
 

 

Material Digital do Professor 

História – 3º ano 

1º bimestre – Sequência didática 2 

Título: Vivendo nas cidades – a história do lugar onde 

eu moro 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Esta sequência didática tem o objetivo de levar o aluno a compreender a fundação e o processo 

de desenvolvimento histórico do município em que habita. Conhecer a história do lugar onde se vive, 

além de um direito, é fundamental para a preservação da identidade e da memória de um povo.  

Objetivos de aprendizagem  

• Reconhecer o processo de fundação e de desenvolvimento do município em que vive.  

• Identificar os grupos populacionais que contribuíram para a formação da cidade.     

• Identificar patrimônios históricos e culturais e suas funções na cidade. 

• Identificar marcos históricos e seus significados para a cidade.  

O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos sociais e étnicos que compõem a cidade: os desafios 

sociais, culturais e ambientais da cidade em que se vive – (EF03HI02) Selecionar, por meio da consulta 

de fontes de diferentes naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade 

em que vive; (EF03HI03): Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do 

local em que vive, aspectos relacionados a condições sociais e à presença de diferentes grupos sociais e 

culturais, com especial destaque para as culturas africanas, indígenas e de migrantes. 

Os patrimônios históricos e culturais da cidade em que se vive – (EF03HI04) Identificar os 

patrimônios históricos e culturais de sua cidade e discutir as razões culturais, sociais e políticas para 

que assim sejam considerados. 

A produção dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas, praças, escolas, monu-

mentos, museus etc.) – (EF03HI05) Identificar os marcos históricos do lugar em que vive e compre-

ender seus significados. 

Recursos e materiais necessários 

● Lousa e giz (ou quadro e caneta); 

● Folhas de papel sulfite em formato A4; 

● Canetas hidrocor e lápis de cor;  

● Grampeador; 

● Laboratório de informática ou biblioteca.  
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Desenvolvimento  

Aula 1 – A história do município 

Duração: 40 minutos.   

Organização dos alunos: em cinco grades grupos 

Inicie a aula com os alunos organizados em cinco grupos. Comente que o tema da aula é a 

história do lugar em que vivem. Pergunte-lhes o que sabem sobre a história do município. Na 

sequência, após levantar os conhecimentos prévios dos alunos, apresente as seguintes questões: 

• Quem eram os primeiros habitantes dessa região? Como viviam esses povos? (Estimule-
os a procurar informações sobre grupos indígenas que viveram na região.) 

• Em que ano ocorreu a fundação da cidade? Como ela aconteceu? (É interessante que os 
alunos encontrem, além das datas, algum marco histórico da cidade.) 

• Quais povos contribuíram para que a cidade crescesse? (Nessa questão, peça-lhes que 
procurem informações sobre possíveis grupos imigrantes que vieram para a região.) 

• Quais eram as profissões dos primeiros habitantes do município? (O aspecto econômico 
pode ser percebido através das atividades de trabalho mais praticadas na região.)   

• No passado, como as pessoas se divertiam na região? (Festas populares, jogos e datas 
comemorativas são aspectos da cultura regional que podem ser explorados.) 

Atribua cada pergunta para um dos cinco grupos. Cada equipe deve utilizar os recursos dis-

poníveis como internet ou biblioteca para responder à questão. Durante a pesquisa dos alunos, é 

interessante que o professor intervenha com questões ou indicações que orientem a pesquisa e 

enriqueçam o debate.  

Depois de realizada a pesquisa, os alunos devem preparar uma breve exposição das informa-

ções encontradas para apresentar aos colegas em sala. Solicite que registrem em seus cadernos as 

respostas e comente que elas serão importantes para a sequência da atividade. 

Aula 2 – Registrando a história  

Duração: 40 minutos.   

Organização dos alunos: Semicírculo/cinco grandes grupos.  

Em sala de aula, com os alunos organizados em semicírculo, proponha que apresentem bre-

vemente os resultados de sua pesquisa para os colegas. Depois das apresentações, sugira uma 

produção coletiva de um livreto sobre a história do município. O livreto poderá ser feito utilizando-se 

folhas de papel sulfite, em formato A4, dobradas na posição horizontal. As folhas podem ser gram-

peadas, facilitando o manuseio pelos alunos.  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 3º ano 

1º bimestre – Sequência didática 2 

Organize novamente os alunos nos grupos de pesquisa da aula anterior e oriente cada um a 

fazer o registro daquilo que encontrou e discutiu com os colegas. A capa do livro pode ser produzida 

coletivamente pelos alunos, com o nome do município e da classe que elaborou a atividade, além de 

ser ilustrada com representações características do espaço natural, da história e da cultura local. O 

livro pode conter um sumário na primeira página interna. Cada parte do livro será escrita pelos 

respectivos grupos que realizaram a pesquisa sobre os temas propostos, e tendo por base as anota-

ções feitas na aula anterior. A organização pode ser feita da seguinte forma:  

1ª parte: “Os primeiros habitantes da região em que vivo”. Estimule os alunos a escrever so-

bre os povos indígenas que habitavam a região.  

2ª página: “A fundação da cidade”. Os alunos devem escrever sobre o episódio de fundação 

da cidade em que vivem e, se possível, descrever algum marco histórico ou patrimônio local. 

3ª página: “O crescimento da cidade”. Nesse item, devem escrever sobre os povos que con-

tribuíram para o crescimento da cidade, com destaque para indígenas, africanos e outros possíveis 

imigrantes europeus e asiáticos.  

4ª página: “O trabalho no passado”. Estimule os alunos a realizar um registro sobre as pri-

meiras atividades econômicas desenvolvidas na região onde vivem.  

5ª página: “O lazer no passado e no presente”. Nesse item os alunos devem registrar infor-

mações sobre as principais formas de diversão do passado, por exemplo: bailes e quermesses, festas 

de igrejas, jogos de futebol, corridas, entre outros acontecimentos e momentos de diversão na 

história da região em que o aluno vive.  

Aula 3 – A exposição   

Duração: 40 minutos.   

Organização dos alunos: em cinco grandes grupos.   

Nessa aula, destine pelo menos 20 minutos para que os alunos finalizem a produção do li-

vreto. Com os livretos já prontos, retome as questões levantadas na primeira aula sobre a história do 

município para que eles percebam o que sabiam sobre o assunto e o que sabem agora. Organize um 

momento para a leitura coletiva dos livretos e exponha o material produzido pelos alunos em um 

espaço da escola, de preferência na biblioteca, para que todos possam saber mais sobre a história da 

região. 
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Aferição de aprendizagem  

A aferição da aprendizagem deve ocorrer ao longo de todo o processo de levantamento de 

informações e produção do livreto. Assim, o desempenho dos alunos pode ser avaliado com base no 

empenho individual e coletivo, bem como no reconhecimento das heranças culturais existentes na 

região. 

Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas habilida-

des enfocadas na sequência didática 

1. Quais as origens dos povos que viveram na região onde você mora antes da fundação do 
município? Assinale abaixo. 

 

 a) Indígenas. 

 

 b) Africanos. 

 

 c) Europeus. 
 

 d) Asiáticos. 

 

2. Que trabalhos eram realizados pelos antigos habitantes de seu município? E o que eles faziam 
para se divertir? 

 

Gabarito das questões 

1. A resposta pode variar de acordo com o município. De todo modo, o item a deve ser assinalado 
em todos os casos, pois os indígenas são os habitantes mais antigos do Brasil.  

2. Resposta de acordo com a região. No caso de habitantes indígenas, provavelmente os trabalhos 
estavam relacionados à obtenção de alimentos e construção de moradias. No caso de africanos, 
europeus e asiáticos, as atividades de trabalho podem estar relacionadas ao campo (agricultura, 
pecuária) ou à cidade (indústria, comércio e prestação de serviços). As atividades de lazer po-
dem ser festas, celebrações, práticas de esportes, entre outras.   

 


