades permita contextualizar o 

eurocentrismo, observando-o de modo crítico e relacionando-o com o presente. 

Assim, no segundo bimestre, na Unidade 2, serão abordados conteúdos relacionados às 

transformações da Europa moderna resultantes do processo histórico de desintegração do 

feudalismo. Dessa forma, o surgimento do pensamento humanista e renascentista, as 

transformações no campo religioso resultante das reformas e da contrarreforma católica e as 

mudanças políticas com a consolidação dos diferentes modelos de Estado monárquico e absolutista 

que surgiram naquele continente serão trabalhados. 

Esses temas possibilitam o debate e a troca de ideias com os alunos considerando os 

processos de transformação em diversos campos da cultura e da política da Europa ocidental, bem 

como seus impactos na realidade de outras áreas do mundo em contato com o continente europeu 

naquele momento histórico.  

Neste caso, as habilidades trabalhadas estão relacionadas com duas Unidades Temáticas da 

BNCC: Humanismos, Renascimentos e o Novo Mundo e A organização do poder e as dinâmicas do 

mundo colonial americano. A discussão sobre o Renascimento, as Reformas religiosas e os Estados 

europeus modernos estão contempladas nas seguintes habilidades: EF07HI04, EF07HI05 e EF07HI07. 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Com base no quadro a seguir, você pode aprofundar-se nas habilidades sugeridas na BNCC 

para promover discussões sobre os fenômenos culturais e políticos da modernidade europeia, dando 

ênfase a aspectos que se relacionam com os processos históricos já discutidos no bimestre anterior. 

Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 4: O 
Renascimento 
cultural 

Humanismos: uma nova 
visão de ser humano e de 
mundo 
Renascimentos artísticos e 
culturais 

(EF07HI04) Identificar as principais características dos Humanismos 
e dos Renascimentos e analisar seus significados. 

Capítulo 5: A 
reforma religiosa 

Reformas religiosas: a 
cristandade fragmentada 

(EF07HI05) Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas 
religiosas e os processos culturais e sociais do período moderno na 
Europa e na América. 

Capítulo 6: O Estado 
absolutista europeu 

A formação e o 
funcionamento das 
monarquias europeias: a 
lógica da centralização 
política e os conflitos na 
Europa 

(EF07HI07) Descrever os processos de formação e consolidação das 
monarquias e suas principais características com vistas à 
compreensão das razões da centralização política. 

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula; relação entre a 

prática didático-pedagógica, desenvolvimento de habilidades 

e gestão da sala de aula 

A partir do segundo bimestre, os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental já estarão 

familiarizados com as dinâmicas de organização das aulas e mais adaptados à classe, aos colegas e 

aos professores, antigos e novos. 

Assim, se bem conduzida, a prática didático-pedagógica conta com maior engajamento dos 

alunos, que reconhecem sua dinâmica e participam dela de forma mais significativa, auxiliando, 

propondo e discutindo suas características. Nesse sentido, professor, é importante ser coerente em 

suas práticas, demonstrando que há uma lógica e uma intenção clara em cada atividade proposta ou 

dinâmica de trabalho utilizada. Por isso, o uso de atividades recorrentes, fundamentais para os 

alunos ao longo de sua formação escolar, pode tornar-se uma ferramenta significativa dessa 

coerência.  

Nesse Plano, é importante que você exercite de forma recorrente a capacidade de o aluno 

realizar leitura de imagens e de mapas. O texto escrito não é o único passível de ser objeto de leitura 

e interpretação; imagens e mapas são fundamentais para a compreensão e a análise do passado e do 

universo no qual estamos inseridos. Como discutir o cenário europeu da Idade Moderna sem 

apresentar mapas? Então, professor, recorra a mapas já estudados no bimestre anterior e ofereça 

outros  aos alunos, projetando-os ou distribuindo cópias impressas.  
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Da mesma forma, não é possível  analisaras práticas artísticas renascentistas sem  visualizar e 

discutir imagens das obras produzidas naquele contexto. Nesse sentido, envolva os estudantes em 

exercícios de leitura e interpretação de imagens e mapas ao longo do bimestre. Ofereça a eles 

exemplos dos modos como as expressões artísticas podem ser interpretadas no contexto em que 

foram produzidas e como se relacionam aos fatos da época em que estão inseridas. Dê atenção 

especial às fotografias, que são registros de um momento, foram produzidas com alguma 

intencionalidade e, portanto, favorecem a reflexão sobre a ideia de “expressão da verdade”. As 

fotografiasprecisam ser relativizadas, já que são produzidas a partir da intenção de quem a faz.  

Dessa forma, as imagens devem ser trabalhadas, na análise histórica, como documentos, ou 

seja, como fontes de conhecimento sobre a mentalidade e/ou visão de mundo da época em que 

foram produzidas. Desenvolva com a turma esse olhar crítico às imagens, observando época da 

produção, local, contexto e possíveis intenções de quem as produziu. Estimule os alunos a 

interpretar as imagens utilizando o material didático ou projeções em sala, conforme a possibilidade. 

Os mapas são instrumentos importantes de informação sobre locais e períodos históricos. 

Mostre aos alunos como observá-los a partir das informações encontradas no título e na legenda, 

bem como a localização indicada em relação ao globo terrestre ou ao planisfério. Esses aspectos 

básicos permitem que os estudantes compreendam como o processo histórico leva à ressignificação 

dos espaços. Caso sinta a necessidade de estabelecer uma compreensão mais aprofundada, ofereça  

(via projeção ou cópias impressas) mapas que possibilitem comparar um histórico a um atual de uma 

determinada localização no globo, mostrando aos alunos como essa representação se transformou 

historicamente. Por fim, estimule os alunos a analisar os mapas históricos, pensando sobre os 

significados das fronteiras e de que forma elas são fundamentais para a compreensão da realidade 

política, social, cultural e econômica de uma época. 

Essas ferramentas de análise e de leitura de imagens e mapas ajudam os alunos a desenvolver 

Competências Gerais da BNCC, como a 2 e a 3, as quais destacam: a curiosidade intelectual, a 

investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, investigar causas, elaborar e 

testar hipóteses, formular e resolver situações-problema e criar soluções. É possível contemplar, ainda, 

as Competências Específicas das Ciências Humanas, como 5 e a 7, que estimulam a comparação de 

eventos históricos que ocorrem no mesmo espaço e o uso da linguagem cartográfica e iconográfica. Por 

fim, esse trabalho se encaixa nas Competências Específicas da História número 3 e 6, em que as 

atividades recorrentes de leitura de mapas e imagens permitem fazer o uso de diferentes linguagens e 

mídias para responder às questões formuladas a respeito do passado.  

Para a realização da análise de imagens e mapas, disponha os alunos de diversas formas em 

sala de aula. Caso pretenda manter o foco em uma única imagem, o formato em U, voltado para a 

imagem projetada, auxiliará na obtenção do objetivo pretendido. Por outro lado, essa é uma boa 

oportunidade para a realização de tarefas em grupos, de 4 a 5 alunos, que podem ser reunidos em 

espaços diferentes da sala. É importante que o exercício de discussão das imagens seja realizado com 

base em um roteiro proposto por você. Ao fim da atividade, procure designar um momento para as 

conclusões de cada grupo e conduza a discussão como mediador do debate em torno das imagens ou 

mapas em análise. 
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Esse tipo de trabalho pode ser interessante para desenvolver o espírito crítico e analítico dos 

alunos, conforme sugere a ideia de atitude historiadora proposta pela BNCC para a disciplina de 

História no Ensino Fundamental. 

 

3.  Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

O acompanhamento da aprendizagem dos alunos é um dos trabalhos mais importantes do 

professor em suas tarefas diárias. Proporcionar o ambiente e as condições necessárias para que 

todos tenham oportunidade de aprender é papel central do educador e, para que tenha sucesso 

nessa tarefa, é necessário avaliar o desenvolvimento do trabalho continuamente. Por isso, seguem 

algumas reflexões sobre o acompanhamento do aprendizado e do rendimento dos alunos, com base 

nas orientações apresentadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Inicialmente, é preciso considerar que o processo de aprendizagem não é igual e contínuo 

para todos os alunos. De modo geral, as turmas apresentam níveis de aprendizagens distintos e 

ritmos muito diferentes. Assim, você deve lidar com essas características, reconhecer que seus 

alunos são diferentes, mas igualmente capazes de aprender. Nesse sentido, apenas uma estratégia 

de aprendizado não poderá servir igualmente a todos. Diferentes ferramentas precisam ser 

mobilizadas na busca incessante por um aprendizado significativo a todos. 

É importante reconhecer, em primeiro lugar, quais são os objetivos do ensino de História 

para, em seguida, pensar sobre as estratégias para atingi-lo. Em segundo lugar, deve-se avaliar o 

aprendizado diante dos objetivos e das estratégias colocados em prática. Assim, o principal desafio 

do ensino de História é que os alunos adquiram o que o texto da BNCC chama de atitude 

historiadora, que se   refere à forma de indagar sobre o passado e o presente, de buscar explicações 

e significados, construir interpretações e/ou criticá-las e relacionar com os movimentos da 

humanidade ao longo do tempo e no espaço. Isso tudo para, finalmente, transformar o 

conhecimento histórico em ferramenta para discernimento da experiência humana. 

Para que esse objetivo seja atingido, a BNCC propõe uma série de etapas que os estudantes 

devem percorrer para incorporar a atitude historiadora. Ao longo de todo o Ensino Fundamental, 

desde que respeitadas as condições dadas e a faixa etária de cada ano, os alunos devem ser capazes 

de identificar questões e objetos de estudo; contextualizar os processos históricos; comparar 

situações históricas do ponto de vista econômico, social, político e cultural; interpretar os 

significados desses processos em diferentes momentos; e, por fim, analisá-los e problematizá-los a 

partir de suas experiências na relação com o mundo contemporâneo. 

Portanto, no Ensino Fundamental, os alunos devem ser orientados e motivados a 

desenvolver estratégias para, ao longo dos nove anos, assimilar e aprimorar as competências que o 

levarão a se tornar um sujeito histórico autônomo, capaz de compreender o mundo que o cerca e 

estabelecer as conexões que este mundo tem com momentos históricos distintos e, inclusive, 

desenvolver a capacidade de intervir no mundo para buscar caminhos que considerem como os 

melhores para superar problemas e/ou desafios que lhe sejam colocados. 
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Como agente fundamental da mediação entre os alunos e o aprendizado, avalie essas 

relações constantemente. Por isso, serão propostas algumas práticas que podem ajudá-lo, professor, 

a fazer esse trabalho de forma a encontrar caminhos para o aprendizado. Atividades que orientam os 

alunos na sistematização dos conhecimentos adquiridos e, mais do que isso, criam condições para o 

exercício das etapas necessárias para a assimilação da atitude historiadora, que se apresentam como 

ferramentas para  aferir como e quanto os alunos compreenderam dos principais pontos do 

conteúdo estudado. 

Atividades mais complexas, que exigem a produção de textos analíticos sobre determinados 

contextos históricos, ou exposições orais sobre eles, podem ser instrumentos importantes para que 

se avalie o aprendizado dos estudantes. Sugerimos, ainda, que proponha essas atividades de modo 

intercalado ao desenvolvimento de novos conteúdos, pois assim os alunos poderão exercitar o que 

aprenderam e você poderá verificar a possibilidade de avançar ou de retomar pontos que não foram 

bem assimilados. 

Os materiais didáticos geralmente apresentam atividades de níveis de complexidade 

diferentes e podem ser utilizados de modo criterioso, garantindo certa autonomia para o professor 

selecionar aquelas que devem ser aplicadas nos momentos apropriados. Lembre-se de que é 

fundamental corrigir e discutir com a turma os acertos, os erros e, talvez mais significativo, as 

estratégias de resolução de cada atividade para que as diferentes possibilidades de aprendizado 

sejam absorvidas pelos alunos. 

Dessa forma,  procure sempre observar o desempenho dos alunos nas atividades em que são 

levados a identificar, comparar, contextualizar, interpretar e analisar os temas históricos 

desenvolvidos ao longo do ano letivo. Cada um desses passos é necessário para que se atinja o 

padrão de atitude historiadora proposta na BNCC. 

Possivelmente alguns alunos apresentarão dificuldades de desenvolvimento dessas 

competências e necessitarão de atividades novas e/ou reforço das antigas para conseguir atingir os 

objetivos. Para melhorar o rendimento dos alunos em dificuldade é importante dar atenção especial 

a eles, não deixá-los desamparados e sem auxílio; o ideal é utilizar novas ferramentas de 

aprendizagem para esses estudantes. É possível considerar, por exemplo, que alguns alunos não 

conseguem atingir os objetivos apenas com as aulas expositivas,  outros apresentam dificuldades em 

trabalhar em grupo, outros, ainda, têm rendimento abaixo do esperado quando precisa elaborar 

textos escritos;é fundamental analisar cada caso e encontrar uma saída para auxiliá-los. As práticas 

recorrentes na sala, como a leitura e a sistematização de textos, podem ser utilizadas para ajudar os 

alunos que encontram dificuldade em entender aulas expositivas ou em escrever textos coerentes. 

É recomendável auxiliar na organização de grupos unindo alunos que apresentam maior 

facilidade de integração com aqueles que encontram maior dificuldade. Construir relações saudáveis 

entre os estudantes, ajudá-los a se compreender e se entender é uma das tarefas do professor como 

mediador, e aspecto importante no desenvolvimento do item 9 das Competências gerais da BNCC. 
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Para que você disponha de mais ferramentas para acompanhar o desenvolvimento dos 

alunos, ao longo do processo de ensino e aprendizagem e com base nos conceitos apresentados na 

BNCC, observe, abaixo, a lista mínima de conteúdos que os alunos do 7º ano precisam desenvolver 

ao longo do segundo bimestre da disciplina de História. Esses requisitos  podem e devem ser 

adaptados à proposta curricular da escola e ao seu trabalho. 

• Estudar o Renascimento cultural e científico 

• Compreender as Reformas Religiosas e a Contrarreforma católica 

• Analisar o absolutismo e as teorias do Estado absoluto 

• Comparar as Revoluções inglesas do século XVII 

 

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

apresentar aos estudantes 

Livros 

• CAPRA, Fritjof. A ciência de Leonardo da Vinci. São Paulo: Cultrix, 2008. 

Nesse livro, o autor discute as características científicas da obra do pintor florentino, e 

argumenta que Leonardo seria um precursor da leitura da contemporânea de ciência holística. 

• FOLHA de S. Paulo (Org.). Leonardo da Vinci. Barueri, SP: Editorial Sol 90, 2007. (Coleção 
Grandes Mestres da Pintura). 

Livro ilustrado que analisa toda a obra de um dos maiores gênios do Renascimento cultural e 

compara seu trabalho aos de outros grandes mestres do período. 

• THEODORO, Janice. Descobrimentos e Renascimento. 4 ed. São Paulo: Contexto, 1996. 
(Coleção Repensando a história) 

A obra da historiadora brasileira analisa as relações entre o contexto da expansão 

ultramarina e os ideais do Renascimento cultural e científico, o que pode ajudar os alunos a 

perceberem as relações que podem ser estabelecidas entre diversos aspectos da história. 

Filme 

• Giordano Bruno. Dir. Giuliano Montaldo. França, Itália, 1973. 115 min. 

Esse filme, produzido em 1973, retrata os conflitos produzidos pelo nascimento de uma nova 

concepção de mundo no campo científico que rompia com os valores da Igreja. 

• Lutero. Dir. Eric Till. Alemanha, Estados Unidos, 2003. 121 min. 

Filme centrado na figura de Martinho Lutero. Retrata o contexto político, social, cultural e 

religioso da eclosão do movimento reformista da Igreja que levou à formação das igrejas 

protestantes. 
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5. Projeto integrador 

Título: Arte e artistas do Renascimento 

Tema Arte no Renascimento 

Problema central 
enfrentado 

Quais são as inovações artísticas para a pintura no período do Renascimento? 

Produto final Jogo sobre obras renascentistas 

Justificativa 

O aluno do 7° ano do Ensino Fundamental deve ser incentivado a compreender diversas 

formas de expressão humana, das escritas às artísticas visuais. Por isso, é interessante que aprenda 

sobre as inovações introduzidas pelo Renascimento no campo artístico e compreenda diferentes 

concepções e técnicas das artes visuais, como a pintura. 

Competências gerais desenvolvidas 

1. 1.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.  

2. 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.  

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também 
participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.  

4. 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.  

7. 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. 

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

 

Objetivos 

• Compreender o processo de transformação nas artes do Renascimento. 

• Identificar as inovações do Renascimento no campo da pintura. 

• Reconhecer técnicas de pintura nas obras do Renascimento. 

 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 

Humanismos: uma nova visão 
de ser humano e de mundo 
Renascimentos artísticos e 
culturais 

(EF07HI04)Identificar as principais características dos Humanismos e dos 
Renascimentos e analisar seus significados. 

Língua 
Portuguesa 

Estratégia de leitura: 
apreender os sentidos globais 
do texto  

(EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato central, suas principais 
circunstâncias e eventuais decorrências; em reportagens e 
fotorreportagens o fato ou a temática  retratada e a perspectiva de 
abordagem, em entrevistas os principais temas/subtemas abordados, 
explicações dadas ou teses defendidas em relação a esses subtemas; em 
tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou humor presente. 

Arte 

Elementos da linguagem 
(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, 
linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento 
etc.) na apreciação de  diferentes produções artísticas. 

Materialidades 
(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, 
modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance etc.). 

Processos de criação 

(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com 
base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e 
colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos 
convencionais, alternativos e digitais. 

 

Duração 

Duração estimada de um bimestre, uma aula a cada duas semanas. 

Material necessário 

• Computador e projetor digital 

• Impressões coloridas em papel sulfite (dimensões A4 e A6) 

• Tesoura e papel contact 
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Perfil do professor coordenador do projeto 

A coordenação do projeto deve ficar 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 das notícias. A participação do professor 

de Artes enriquecerá o trabalho, pois ele poderá orientar os alunos em relação aos elementos 

relativos às imagens que serão analisadas nas aulas. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Como o Renascimento é representado hoje? 

A sala de aula pode ser organizada em forma de semicírculo, considerando que haja espaço 

para um debate, mas que também seja possível a todos os alunos observarem a lousa quando 

necessário. Na etapa final, as carteiras podem ser afastadas para o final da sala, permitindo maior 

espaço de circulação. 

Na primeira etapa, o objetivo é apresentar as principais noções sobre o Renascimento 

cultural e iniciar um debate com os alunos acerca da visão que temos atualmente sobre esse 

período. Para isso, professor, proponha a seguinte atividade de leitura:  

Divida a turma em três grupos e entregue a cada um uma breve notícia acerca de uma 

exposição artística dedicada ao Renascimento. Seguem as propostas: 

Grupo 1: “Exposição de obras renascentistas sobre São Francisco é aberta na Casa Fiat”, 
publicada no jornal Hoje em Dia, em 8 ago. 2018. Disponível em: 
<https://www.hojeemdia.com.br/almanaque/exposi%C3%A7%C3%A3o-de-obras-
renascentistas-sobre-s%C3%A3o-francisco-%C3%A9-aberta-na-casa-fiat-1.646231>. 
Acesso em: 28 set. 2018. 

Grupo 2: “Florença fará exposição com obras-primas do Renascimento”, publicada na 
Revista Istoé, em 1º ago. 2017. Disponível em: <https://istoe.com.br/florenca-fara-
exposicao-com-obras-primas-do-renascimento/>. Acesso em: 28 set. 2018. 

Grupo 3: “Mestres do Renascimento ganham exposição no Centro de São Paulo”, 
publizada no Portal de Notícias G1, em 19 jul. 2018. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/sao-paulo/ferias-sp/noticia/2013/07/mestres-do-renascimento-
ganham-exposicao-no-centro-de-sao-paulo.html>. Acesso em: 28 set. 2018. 

 

Após um tempo dedicado à leitura individual e silenciosa, volte a reunir a turma para 

compartilhar o que os alunos leram. Questione os alunos:  
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• Quais são os eventos divulgados nas notícias?  

Exposições de arte do Renascimento.  

• Qual o caráter dos eventos (cultural, artístico, político...)?  

Artístico e cultural.  

• A qual campo da arte os eventos estão relacionados?  

Ao campo das Artes Visuais, especialmente na pintura.  

• Em qual período histórico as obras foram produzidas?  

No período do Renascimento, da Idade Média.  

• De onde veio a maioria das obras?  

Da Itália.  

• Onde foram realizados os eventos?  

No Brasil (Belo Horizonte e São Paulo) e na Itália (Florença).  

• O que a frequência de eventos dedicados a esse tema indica sobre sua valorização em 
nossa sociedade?  

Indica que acreditamos que a arte desse período foi e ainda é relevante. 

Ao final da discussão, espera-se que os alunos compreendam que a arte renascentista é 

bastante valorizada internacionalmente, isso justifica as frequentes exposições com essa temática 

em todo o mundo, e geralmente atraem um grande público.  

 

Etapa 2 – O que foi o Renascimento? 

Na segunda etapa, o Renascimento será apresentado de maneira geral, a fim de 

complementar a introdução feita na etapa anterior. Para isso, professor, comece sua explicação 

questionando aos alunos: O que significa renascimento? Ao procurarem o termo no dicionário, os 

estudantes tomarão contato com algumas definições, incluindo aquela relacionada à História da 

Arte. Este é um exercício interessante de buscar a etimologia da palavra. Depois dessa reflexão, 

indague:  “Afinal, o que renasce com o Renascimento?”. Considere as respostas dos alunos e 

exponha que, ao final da Idade Média, surgiu um movimento de resgate de elementos da cultura 

clássica (greco-romana) e de valores que seus protagonistas julgavam não existir no período 

medieval.  

Em seguida, escreva na lousa alguns dos princípios gerais que inspiravam os homens 

renascentistas e curtas definições de cada um deles. 
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Antropocentrismo: o homem como figura central do universo e livre para agir no mundo. 

Racionalismo: valorização da razão. 

Classicismo: valorização de elementos da Antiguidade Greco-Romana  

 

Feita a explicação, continue o diálogo com os alunos, apresentando a seguinte pergunta:  

• Em que aspectos da vida cultural esses princípios se manifestaram?  

Após ouvir com atenção as hipóteses lançadas pelos estudantes, responda que o 

Renascimento Cultural teve manifestações em diversos campos: Literatura, Filosofia, Arquitetura, 

Escultura e nas Artes Visuais, como a pintura. 

 

Etapa 3 – O que foi a pintura renascentista? 

Nesta etapa, as atividades se concentram especificamente na pintura renascentista e nas 

inovações trazidas por ela para o campo artístico. Nesse sentido, é interessante propor um exercício 

de análise guiada de imagens com a turma, a fim de  comparar imagens de características marcantes 

do período da Alta Idade Média com imagens produzidas no Renascimento. 

• Alta Idade Média 

Figura 1 – Cristo lavando os pés dos apóstolos, c. 1000. 

Figura 2 – O Sepultamento de Cristo, c. 1200. 

• Renascimento 

Figura 3 – O Casamento da Virgem, Rafael Sanzio, 1504. 

 

Após comparar essas imagens, apresente as seguintes questões à turma: 

• Quais imagens oferecem maior noção de profundidade (Ex.: construção ao fundo nas 
Figuras 1 e 3)? 

• Quais imagens têm mais sombra (Ex.: abraços nas Figuras 2 e 4)?  

 

Incentive outras comparações coerentes que surgirem na conversa. Em seguida, explique à 

turma algumas técnicas de pintura introduzidas pelo Renascimento: 

 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Perspectiva: tem a função derepresentar a distância entre os objetos. 

Claro-Escuro: tem a função de representar áreas claras e escuras (com sombra) para dar mais volume 

aos objetos. 

Realismo: representação fiel da realidade. 

 

Para explorar melhor o tema, pergunte à turma se o Renascimento foi exclusivo das cidades 

italianas e se tinha alguma relação  com a Idade Média. São duas afirmações muito repetidas sobre 

esse tema, mas é interessante desfazer-se dessas simplificações. oExplique aos alunos que, embora o 

Renascimento tenha se iniciado na península itálica, as técnicas de pintura migraram para outros 

locais da Europa, com pintores de países ao norte que também as utilizavam; e, apesar de apresentar 

divergências e até certo rechaço ao período medieval, os pintores renascentistas não se desligaram 

da religião cristã, sendo esse um tema bastante recorrente, e muitas das obras foram realizadas em 

Igrejas, por exemplo. 

 

Etapa 4 – Jogo do Renascimento 

Esta última etapa tem como objetivo exercitar com os alunos a compreensão das etapas 

anteriores. Para isso, proponha um jogo que incentive os alunos a aplicar o que aprenderam sobre os 

princípios renascentistas e as técnicas de suas pinturas, além de conhecer os artistas mais 

reconhecidos e suas obras icônicas. 

Para montar esse jogo, imprima as imagens a seguir em dimensões médias (folhas A6, de 10 

cm x 15 cm), escreva sua referência no verso da imagem (recomenda-se o modelo: ARTISTA, Nome 

da pintura, Ano) e envolva-as individualmente em papel contact, de forma que se faça uma “ficha” 

de jogo com cada figura. As demais fichas serão feitas da mesma forma, mas apenas com as palavras 

de “Perspectiva”, “Claro-Escuro”, “Realismo” (Categoria técnicas de uma cor) e “Antropocentrismo” 

e “Classicismo” (Categoria princípios de outra cor). 

As imagens sugeridas: 

• Figura 1 – A Criação de Adão, Michelangelo,1508-12. 

• Figura 2 – O Nascimento de Vênus, Botticelli, 1485. 

• Figura 3 – A Última Ceia, Leonardo da Vinci, 1495-98. 

• Figura 4 – Mona Lisa, Leonardo da Vinci, c.1502. 
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• Figura 5 – Papa Leão X com dois cardeais, Rafael Sanzio, c.1518. 

• Figura6 – A Ninfa Galateia, Rafael Sanzio, c.1514 . 

• Figura 7 – A Escola de Atenas, Rafael Sanzio, 1509-11. 

• Figura 8 – O Casamento dos Arnolfini, Jan Van Eyck, 1434.  

• Figura 9 – O Prestidigitador, Hieronymus Bosch, c.1470-1480. 

• Figura 10 – A Morte da Virgem, Hugo Van Der Goes, c.1480. 

 

A turma pode jogar em conjunto ou em grupos, dependendo do número de alunos. O modo 

de jogar é:  

Cada aluno pega uma ficha – esta pode ser uma imagem, uma técnica ou um princípio. 

Inicialmente, os alunos com as fichas de palavras se posicionam frente a frente e só podem ver sua 

ficha no momento em que forem jogar; os alunos com fichas de imagens podem ver sua ficha desde 

o início e analisá-las. 

No início da rodada, um aluno lê a palavra em sua ficha e explica aos colegas qual o 

significado da técnica ou princípioindicado. Em seguida, ao entender do que se trata, os alunos com 

fichas de imagens que acharem que ela se encaixa em tais características, sinalizam isso para a 

classe, levantando a mão. E, para sua resposta,  precisam explicar onde localizaram tais elementos 

nas pinturas. 

Na rodada seguinte, um novo princípio ou técnica deve ser explicado, até acabarem as fichas 

com palavras. 

Não há vencedores ou perdedores nesse jogo e você pode fazer intervenções caso apareçam 

dificuldades entres os alunos. O importante é incentivá-los a observarem as pinturas em seus vários 

aspectos, relacionando-as com o quadro geral em que estavam inseridas, e entrarem em contato 

com diversos artistas do período. 

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Esta etapa final é voltada para a reflexão sobre o projeto que foi concluído. Para isso, 

disponibilize um tempo para que os alunos  expressem suas experiências. Com as carteiras 

organizadas em uma roda ou semicírculo, peça que os alunos reflitam sobre os seguintes aspectos do 

projeto: 
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• Conteúdo aprendido 

• Material utilizado pelo professor 

• Dificuldade das questões propostas 

• Debates da sala 

• Diversão e aprendizado com o jogo 

 

Em seguida, estimule os alunos a expressar suas opiniões acerca dos critérios sugeridos 

eaproveite o momento para instruí-los a tecer críticas construtivas apresentando uma sugestão para 

melhorar aquilo que criticam, por exemplo. Tente tomar nota das críticas e das sugestões mais 

recorrentes, para que o projeto continue melhorando em anos posteriores. 

Por fim, peça que façam também uma avaliação do próprio desempenho durante as 

atividades. É possível sugerir critérios como presença, participação ativa e respeito ao debate, por 

exemplo. Essa autoavaliação, que pode ser escrita em uma folha de caderno e identificada com o 

nome do estudante,  é um importante mecanismo para que você compreenda as percepções 

individuais dos alunos e suas reações ao que foi proposto durante o projeto. 

 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

GOMBRICH, Ernst H. A História da Arte. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2000. 

KRAUBE, Anne-Carola; CORREIA, Ruth; TOMÁS-MEDEIROS, Miriam. História da pintura: do 

renascimento aos nossos dias. São Paulo: Editora Konemann, 2000. 


