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Título: O modo de vida das comunidades tradicionais 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

As atividades de trabalho realizadas pelas comunidades tradicionais, de modo geral, são base-

adas em técnicas transmitidas de geração em geração e têm uma estreita relação com a natureza. 

Conhecer essas comunidades e suas técnicas é uma maneira de despertar nos alunos o interesse na 

preservação e valorização das diferentes culturas e dos distintos modos de vida. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: A cidade e o campo: aproximações e diferenças. 

(EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos de vida das populações tradicionais em distintos 

lugares. 

Recursos e materiais necessários  

Lousa, giz, papel kraft, lápis, canetas hidrográficas coloridas, lápis de cor, tinta guache, pincéis, 

papel colorido, tesoura sem ponta, cola, projetor, monitor e/ou computador com acesso à internet; 

livro Manual das crianças do Baixo Amazonas, de Marie Ange Bordas (disponível em: <http://www.te-

cendosaberes.com/livros/>, acesso em: 11 nov. 2017). 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 7 

Organização dos alunos: disponha-os em semicírculo, para visualizar o vídeo e realizar a conversa, além de receber as 
instruções para a realização da atividade. 

1ª atividade: 

Inicie a aula explicando aos alunos que eles irão conhecer um pouco sobre o modo de vida de 

algumas comunidades tradicionais. 

Para introduzir o assunto e instigar nos alunos o interesse pela investigação, a sugestão é exibir 

o vídeo produzido pelo movimento Preservar É Resistir, disponível na página: <http://www.preserva-

reresistir.org/> (acesso em: 11 nov. 2017). O vídeo tem cerca de dez minutos de duração; se possível, 

exiba-o inteiro, mas, caso não seja possível, sugerimos o trecho de 2 min 33 s até 7 min 17 s.  
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Após a apresentação do vídeo, conduza uma conversa com os alunos, realizando questiona-

mentos como: Quais são as comunidades tradicionais representadas no vídeo? Quais atividades de 

trabalho vocês identificaram no vídeo? Qual é a relação das comunidades com a natureza? Que outras 

representações do modo de vida das comunidades tradicionais, além das atividades de trabalho, po-

demos perceber no vídeo? Liste as respostas na lousa, para a criação de um panorama sobre o modo 

de vida das comunidades tradicionais. Caso os alunos tenham dificuldade em compreender algum dos 

aspectos do vídeo, diga-lhes que o vídeo retrata comunidades indígenas, caiçaras e quilombolas, e que 

essas comunidades realizam atividades de extração de elementos da natureza, tanto de alimentos cul-

tivados, como frutas e leguminosas, como de pescados, além de retirar madeira para fazer barcos, cipó 

e barro para realizar construções, entre outros. Podemos perceber também algumas manifestações 

culturais dessas comunidades tradicionais, como danças e preparação de comidas típicas. Ressalte 

ainda a relação de respeito dessas comunidades com a natureza, pois ela é essencial para a preserva-

ção de seu modo de vida. 

2ª atividade: 

Pergunte aos alunos se conhecem outras comunidades tradicionais no Brasil. Explique que as 

comunidades tradicionais estão espalhadas por todo o país, e que cada uma delas tem um modo de 

vida diferente, embora todas tenham, como semelhança, a relação estreita com a natureza.  

Sendo assim, proponha a realização de uma atividade de apresentação em grupo, que ocorrerá 

na terceira aula desta sequência didática. Divida a sala em quatro grupos. Dois deles farão uma apre-

sentação sobre os castanheiros, e os outros dois, sobre os ribeirinhos. A apresentação será oral, mas 

os grupos deverão também elaborar um cartaz para ilustrar a apresentação. 

A sugestão é que a atividade seja feita com base nas informações do livro Manual das crianças 

do Baixo Amazonas, escrito pela autora Marie Ange Bordas em parceria com as crianças de comunida-

des tradicionais do Pará. Verifique se o livro está disponível na biblioteca da escola; caso não esteja, o 

projeto Tecendo Saberes, da autora, disponibiliza uma versão on-line de algumas páginas do livro, que 

podem ser visualizadas no link: <http://www.tecendosaberes.com/livros/> (acesso em: 11 nov. 2017). 

Distribua para cada aluno uma cópia das páginas referentes ao modo de vida das comunidades 

tradicionais das quais cada grupo tratará em sua apresentação. Eles deverão, individualmente e em 

casa, fazer uma leitura do conteúdo, que será trabalhado na próxima aula. 
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Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 7 

Organização dos alunos: forme equipes; os alunos poderão juntar as carteiras para elaborar o cartaz; a primeira ativi-
dade também poderá ser realizada na biblioteca. 

1ª atividade: 

Organize as equipes que farão as apresentações. Solicite que os alunos conversem, dentro dos 

grupos, sobre o conteúdo que aprenderam a partir da leitura do livro. Esta atividade pode ser realizada 

na biblioteca, caso a escola tenha cópias do livro, para que os alunos tenham contato com a obra 

completa. Aproveite o momento para tirar dúvidas de vocabulário e de conteúdo. 

2ª atividade: 

Dê início à produção dos cartazes, distribuindo a cada grupo um pedaço de papel kraft, no qual 

eles deverão fazer representações dos assuntos que vão apresentar. Deixe que os alunos se expressem 

como preferirem, através de desenhos e escrita. Estabeleça que todos os cartazes tenham pelo menos 

o nome da comunidade tradicional que cada grupo vai abordar. 

Aula 3 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 7 

Organização dos alunos: disponha-os em semicírculo, para visualização dos cartazes e da apresentação dos grupos. 

1ª atividade: 

Organize a sala de aula para a apresentação dos trabalhos, de tal forma que todos os alunos 

visualizem o cartaz e o grupo que está fazendo a apresentação. Defina o tempo tanto para a apresen-

tação quanto para que os alunos façam perguntas, se tiverem dúvidas.  

Os cartazes poderão ser colados nas paredes da sala após o término das apresentações. 

2ª atividade: 

Ao final das apresentações, organize uma conversa com toda a classe sobre os resultados dos 

trabalhos. O que eles acharam mais interessante? A quais conclusões chegaram com base nas apre-

sentações? 
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Aferição de aprendizagem 

Avalie a participação dos alunos no trabalho em grupo, na confecção do cartaz e na apresen-

tação do trabalho. Verifique se eles compreenderam o conteúdo do texto recomendado para leitura. 

Ao longo da sequência de aulas, observe se os alunos compreenderam o conceito de comunidades 

tradicionais e se identificaram as suas atividades de trabalho e como elas se relacionam com os modos 

de vida dessas comunidades, sempre ligados ao manejo da natureza. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Escreva as atividades de trabalho que podemos associar às comunidades tradicionais: 

a) Caiçaras: 

b) Quilombolas: 

c) Castanheiros: 

d) Ribeirinhos: 

2. Em sua opinião, a relação com a natureza das comunidades tradicionais é igual à das sociedades 
não tradicionais? Por quê? Explique oralmente 

Gabarito das questões 

1.  

a) pesca; 

b) produção de artesanato; 

c) extração da castanha-do-pará; 

d) pesca e cultivo de mandioca. 

2. Respostas pessoais. Espera-se que o aluno responda que não. Os alunos podem fazer referência 
ao fato de as sociedades não tradicionais interferirem significativamente na natureza e de ma-
neira prejudicial ao ambiente, enquanto as populações tradicionais têm uma relação que busca a 
conservação dos ambientes naturais. 


