
 

 

Material Digital do Professor 

História – 5º ano 

Plano de desenvolvimento – orientações gerais 

Este tópico fornece informações complementares ao Manual do professor (versão impressa), 

com o objetivo de favorecer a organização do seu trabalho durante todo o ano letivo, sugerir práticas 

de sala de aula e contribuir com sua formação e atualização. A seguir, você encontrará orientações 

sobre: 

• Quadro bimestral 

• Atividades recorrentes na sala de aula 

• Relação entre a prática didático-pedagógica e o desenvolvimento de habilidades 

• Gestão da sala de aula 

• Projeto integrador 

• Acompanhamento do aprendizado dos alunos 

• Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para apresentar aos alunos 
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Quadro bimestral 

Os quadros bimestrais são ferramentas para que o professor estruture e organize seu trabalho 

durante o ano letivo. Cada quadro apresenta os conteúdos indicados pela Base Nacional Comum Cur-

ricular (BNCC), que serão abordados em cada bimestre pelo livro didático. A escolha do quadro como 

forma de tratamento da informação teve o intuito de facilitar a visualização de objetos de conheci-

mento e habilidades paralelamente à organização do livro didático, facilitando a compreensão de sua 

proposta de trabalho e a integração de seus elementos. Dessa forma, os quadros bimestrais contri-

buem para planejar a formação contínua dos alunos ao longo do ano letivo. 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, os alunos se familiarizam com as noções que, mais 

tarde, serão estruturadas em conceitos históricos. A História, como forma de apreensão da realidade, 

será apresentada pelo professor por intermédio de elementos do cotidiano dos alunos. Portanto, eles 

são estimulados a observar seu entorno, a cidade, as ruas, os marcos históricos, as relações entre os 

grupos sociais e a sua participação na formação da cultura brasileira e na política. 

Nesse processo de ensino-aprendizagem, os alunos são conduzidos a uma abertura para o Ou-

tro. Para enxergar e compreender a existência desse Outro, a História se torna uma ferramenta que 

trabalha em função do estudo de temporalidades diversas, pensando em como funcionam os saberes 

e suas formas de expressão no mundo. Essas realidades são apresentadas aos alunos sempre em com-

paração com a deles. Portanto, é necessário que uma postura investigativa seja continuamente esti-

mulada no educando. 

Para conduzir essa formação dos alunos, o professor pode utilizar os quadros bimestrais como 

referência para o planejamento de seu trabalho, a fim de perceber mais facilmente a relação entre os 

estudos e os conhecimentos desenvolvidos em sala de aula e as habilidades propostas pela BNCC. É 

importante esclarecer que, por fazerem parte de um processo de formação continuada, as habilidades 

podem se repetir em mais de um bimestre. 

Cabe ressaltar ainda que os quadros bimestrais, refletindo os textos didáticos e as atividades 

deste material, consideram as habilidades de História para o 5º ano, segundo a BNCC, como essenciais 

para que os alunos possam dar continuidade aos estudos. 

Por fim, espera-se que os quadros auxiliem o professor a contemplar as múltiplas dimensões 

do processo educativo. 

 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 5º ano 

Plano de desenvolvimento – orientações gerais 

Atividades recorrentes na sala de aula 

As atividades em sala de aula devem estar sempre alinhadas com os objetivos das habilidades 

entendidas como essenciais a cada um dos anos iniciais. E, entre esses objetivos, o principal, como 

previsto na BNCC, é o conhecimento do Eu, do Outro e do Nós. Especificamente no 5º ano, o foco está 

no desenvolvimento da cidadania por meio do reconhecimento e do respeito à diversidade de povos 

e culturas.  

O cotidiano dos alunos é pensado através de atividades que estão ligadas ao desenvolvimento 

de habilidades. Nesse sentido, tanto o conteúdo quanto o formato das propostas têm de ser adequa-

dos às formas e aos objetivos de aprendizagem. Para isso, é preciso um professor de olhar atento, que 

compreenda como se dão os processos de ensino-aprendizagem e, desse modo, consiga desenvolver 

de modo satisfatório o papel de mediador. 

Dentro da sala de aula, todo tipo de atividade pode ter caráter formativo. Nesse sentido, as 

práticas recorrentes servem não só como ferramentas de organização do trabalho do professor, mas 

também como facilitadoras do processo de aprendizagem dos alunos. Durante os anos iniciais do En-

sino Fundamental, a criança deve ser conduzida por um caminho que se direciona à percepção do 

Outro, afastando-se do sentimento egocêntrico. Portanto, a rotina estabelecida pelo professor junto 

com a turma deve conduzir os alunos à percepção das outras crianças e da necessidade de se compor-

tar de maneira a respeitar os colegas e o professor em momentos de estudo e de brincadeiras.  

No 5º ano podem ainda ser debatidas algumas regras de convivência. Com base no estudo das 

estruturas de organização criadas pelas sociedades como forma de gerir o espaço coletivo, é possível 

mostrar o papel fundamental das leis e dos costumes nessas estruturas. 

A adoção de posturas ativas pelos alunos deve ser incentivada por meio do desenvolvimento 

do olhar crítico e criativo. Para isso, é importante incentivá-los a adotar práticas de pesquisa que utili-

zem diversos tipos de recursos. Dessa forma, a tecnologia e os meios de comunicação podem se tornar 

aliados, desde que boas práticas de pesquisa sejam incentivadas pelo professor, como o uso de fontes 

confiáveis. Nesse cenário, o professor passa a ser o mediador do diálogo, o problematizador, além de 

estimular a curiosidade e a investigação.  

Assim como os alunos serão estimulados a refletir sobre o mundo, o docente deverá fazer das 

práticas do cotidiano e da forma como elas são aplicadas meios para aperfeiçoar sua didática, defi-

nindo como essas práticas serão trabalhadas. Ou seja, as atividades cotidianas não devem ser mecâni-

cas, e sim adaptáveis. Partir de conhecimentos dos alunos é uma forma de estimulá-los a compreender 

o mundo através de sua própria realidade, comparando-a à de outros indivíduos ou sociedades, con-

temporâneos ou do passado.  

Nesse cenário em que a tecnologia pode ser uma poderosa ferramenta pedagógica, em que 

há grande disponibilidade de informações e em que o professor tem papel de mediação e não de fonte, 

algumas atividades recorrentes são comuns ao ensino de todas as disciplinas:  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 5º ano 

Plano de desenvolvimento – orientações gerais 

• acolhimento;  

• rotina do dia;  

• levantamento dos conhecimentos prévios ao iniciar cada novo assunto;  

• chamada;  

• uso social de agenda, cartaz de aniversário, calendário, quadro de horário, relógio, etc.;  

• uso de diferentes linguagens (verbal, não verbal, oral);  

• acompanhamento da atividade feita pelos alunos;  

• registro;  

• sistematização;  

• avaliação.  

De acordo com a BNCC, “Todo conhecimento sobre o passado é também um conhecimento do 

presente elaborado por distintos sujeitos” (p. 347). Sendo assim, durante todo o percurso do aprendi-

zado em História, é necessário que os alunos assumam uma postura ativa, incorporando a noção de 

sujeito histórico – principalmente porque cada turma desenvolverá determinado olhar sobre o pas-

sado que mediará seu estudo da História. As formas de perceber os eventos são sempre mediadas 

pelas preocupações de cada sociedade em diferentes momentos. Para construir esse olhar sobre a 

História, é preciso se familiarizar com discussões e aprender a reconhecer e a lidar com as fontes, as 

noções e os conceitos próprios do conhecimento histórico. 

No 5º ano, os alunos passam por um momento de transição para uma nova fase de aprendiza-

gem, na qual o lugar do Outro já foi colocado em discussão e necessita de considerações mais comple-

xas. Conhecer as leis e os meios de organização política é uma forma de aprender como a humanidade 

abordou e ainda aborda as maneiras de se organizar coletivamente, ou seja, as maneiras como nos 

relacionamos com o Outro. Essa aprendizagem reflete uma demanda e uma necessidade de nosso 

tempo, de refletir sobre a estrutura democrática em que vivemos e formar cidadãos conscientes do 

respeito necessário à diversidade e à pluralidade.   

No que diz respeito às atividades recorrentes, o ensino de História demanda atividades espe-

cíficas, realizadas com maior ou menor frequência, como as listadas a seguir. Elas são fundamentais 

para o desenvolvimento das habilidades e do conhecimento histórico, possibilitando aos alunos a ve-

rificação dos conteúdos curriculares em seu cotidiano e estimulando pouco a pouco o desenvolvi-

mento da autonomia do sujeito. São elas: 

• levantamento de conhecimentos prévios;  

• pesquisa; 

• entrevistas;  

• leitura de fontes históricas: iconografia, registros escritos, registros orais, etc.; 

• identificação da rotina do dia, de calendários e marcadores temporais; 
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• apresentações e exposições; 

• registro e sistematização de informações. 

Por intermédio das atividades listadas acima, procedimentos fundamentais ao conhecimento 

histórico são estimulados, como: identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise. 

Desse modo, o aluno tem acesso a uma formação por meio da qual, com a mediação do professor, 

poderá se converter em sujeito de pensamento crítico e autônomo.  

Os exercícios de pesquisa e interpretação e o contato com fontes diversificadas possibilitam 

que o olhar para o Outro no dia a dia se torne cada vez mais interessado e responsável, e que o aluno 

compreenda que o comportamento de cada indivíduo também é influenciado pela época e pelo lugar 

onde vive. Dessa forma, abrir o olhar para o Outro é acolher a diversidade e ser cidadão. 

Conforme mencionado anteriormente, alguns procedimentos são basilares para o conheci-

mento histórico. Os principais são relacionados a seguir. 

Identificação 

A identificação é o primeiro passo que um aluno-pesquisador deve dar em um momento de 

estudo. Com base em uma questão problema, identificada em uma realidade definida, ele desenvol-

verá sua análise e partirá para um movimento de crítica. Tendo sido estimulado desde o 1º ano a 

realizar esse exercício, o aluno deve ter consciência e autonomia para identificar uma questão como 

problema.  

Quando expostos a uma fonte histórica, os alunos podem se inquietar em diferentes sentidos. 

Ao olhar uma tela que represente um marco histórico ocorrido durante a Monarquia brasileira, eles 

podem, por exemplo, identificar quem são as pessoas representadas nessa obra e se perguntar por 

que elas foram representadas e outras não.  

Identificar semelhanças e diferenças, por exemplo, é essencial, pois possibilita o levantamento 

de diferentes questões relacionadas aos costumes do passado e do presente e à postura dos indivíduos 

diante de situações diversas. 

Comparação 

Comparar é uma maneira de estabelecer pontes entre os diferentes. Ao reconhecer o Outro e 

sua história, o aluno pode estabelecer conexões entre realidades distintas.  

No 5º ano, esse trabalho de reconhecimento será desenvolvido por meio do estudo da história 

do Brasil, com destaque para a formação do Estado, passando pelas transformações da organização 

política brasileira: colonial, monárquica e as diferentes constituições republicanas. 

Portanto, comparar é colocar em perspectiva não só a realidade do Outro, mas a própria rea-

lidade do educando e o(s) modo(s) como ele se apropria dela. 
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Contextualização  

No estudo de História, é preciso que se conheça o tempo e o espaço no qual identificamos 

objetos, palavras, ideias e costumes. Esse é um exercício primordial, já que os usos que se fazem dos 

elementos da cultura estão diretamente relacionados a esse enquadramento.   

Desconsiderar o tempo e o espaço coloca a análise em risco de anacronismo, possibilitando o 

surgimento de preconceitos e incoerências históricas. Nesse sentido, é importante saber como carac-

terizar culturas diferentes das nossas, assim como pesquisar e explorar com os alunos os motivos pelos 

quais cada povo se constituiu de certa maneira.   

Interpretação  

A interpretação está associada aos processos de identificação, comparação e contextualização. 

Ela une o que o aluno está aprendendo ao seu conhecimento prévio sobre o assunto, dando origem a 

uma maneira própria de compreender o problema. 

Nesse sentido, quanto maior a autonomia do aluno – ou seja, quanto mais ele é capaz de as-

sociar diferentes fontes de conhecimento –, maior é a sua capacidade de efetuar suas próprias inter-

pretações. A capacidade de interpretar está relacionada ao repertório que o indivíduo tem acerca de 

um tema. Por isso, a pesquisa e o incentivo a uma postura investigativa são muito importantes para o 

desenvolvimento do raciocínio histórico e da autonomia de pensamento. Não obstante, estimular os 

alunos a trabalhar em conjunto expõe diferentes interpretações de um mesmo tema, encorajando o 

debate de ideias e, a partir dele, novos questionamentos.   

Análise 

Na construção do indivíduo autônomo, a análise é o ponto de chegada. Para realizar uma aná-

lise, o aluno deve ter passado pelos processos de identificação, comparação, contextualização e inte-

pretação de um tema, colocando-o em perspectiva e percebendo as variantes que podem incidir sobre 

ele. Essa compreensão profunda do objeto em questão e da metodologia que embasa sua análise per-

mite que o indivíduo assuma um posicionamento de fato crítico em relação ao objeto.  

No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a apresentação de realidades e culturas diversas sob 

uma perspectiva diacrônica lança as bases para a formação do pensamento histórico dos alunos. 

No 5º ano, a análise possibilita compreender como as sociedades se organizaram nos diferen-

tes momentos da história do mundo, de acordo com os interesses e as necessidades de cada grupo 

humano.   
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Relação entre a prática didático-pedagógica e o desenvolvi-

mento de habilidades 

O objetivo do ensino de História é aprofundar, a cada ano, a capacidade de apreensão de rea-

lidades diversas. Por isso, o caráter contínuo da aprendizagem é algo intrínseco. Ao reconhecer a sua 

realidade na escola, em casa ou em espaços públicos, o aluno percebe seu mundo e se torna capaz de 

reconhecer nele elementos que podem ter usos similares ou diferentes em sociedades de outras épo-

cas e espaços.  

Nesse contexto, o ensino de História é importante para a formação ética do aluno ao refletir 

sobre a diversidade sem preconceitos e sob olhar investigativo. Assim, o pensamento histórico não 

deve julgar outros tempos ou culturas, mas orientar o aluno a situar a fonte histórica em seu contexto 

para melhor interpretá-la.  

A fim de realizar a função mencionada acima, o ensino de História não deve ser linear, de modo 

que as habilidades indicadas pela BNCC (e aqui consideradas essenciais) podem se repetir em um bi-

mestre ou mesmo em mais de um, sedimentando conhecimentos com a retomada de reflexões em 

diferentes momentos e perspectivas. 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a percepção do Outro ocupa um lugar de grande 

importância. De acordo com a BNCC, “O aprendizado, ao longo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, 

torna-se mais complexo à medida que o sujeito reconhece que existe um ‘Outro’ e que cada um apre-

ende o mundo de forma particular” (p. 353).  

No 5º ano, o objetivo é que os alunos percebam como são estabelecidas as regras de organi-

zação dos grupos humanos em diferentes momentos históricos, cuidando para que eles construam 

uma postura de respeito à diversidade. 

A seguir, algumas práticas didático-pedagógicas são abordadas, colocando em evidência sua 

relação com o desenvolvimento das habilidades essenciais para o 5º ano. Nessa abordagem, são inse-

ridas propostas de atividades cujo objetivo é demonstrar e exemplificar a aplicabilidade das habilida-

des a partir da proposta deste plano de desenvolvimento. Mais adiante, poderão ser encontradas ati-

vidades completas (sequências didáticas e avaliações) com explicações detalhadas e referências para 

aplicação em sala de aula. 

Pesquisa 

De forma geral, a atividade de pesquisa possui diversos objetivos: conhecer técnicas de pes-

quisa e fontes confiáveis, adquirir autonomia de estudo, identificar novas fontes de informações, re-

conhecer e identificar informações confiáveis, conhecer e compreender melhor temas de interesse, 

entre outros. 

É importante ressaltar que, por mais familiarizados que os alunos estejam com a ampla dispo-

nibilidade de informações por causa da presença da tecnologia e de aparelhos eletrônicos em seu 
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cotidiano, muitos deles não dominam os pressupostos necessários para efetuar uma boa pesquisa. 

Cabe ao professor orientar o aluno nessa atividade, estabelecendo etapas de aprendizado e selecio-

nando fontes oportunas e interessantes. A internet pode ser uma ferramenta importante na prática 

pedagógica; no entanto, é fundamental que sejam discutidas boas práticas para sua utilização. Além 

da internet e dos aparelhos tecnológicos, os livros e a biblioteca são notáveis espaços de pesquisa. 

As atividades de pesquisa têm funções didático-pedagógicas diversas, podendo ampliar o uni-

verso de aprendizagem dos alunos por meio das próprias ações deles. Nesse sentido, a obrigatoriedade 

do engajamento individual ou coletivo na execução das tarefas faz com que o próprio aluno seja um 

agente importante no desenvolvimento de habilidades. Ainda assim, o incentivo a um comportamento 

ativo do aluno não descarta a participação do professor. Sempre com a mediação do docente, o aluno 

deve ser encorajado a assumir cada vez mais o papel de pesquisador. Aproximá-lo de diversas fontes 

e ferramentas de pesquisa pode ser um meio de deixá-lo percorrer seu próprio caminho na investiga-

ção sobre determinado assunto. 

Sendo assim, atividades de pesquisa em fontes de internet ou livros e entrevistas com famili-

ares ou colegas são práticas que estimulam a ampliação do repertório dos alunos. Além disso, fomen-

tam a familiarização com as fontes, o que permite maior autonomia dos alunos em seu uso. Por mais 

que eles estejam constantemente expostos a informações e às novas tecnologias, muitas vezes os usos 

que fazem das diferentes mídias podem não ser adequados para a busca de conteúdos confiáveis e de 

qualidade.  

Nas aulas de História do 5º ano, em que os alunos já têm maior autonomia, o incentivo à pes-

quisa pode expandir consideravelmente o repertório de cada um. Na atividade a seguir, exemplifica-

se como a pesquisa pode estimular o desenvolvimento da habilidade EF05HI08.  

Proposta de atividade: Tempos diversos 

Peça aos alunos que se reúnam em trios e conversem sobre suas atividades cotidianas, desde 

o momento que acordam até a hora que vão dormir, comparando os horários em que fazem cada 

atividade. Abra a discussão para a turma e faça um registro na lousa das principais atividades e dos 

respectivos horários: acordar, tomar café, estudar, almoçar, brincar, jantar e dormir. Pergunte aos alu-

nos por que acham que nós costumamos fazer as atividades em horários parecidos. Em seguida, per-

gunte se as faríamos da mesma forma se não tivéssemos horário de estudo e os adultos não tivessem 

horário de trabalho, indagando-os também sobre o papel do relógio no controle desses horários.   

Ainda em trios, peça a eles que pesquisem na internet ou em livros selecionados formas de 

marcação de tempo utilizadas antes dos relógios digitais e analógicos. Instrumentos como relógios de 

sol, clepsidras e ampulhetas podem aparecer nessa pesquisa. Peça aos trios que exponham os resulta-

dos pesquisados em cartazes com as imagens dos objetos e que expliquem como eles eram utilizados.  

Depois da exposição, peça aos alunos que pensem em como seria o cotidiano se usassem esses 

marcadores temporais. Você pode perguntar como eles se deslocariam com esses objetos, o que 
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fariam quando não houvesse sol ou água para marcar o tempo e como agiriam caso se esquecessem 

de virar as ampulhetas no momento certo.  

Explique que esses objetos eram utilizados em épocas em que as pessoas tinham outras roti-

nas, e que grande parte das pessoas, antes da invenção do relógio, usava marcadores de tempo de 

locais públicos para saber o horário. Dê o exemplo dos sinos das igrejas ou dos chamados das sinagogas 

para a oração. Reforce também que grande parte das civilizações antigas e das populações indígenas 

marcava o tempo com a observação da natureza, pela posição do Sol no céu e pelas estações do ano.     

Habilidade 

(EF05HI08) Identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades, 

incluindo as populações indígenas. 

Entrevistas 

As entrevistas são uma valiosa forma de pesquisa em História oral, pois investigam a memória 

nos discursos dos sujeitos sobre o passado. A transmissão oral é muito comum em sociedades que 

tradicionalmente não usam a escrita e corresponde a uma fonte de extrema relevância para a com-

preensão da história dessas sociedades.  

Os registros das entrevistas podem variar de acordo com o tipo de atividade que se pretende 

propor. Podem envolver uso de tecnologia, com a gravação de áudios e vídeos, ou ocorrer por meio 

da transcrição em papel. O importante é que o aluno consiga perceber de que modo esses discursos 

podem caracterizar o passado, na medida em que se conectam com a memória individual e coletiva. 

Assim, é possível comparar diferentes pontos de vista sobre um mesmo tema, como demanda a habi-

lidade EF05HI09, e perceber que a história é determinada por sujeitos e grupos diversos.   

Proposta de atividade: Tempo de lazer 

Inicie a aula falando sobre o tempo livre. Explique que se trata do período sem trabalho ou 

obrigações, que pode ser aproveitado como a pessoa bem entender. Cite como exemplo atividades 

que podem ser feitas nas horas vagas. Faça, então, algumas perguntas à turma:  

• O que vocês fazem quando têm tempo livre?  

• O que seus pais ou responsáveis fazem quando têm tempo livre? 

Interrogue se o tempo livre dos alunos e de seus responsáveis é de fato livre, ou seja, se é 

aproveitado com atividades de lazer e não com novas e variadas obrigações. Nesse momento, explique 

a perspectiva histórica que diferencia “tempo livre” de “lazer”. Não basta ter tempo livre, disponível, 

para chamá-lo de lazer; é preciso que este seja aproveitado de forma agradável, prazerosa, lúdica. 

Estimule a reflexão sobre o uso do tempo livre e o lazer.  
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Peça aos alunos que realizem uma pesquisa em casa sobre o tempo livre na infância no pas-

sado. Proponha a eles que façam essa pesquisa com pessoas mais velhas e que sigam o seguinte ro-

teiro, que pode ser reproduzido no caderno ou entregue impresso: 

1. O que você considera tempo de lazer? Você acha que tem tempo livre ou tempo de lazer?  

2. Com quantos anos você começou a trabalhar?  

3. Você tinha momentos de lazer quando era criança? Conte um pouco sobre a sua rotina e 

sobre algumas atividades que você fazia para se divertir.  

Na aula seguinte, peça aos alunos que contem fatos interessantes de suas pesquisas. Tente 

relacionar a idade com que as pessoas começaram a trabalhar à ideia de infância e de tempo para 

lazer. Explique que, no passado, era comum que as pessoas começassem a trabalhar muito cedo, tendo 

que conciliar os estudos com o trabalho e o tempo de lazer. Verifique mudanças e permanências nos 

tipos de atividades exercidas no tempo de lazer e quanto tempo cada pessoa tinha para se dedicar a 

atividades prazerosas. Finalize a aula explicando que o tempo de lazer é um direito conquistado por 

lutas sociais. 

Habilidade 

(EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo presente, 

por meio do acesso a diferentes fontes, incluindo orais. 

Glossário  

No estudo de História, os conceitos podem ser formas de observar o funcionamento de certos 

aspectos da sociedade. Atividades que buscam explorar conceitos podem instigar discussões que se 

utilizam da comparação, buscando o conhecimento prévio do aluno sobre o significado de uma palavra 

e seu uso em outros tempos. 

O glossário é uma forma de organizar e sistematizar ideias que permite a comparação. Todo 

tipo de palavra pode ser pesquisado, e, quanto mais complexo for o significado da palavra, maior é a 

probabilidade de incitar discussões e percepções sobre seus usos no passado e no presente. Conceitos 

políticos podem ser explorados a fim de identificar como os Estados se organizam, assim como pres-

supõe a habilidade EF05HI02. 

O estudo das maneiras como o poder se constitui na sociedade é essencial para que os alunos 

possam compor sua percepção do conceito de cidadania, compreendendo o significado de ser cidadão 

e de ter representatividade política, desenvolvendo, assim, a habilidade EF05HI05. A análise histórica 

permite, enfim, que os tempos sejam colocados em perspectiva, percebendo como cada sociedade 

compôs sua trajetória. 

Proposta de atividade: Glossário 
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Inicie a aula propondo a elaboração de um glossário. Explique que se trata de uma lista de 

termos, em ordem alfabética, relacionados a um tema específico. Nesse caso, será um glossário sobre 

a Proclamação da República no Brasil. Para isso, anote os termos a seguir na lousa e peça aos alunos 

que os copiem no caderno, respeitando a ordem alfabética: 

Autoritário; Democrático; Elite; Golpe; Imperador; Marechal; Militar; Monarquia; Oligarquia; 

Povo; Presidente; República; Revolução. 

Distribua dicionários entre os alunos e peça a eles que se reúnam em grupos de quatro ou 

cinco integrantes. Divida a lousa em duas partes: uma para escrever os verbetes e outra em que você 

fará, com os alunos, a contextualização dos termos, deixando que eles expliquem com as próprias 

palavras o que significa cada termo no contexto estudado. Proponha ao grupo que chegue a um con-

senso e só então anote em seu glossário as conclusões. Repita o procedimento com cada uma das 

palavras e peça aos alunos que guardem esse material para a próxima aula. O glossário também pode 

ser transformado em painel fixo na sala, para que seja retomado ao longo das aulas.     

Habilidades 

(EF05HI02) Identificar os mecanismos de organização do poder político com vistas à compreensão da 

ideia de Estado; (EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das 

sociedades, compreendendo-o como conquista histórica. 

Análise de dados estatísticos 

A História trabalha constantemente com dados retirados de diferentes fontes. As fontes his-

tóricas revelam não só dados concretos, como datas e acontecimentos, mas também pontos de vista 

diversos. Dessa forma, trabalhar com a estatística pode servir tanto para se utilizar os dados em uma 

pesquisa quanto com o olhar crítico sobre a elaboração da pesquisa e da forma como foram coletadas 

e divulgadas as informações.   

Sendo os dados estatísticos uma fonte bastante utilizada pela Geografia, eles podem ser úteis, 

no 5º ano, para o cumprimento da habilidade EF05HI01.  

Proposta de atividade: Análise estatística 

Inicie a aula questionando os alunos sobre o que eles pensam quando empregamos os termos 

“rural” e “urbano” para nos referir a algo (um local, uma população ou uma atividade, por exemplo). 

Explique que “rural” se diz do espaço destinado a atividades do campo, como a agricultura e a pecuária. 

Já “urbano” se diz do espaço que corresponde à cidade, onde há uma concentração de prédios, bairros, 

ruas, avenidas, lojas, bancos e indústrias. Delimitados os conceitos, pergunte aos alunos em qual des-

ses espaços eles vivem e em qual acreditam que a maioria das pessoas vivam.  

Prepare materiais como tabelas ou gráficos que apresentem dados sobre urbanização no Bra-

sil. A tabela “Taxa de urbanização”, disponível no site do IBGE, é um exemplo que pode ser utilizado 

(para acessá-la, selecione a opção “Brasil” no campo “Abrangência geográfica”). Disponível em: 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 5º ano 

Plano de desenvolvimento – orientações gerais 

<https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=POP122>. Acesso em: 28 jan. 2018. Utilize 

o projetor, caso a escola possua esse recurso, ou imprima esses dados em folhas de papel A4 e entre-

gue-as à turma.  

Explique que taxa de urbanização indica a relação entre a quantidade de pessoas na cidade e 

a população total. Quanto mais gente nas cidades, maior a taxa de urbanização. Então, analise a tabela. 

Pergunte: A taxa de urbanização aumentou ou diminuiu a cada década? Aponte o aumento e então 

pergunte: Qual foi a principal causa dessa mudança? Anote as respostas na lousa. Ressalte que, entre 

muitos motivos, destaca-se o advento das indústrias. Então, pergunte: Qual foi a mudança causada 

pelo advento das indústrias? Comente que as indústrias geraram empregos, o que provocou a concen-

tração de pessoas nas cidades.  

Explique para os alunos que as estatísticas são feitas por meio de pesquisas que contabilizam 

uma série de eventos históricos, como a migração de famílias do campo para as cidades. Deixe claro 

que cada pesquisa tem uma função diferente para a sociedade.  

Habilidade 

(EF05HI01) Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os 

com o espaço geográfico ocupado. 

Levantamento de conhecimentos prévios  

É importante que o professor proponha atividades que possibilitem a compreensão do nível 

de aprendizagem dos alunos. Para isso, o levantamento de conhecimentos prévios é fundamental.  

Na atualidade, as mídias trazem uma grande quantidade de informações para a vida dos alu-

nos. No ensino de História, muitas pesquisas já foram realizadas, concluindo que a absorção de infor-

mações por meio de filmes, novelas, jogos etc. é benéfica para o estudo em sala de aula. Nesse sentido, 

o processo de reconhecimento do espaço em que se vive e de como a cultura age nele pode ser estu-

dado de maneira produtiva e prazerosa, favorecendo o desenvolvimento da habilidade EF05HI01. 

Proposta de atividade: O encontro entre portugueses e indígenas 

No começo da aula, questione os alunos sobre como eles acham que deve ter sido o encontro 

entre indígenas e portugueses. Peça a eles que se lembrem do que já estudaram sobre o tema. Como 

deve ter sido, para o português e para o indígena, ver à sua frente algo nunca visto antes? Fale sobre 

os portugueses, vestidos com roupas grossas, encontrando os indígenas nus ou seminus. Fale também 

o contrário: como teria sido, para os indígenas, ver no horizonte as embarcações que se aproximavam 

e, depois, os portugueses com roupas, cabelos e barbas longos. Proponha aos alunos uma reflexão 

sobre isso, para que percebam o choque cultural desse encontro. 

Após a abordagem inicial, organize a classe em grupos de quatro integrantes, subdivididos em 

duplas: a primeira dupla deve escrever um pequeno texto criando um personagem indígena e descre-

vendo seu cotidiano antes do encontro. Como era sua vida? Quais atividades exercia em seu cotidiano? 
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Quem eram as pessoas com as quais convivia? A segunda dupla fará a mesma coisa, mas criando um 

personagem português: qual sua profissão? O que ele buscava quando saiu ao mar? 

Terminados os textos, recolha-os e guarde-os para serem utilizados posteriormente. 

Então, diga que, nos primeiros anos, as relações entre portugueses e indígenas foram marca-

das pela construção de feitorias.   

Faça a pergunta a seguir aos alunos e deixe-os tentar responder, orientando-os nos momentos 

necessários: 

• Vocês sabem quais eram as funções de uma feitoria?  

A feitoria era um entreposto comercial, ou seja, um lugar para a realização do escambo. Es-

cambo era a forma de relação de trocas estabelecida entre portugueses e indígenas.  

• O que era trocado nessas feitorias?  

Os portugueses buscavam o pau-brasil, extraído com a força de trabalho dos indígenas, en-

quanto estes recebiam, em troca, produtos manufaturados com os quais as populações indígenas não 

tinham tido contato antes.  

Proponha em seguida a discussão das seguintes perguntas:  

• Quais populações indígenas tinham contato com os portugueses nas feitorias? Onde 

elas viviam?  

Os Tupinambá, por exemplo, eram uma população indígena que tinha acordos com os portu-

gueses. Esse povo habitava o litoral da América portuguesa.  

• Como ocorriam as viagens dos portugueses?  

As viagens duravam meses e havia pouca água doce e comida disponível.  

Instrua os alunos com base no que foi explicado anteriormente e volte a destacar a viagem 

árdua dos portugueses, o modo de vida dos indígenas, os primeiros contatos e os acordos de escambo 

(para uma visão mais acurada desse encontro, ver a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei D. Manuel, 

disponível em: <http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/livros_eletronicos/carta.pdf>. Acesso em: 31 

jan. 2018).  

Habilidade 

(EF05HI01) Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o es-

paço geográfico ocupado. 

Uso de cartografia 

Assim como as estatísticas, os mapas são recursos utilizados no estudo da Geografia. Por tra-

balharem o espaço, são uma das principais ferramentas dessa disciplina, mas não deixam de ser 
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importantes também para o ensino de História. Saber sobre o espaço é tão importante quanto saber 

sobre o tempo para um historiador, que precisa enquadrar seu objeto de estudo em um panorama 

amplo, que contemple tanto um quanto o outro.  

A importância do espaço geográfico para o estudo de História é uma das preocupações obser-

vadas na habilidade EF05HI01, que propõe a associação do espaço à formação de culturas e povos. A 

importância de relacionar a história de um povo com o espaço que habita possibilita perceber como 

ele possivelmente estabeleceu relações com a natureza e desenvolveu aspectos de sua cultura. Dessa 

forma, o aluno é preparado para entender processos semelhantes em níveis mais amplos, evitando 

preconceitos e respeitando as diferenças, tendo, enfim, uma postura cidadã, o que atende à habilidade 

EF05HI04. 

Proposta de atividade: A escravidão indígena 

Inicie a aula com uma exposição sobre o processo de captura e escravização de indígenas. In-

dígenas eram capturados pelos bandeirantes ou aprisionados por membros de grupos rivais. Apre-

sente, então, dois mapas: um que represente as terras indígenas e outro que represente os centros 

urbanos. Utilize o projetor, se houver, ou imprima os mapas em uma folha. Alguns links de referência 

podem ser encontrados no site do IBGE: 

• Mapa de terras e aldeias indígenas, IBGE. Disponível em: <ftp://geoftp.ibge.gov.br/ 

cartas_e_mapas/mapas_do_brasil/sociedade_e_economia/mapas_murais/terras_aldeias_ 

indigenas_2008.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2018.  

• Mapa político do Brasil, IBGE. Disponível em: <ftp://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/ 

mapas_do_brasil/politico/brasil_politico5000k_2004.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2018  

Destaque, no primeiro mapa, a concentração de aldeias e terras indígenas nas regiões Centro-

Oeste e Norte. No segundo, mostre a concentração de povoamento no litoral das regiões Sul, Sudeste 

e Nordeste. Pergunte aos alunos:  

• Vocês acham que a distribuição dos povos indígenas era a mesma na época da colonização? 

Havia mais ou menos pessoas?  

Explique que a distribuição não era essa. Havia mais de mil povos diferentes e uma população 

estimada entre 2 e 4 milhões de indígenas nesse território naquela época (AZEVEDO, Marta. Quantos 

eram? Quantos serão?. Disponível em: <https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/quantos-

sao/quantos-eram-quantos-serao>. Acesso em: 28 jan. 2018). Hoje, são cerca de 300 etnias e quase 

900 mil descendentes de povos nativos (Censo 2010. Disponível em: <ww2.ibge.gov.br/home/ 

estatistica/populacao/censo2010/caracteristicas_gerais_indigenas/default_caracteristicas_gerais_ 

indigenas.shtm>. Acesso em: 25 jan. 2018).  

• O que aconteceu para que a distribuição pelo território se alterasse dessa forma?  

A escravidão, as doenças e os conflitos armados diminuíram muito a população nativa, princi-

palmente a que habitava o litoral.  
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• Como os diversos povos indígenas reagiram?  

Os indígenas resistiam com luta. Lutavam para não ser pegos, e aqueles que eram escraviza-

dos, como conheciam as trilhas por entre as matas e rios, fugiam grande parte das vezes.  

Reflita, para encerrar, sobre como se desenrolou essa relação de colonização entre portugue-

ses e indígenas. Ressalte que, apesar de muitas vezes os indígenas estarem submetidos aos portugue-

ses, o conhecimento deles foi essencial para o povoamento português na colônia: sabiam como sobre-

viver, conheciam as trilhas e os caminhos do interior, utilizavam suas táticas de guerra para resistir às 

investidas inimigas e tinham muito conhecimento da vegetação, o que os auxiliava na obtenção de 

alimentos e plantas medicinais.    

Habilidades 

(EF05HI01) Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o es-

paço geográfico ocupado; (EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à 

diversidade e à pluralidade. 

Uso de iconografia  

As linguagens dominadas pelos alunos do 5º ano tendem a ser mais complexas que nos anos 

anteriores, tendo eles maior capacidade de leitura e compreensão de textos. As imagens são parte do 

cotidiano dos alunos e, por serem mais habituais, podem levar a análises até mais completas do que 

outras linguagens. Nesse sentido, fazer com que o indivíduo reflita sobre a profundidade de uma ima-

gem possibilita que ele perceba que cada linguagem pode ter significado social, político e cultural, 

como é destacado na habilidade EF05HI06. 

Apesar de ser uma linguagem corriqueira, a análise de imagens muitas vezes necessita da me-

diação do professor. Em uma pintura histórica, ele pode apontar para a ausência de um grupo social 

na representação de um momento histórico, e perguntar quais os motivos dessa ausência. Esse tipo 

de exercício colabora para o desenvolvimento da habilidade EF05HI02. Utilizando as imagens dessa 

forma é possível perceber que as produções artísticas trazem também um ponto de vista e são criadas, 

muitas vezes, para se tornarem marcos de memória que correspondem aos interesses das classes do-

minantes de cada período. Esse tipo de análise pode, ainda, colaborar para a execução da habilidade 

EF05HI07, fazendo com que os alunos consigam perceber os motivos para a criação desses marcos. 

Proposta de atividade: Uma análise da obra Independência ou Morte, de Pedro Américo, 1888 

Apresente aos alunos a obra Independência ou Morte, de Pedro Américo, impressa ou em um 

projetor. Permita que façam uma observação inicial dela e promova uma conversa com a turma a res-

peito da análise dessa obra. Faça as perguntas a seguir:  

• Que momento é retratado?  

A Proclamação da Independência do Brasil.  
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• Que lugar é retratado?  

A margem de um rio.  

• Como as pessoas à direita estão vestidas?  

Com trajes militares. 

• Que animais são montados?  

Cavalos.  

• Quem está no centro da imagem?  

Dom Pedro I.  

• Quem as pessoas no centro podem representar?  

A elite política brasileira. 

• Quem a pessoa à esquerda pode representar?  

O povo.  

• Quando ocorreu o fato retratado? 

Em 1822. 

• Quando foi produzida a pintura? 

Em 1888. 

Feito isso, pergunte aos alunos se eles acreditam que a pintura corresponde a um retrato fiel 

do acontecimento. Deixe que respondam e, depois, faça algumas interferências. Explique que, de fato, 

Dom Pedro I estava às margens do rio Ipiranga, mas, como vinha de Santos, andando pela serra, ele e 

seus companheiros estavam utilizando mulas, e não cavalos. Explique que não havia essa quantidade 

de pessoas, e muito menos o caboclo – que, no quadro, representa o povo. Pergunte, então, por que 

eles acham que o quadro foi pintado assim. Explique que isso faz parte de uma construção, ou seja, 

uma criação que buscava valorizar esse momento.  

Conte que esse quadro é um importante marco de nossa história, que ele está alocado em uma 

sala especial no Museu Paulista, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, e tem dimensões de 4,15 metros 

de largura por 7,60 metros de comprimento. Leve os alunos a refletirem sobre quantos brasileiros já 

viram esse quadro e como ele influencia até hoje a maneira como pensamos nossa história.  

Habilidades 

(EF05HI02) Identificar os mecanismos de organização do poder político com vistas à compreensão da 

ideia de Estado; (EF05HI06) Comparar o uso de diferentes linguagens no processo de comunicação e 

avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas; (EF05HI07) Identificar os processos 
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de produção, hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutir a presença e/ou a ausência 

de diferentes grupos que compõem a sociedade na nomeação desses marcos de memória; (EF05HI10) 

Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar mudanças e permanências 

desses patrimônios ao longo do tempo. 

Uso de registros escritos 

Os registros escritos são fontes muito diversificadas. É possível encontrar desde documentos 

oficiais até diários e anotações que podem refletir, cada um à sua maneira, acontecimentos de um 

momento histórico. Na seleção de uma fonte escrita para ser trabalhada em sala de aula, é importante 

verificar a adequação pedagógica do conteúdo, tendo em mente o nível de leitura dos alunos e a ne-

cessidade de maior ou menor intervenção.   

No conteúdo do 5º ano, é interessante trabalhar com base em textos publicados em diferentes 

mídias, tanto do passado como do presente, mostrando aos alunos que determinadas publicações 

ocupam espaços privilegiados no que se refere à divulgação de informações. Com base nessa reflexão 

podem ser desenvolvidas as habilidades EF05HI06 e EF05HI09. 

Quando se trata de registros históricos, a pluralidade dos discursos nem sempre está posta. 

Por isso, uma das principais reivindicações nas lutas por ampliação da participação social de determi-

nados grupos é o acesso à produção e ao consumo de informação midiática. Nesse sentido, a conquista 

de espaço na mídia impressa pode refletir importantes conquista sociais. 

Proposta de atividade: Relação entre senhor e escravo 

Comece a aula explicando o conceito de escravidão. Pergunte o que os alunos acham que essa 

palavra significa. Explique que escravizar significa transformar um ser humano em propriedade de ou-

tro, geralmente para executar trabalhos à força. Comente que no passado, sobretudo no período co-

lonial, havia um grande mercado de compra e venda de pessoas escravizadas e que muitos dos comer-

ciantes que faziam esses negócios enriqueceram.  

Em seguida, escreva na lousa o texto a seguir, solicitando que os alunos copiem em seus ca-

dernos: 

“Fugiu [...] um escravo de nome Augusto com os signaes seguintes: Côr bem preta, bastante 

barba, magro, falta de dois ou tres dentes da frente, tem uma orelha mais curta do que outra.  

Quem deste escravo der noticia certa, ou o entregar na cidade de Campinas, rua do Rozario, 

nº53 – receberá a gratificação de 50$rs.”  

Notícia do Correio Paulistano, 15 set. 1858, ano V, nº 150, p. 4. Disponível em: <http:// 

memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=090972_01&pesq=escravo%20de%20nome% 

20Augusto>. Acesso em: 28 jan. 2018.  
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Proponha uma análise documental. Diga que se trata de uma notícia extraída de um jornal de 

1858 e, se possível, mostre o anúncio aos alunos. Faça as seguintes perguntas a eles e peça que anotem 

as respostas no caderno:  

    • Que acontecimento motivou a escrita do anúncio?  

A fuga de um escravizado.  

    • Quem fugiu? 

Um homem escravizado chamado Augusto. 

    • De quem fugiu? 

Da pessoa que fez o anúncio.  

    • Por que havia uma recompensa?  

Porque os escravizados eram considerados uma mercadoria e, assim, tinham valor comercial.  

    • Vocês já viram algum anúncio assim?  

Espera-se que os alunos relacionem essa fonte com anúncios de animais perdidos, como gatos 

e cachorros, nos quais se passa informações sobre essa “propriedade”, e se oferece uma recompensa 

em dinheiro.  

    • É possível que haja um anúncio exatamente como esse hoje em dia?  

A expectativa é que os alunos entendam que, apesar de ainda haver racismo e trabalhadores 

condições análogas às da escravidão, a escravidão foi legalmente abolida e é considerada crime atual-

mente.  

Habilidades 

(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, com-

preendendo-o como conquista histórica; (EF05HI06) Comparar o uso de diferentes linguagens no pro-

cesso de comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas; (EF05HI09) 

Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo presente, por meio 

do acesso a diferentes fontes, incluindo orais. 

Apresentações e exposições 

A aferição dos conteúdos estudados e a verificação da capacidade de síntese pelos alunos pode 

ser realizada em momentos de apresentação e exposições de trabalhos feitos em sala de aula. Os 

eventos de apresentações propiciam situações em que os alunos possam expressar suas considerações 

e percepções, e são importantes para gerar oportunidades de debates, inclusive no que se refere a 

considerações sobre o poder político (foco da habilidade EF05HI02). 
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Os momentos de debate possibilitam que os alunos sejam capazes de perceber que o Outro 

tem maneiras específicas de se expressar e de perceber o mundo. Esse exercício colabora com a iden-

tificação da participação dos diferentes cidadãos na organização política, e faz com que os alunos con-

sigam associar a conquista de direitos com a ideia de cidadania, o que favorece o desenvolvimento da 

habilidade EF05HI05. 

Proposta de atividade: Trabalho e qualidade de vida 

Nesta aula, faça uma lista sobre as formas de lazer dos alunos. Peça a eles que elenquem suas 

práticas mais recorrentes. Pergunte o que consideram necessário para que os trabalhadores exerçam 

bem suas atividades e tenham qualidade de vida. Com base nisso, solicite aos alunos que pesquisem 

(em fontes adequadas e pré-selecionadas da internet ou biblioteca) ou retomem informações sobre 

as principais conquistas dos trabalhadores. Após elencar essas conquistas com os alunos na lousa, peça 

a eles que escolham duas para apresentar. Ressalte que eles devem apresentar os contextos dessas 

conquistas, destacando quais grupos participaram do processo de obtenção delas. Destaque que as 

ações de luta por direitos fazem parte do exercício da cidadania. 

Pergunte aos alunos quais maneiras os trabalhadores encontraram para reivindicar melhores 

condições de vida e de trabalho. Anote na lousa o que apontarem como elemento da luta dos traba-

lhadores. Então, proponha aos alunos que sentem em círculo, distribua cartolinas, giz, lápis de cor e 

canetas hidrocor entre eles e peça que criem cartazes com demandas que acreditem ser importantes 

para uma sociedade melhor, com destaque para as questões relativas à qualidade de vida na infância 

(para uma reflexão acerca do tema, apresentar a letra da canção “Criança não trabalha”, de Arnaldo 

Antunes e Paulo Tatit, disponível em: <www.arnaldoantunes.com.br/new/sec_ 

discografia_sel.php?id=131>. Acesso em: 31 jan. 2018.). Auxilie na compilação das sugestões apresen-

tadas e na forma como elas serão colocadas nos cartazes. Quando os alunos terminarem de fazer os 

cartazes, peça que, cada aluno, um por vez, levante o seu cartaz e diga qual é a sua demanda e por 

qual motivo a considera importante e benéfica. 

Habilidades 

(EF05HI02) Identificar os mecanismos de organização do poder político com vistas à compreensão da 

ideia de Estado; (EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das 

sociedades, compreendendo-o como conquista histórica. 

Registro e sistematização de informações  

Atividades de registro e sistematização de informações podem funcionar para a aferição de 

conteúdos ou para desenvolver a habilidade de síntese dos alunos. São ações que podem ser feitas 

individualmente ou de maneira coletiva, dependendo do objetivo de avaliação do professor. Tal avali-

ação é importante também para verificar a relação que o aluno desenvolve com a linguagem escrita e 

como desenvolve seu raciocínio nela.  
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O registro também é importante quando tratamos de informações que são basilares na apren-

dizagem. No livro do 5º ano, perceber o significado do conceito de cidadania e a maneira como ele foi 

construído é um dos principais objetivos e favorece o desenvolvimento das habilidades EF05HI04 e 

EF05HI05. Portanto, atividades que se relacionem com esse tema podem ser registradas no caderno 

para que sirvam de referência para estudos posteriores. 

Proposta de atividade: As Constituições do Brasil 

 Nesta aula, separe os alunos em duplas na sala de informática ou na biblioteca da escola, com 

o material pré-selecionado para a pesquisa. Comece com uma discussão a respeito do significado de 

“cidadania”. Destaque o principal significado: condição de quem faz parte de um Estado e tem direitos 

de participação na vida política. Partindo daí, questione o que os alunos entendem por “participação 

na vida política”. Questione também se eles imaginam que sempre foi assim, ou se esses direitos foram 

conquistados ao longo da história. Explique que o Brasil já teve sete constituições e que cada uma 

delas reflete a sociedade do período em que foi elaborada. Proponha a eles que as pesquisem para 

descobrir características específicas de cada época: 

    • Constituição de 1824 

    • Constituição de 1891 

    • Constituição de 1934 

    • Constituição de 1937 

    • Constituição de 1946 

    • Constituição de 1967 

    • Constituição de 1988 

Peça a cada dupla que escolha uma dessas Constituições e faça uma pesquisa sobre ela. Ga-

ranta que todas as constituições sejam pesquisadas na hora de distribuí-las entre as duplas e proponha 

o roteiro de perguntas a seguir:  

    • O que estava acontecendo no país no momento em que essa Constituição foi elaborada?  

    • Quem era o líder político do país na época?  

    • Quem tinha direito de votar?  

    • Quem tinha o direito de ser votado? 

    • A organização de partidos era livre?  

    • Havia direito de expressão para todos?  
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Peça aos alunos que façam o registro dessas informações no caderno e organizem breves apre-

sentações para os colegas, apontando os avanços (ou retrocessos), os grupos dominantes e os grupos 

marginalizados identificados em suas pesquisas.  

Habilidades 

(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade e à pluralidade; 

(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, com-

preendendo-o como conquista histórica. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 5º ano 

Plano de desenvolvimento – orientações gerais 

Gestão da sala de aula 

A gestão da sala de aula é uma tarefa constante, que deve estar sempre em consonância com 

os objetivos das atividades para criar um ambiente seguro para a aprendizagem de todos os alunos. A 

sala de aula deve ser um espaço onde as diferentes formas de aprender sejam acolhidas e estimuladas 

com base em recursos adequados. 

Para tanto, é preciso que o professor conheça e esteja atento aos perfis dos alunos que fazem 

parte da turma, a fim de desenvolver estratégias que promovam o acolhimento e a inclusão de todos. 

Espaços com atividades complementares podem ser organizados na sala de aula para que alunos mais 

rápidos, por exemplo, possam ser desafiados; ou eles podem ser estimulados a colaborar com os co-

legas que levam mais tempo nas atividades. Questões inesperadas também são situações comuns em 

qualquer turma. É importante que o professor esteja sempre receptivo às dúvidas e inquietações dos 

alunos e, caso não possa respondê-las de imediato, que pesquise e aborde o tema posteriormente ou 

faça isso junto com a turma. 

De qualquer modo, é importante que o professor sempre circule pela sala de aula e observe 

as interações entre os alunos, bem como entre eles e o conteúdo estudado. Essa é uma forma eficaz 

de mapear as necessidades da turma e elaborar um planejamento condizente com o ritmo dos alunos. 

Em momentos em que eles estejam efetuando qualquer tipo de registro, a circulação também é im-

portante, pois possibilita verificar dificuldades de ortografia e de compreensão do conteúdo. 

A formação de grupos de trabalho é uma ferramenta rica para lidar com uma ampla gama de 

situações. Ao encorajar o agrupamento de alunos com perfis similares, por exemplo, o professor os 

estimula a colaborar e pensar no trabalho em consonância. Por outro lado, encorajar alunos com perfis 

diversos a trabalharem em conjunto pode viabilizar o compartilhamento de ideias e de modos de fazer. 

Em qualquer modelo, é essencial a mediação do professor. 

Os alunos também devem se sentir estimulados a participar da aula. É importante que haja 

espaço para que as crianças se expressem − sempre com a mediação do professor, para que o foco da 

aula seja mantido. Esse canal aberto de comunicação deve ser pautado por combinados como: escutar 

os colegas, respeitar a ordem de fala e os momentos de escuta, etc. 

Por fim, é fundamental que o planejamento das aulas apresente espaço para flexibilização 

quando necessário, como em situações em que debates se prolonguem ou em que um momento de 

reflexão seja necessário para a resolução de conflitos. 
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Projeto integrador 

Uma das marcas da contemporaneidade é a complexidade das relações sociais, econômicas, 

políticas e culturais. A escola, como instituição social responsável por promover o acesso ao conheci-

mento e o desenvolvimento de valores, necessita, cada vez mais, trabalhar de acordo com uma pers-

pectiva em que o conhecimento não seja apresentado de maneira compartimentalizada, e sim por um 

viés dialógico e interdisciplinar. 

Dessa maneira, a escola deve proporcionar ao aluno experiências mais amplas de ensino que 

venham ao encontro das inquietações e curiosidades das novas gerações. Alguns temas comumente 

relacionados a uma ou outra disciplina passam a ser vistos pelos educadores como uma possibilidade 

de trabalho conjunto e reflexivo. Nessa perspectiva, torna-se imprescindível que o processo pedagó-

gico se fundamente em um diálogo mais amplo, com o objetivo de reduzir e até mesmo de eliminar as 

barreiras entre as disciplinas. 

O trabalho com projetos em sala de aula é uma das modalidades de organização didática do 

trabalho docente, assim como as atividades recorrentes e as sequências didáticas. Os projetos se com-

põem como uma das estratégias pedagógicas que possibilitam o diálogo entre as diferentes áreas do 

conhecimento, rompendo com a fragmentação disciplinar. No contexto escolar, o tema do projeto 

pode ser sugerido pelo professor ou pelos próprios alunos. Em ambos os casos, o professor tem a 

responsabilidade, no seu papel de mediador, de conciliar os interesses de todos os participantes, pro-

porcionando a relação entre os conhecimentos prévios e aqueles que se espera construir, a relação 

entre os conteúdos e as habilidades de diferentes disciplinas, a construção do conhecimento, o desen-

volvimento do senso crítico, a ampliação das diversas habilidades dos alunos requeridas para os tra-

balhos em grupo, entre outros aspectos.  

Os projetos integradores propostos nos cinco volumes desta coleção permeiam o tema geral 

cooperação e têm como objetivos gerais propiciar aprendizagens que envolvam a associação entre 

conceitos, temas e habilidades de diferentes componentes curriculares e áreas de conhecimento. O 

que se pretende é favorecer a relação dos saberes dos alunos com as situações vivenciadas nas suas 

comunidades. A cada ano, propomos o trabalho com um único projeto que abranja habilidades de 

Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e Arte presentes no Plano de desenvol-

vimento. Além de abordar habilidades específicas das disciplinas, os projetos contribuem para o de-

senvolvimento das competências gerais apresentadas no documento Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) – 3ª versão, do Ministério da Educação. São elas: 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 
físico, social e cultural, para entender e explicar a realidade (fatos, informações, 
fenômenos e processos linguísticos, culturais, sociais, econômicos, científicos, 
tecnológicos e naturais), colaborando para a construção de uma sociedade soli-
dária. 

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, 
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para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas 
e inventar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir das diversas mani-
festações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também para participar 
de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou verbo visual 
(como Libras), corporal, multimodal, artística, matemática, científica, tecnológica 
e digital para expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias e senti-
mentos em diferentes contextos e, com eles, produzir sentidos que levem ao en-
tendimento mútuo. 

5. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, signi-
ficativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano (incluindo as escolares) 
ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e re-
solver problemas. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conheci-
mentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 
mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida pessoal, pro-
fissional e social, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabili-
dade. 

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

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo 
suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas e 
com a pressão do grupo. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo- 
-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e valorização 
da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, cultu-
ras e potencialidades, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, idade, habili-
dade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra natureza, reconhe-
cendo-se como parte de uma coletividade com a qual deve se comprometer. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, re-
siliência e determinação, tomando decisões, com base nos conhecimentos cons-
truídos na escola, segundo princípios éticos democráticos, inclusivos, sustentáveis 
e solidários. 
Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – 3ª versão. p. 18-19. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 

images/BNCCpublicacao.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2017. 

A seguir, apresentamos o planejamento do projeto relativo ao 5º ano. 
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Título: Um registro para o futuro 

Tema Herança cultural e histórica; expressão e comunicação. 

Produto final Mostra fotográfica “Um registro para o futuro” 

 

Justificativa 

A museóloga Maria de Lourdes Parreiras Horta (1999) identifica a educação patrimonial como 

processo permanente e sistemático de trabalho educacional, centrado no patrimônio cultural como 

fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. Nessa perspectiva, o contato 

direto com as evidências e manifestações da cultura proporciona a formação integral dos indivíduos e 

a apropriação e valorização ativas de sua herança cultural. Trabalhar o tema patrimônio cultural na 

escola implica pensar o processo educativo em sua amplitude, propiciando o contato com a comuni-

dade na qual se insere, com as vivências e produções dos alunos. A educação patrimonial tem uma 

eficácia maior se realizada por meio da interdisciplinaridade.  

O projeto “Um registro para o futuro” incentiva os alunos a ouvir, tomar decisões, expressar e 

socializar ideias, seguir instruções e produzir diferentes gêneros textuais. Nas atividades propostas 

neste projeto, parte-se do pressuposto de que o passado constitui referencial imprescindível para o 

presente, e seu conhecimento possibilita entendimentos e percepção diferenciados do mundo. 

A elaboração deste projeto tem o aluno como protagonista, mediado por um professor que 

possibilite a produção de conhecimento e o estímulo ao desenvolvimento de valores como responsa-

bilidade, companheirismo e cooperação, tendo em vista os quatro pilares da educação, em consonân-

cia com o Relatório Internacional da Educação para o século XXI da UNESCO (DELORS, Jacques et al., 

1998), que destaca os seguintes objetivos: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver 

e aprender a ser. 

Objetivos 

• Apresentar a fotografia como forma de expressão, comunicação, fonte ou documento his-
tórico. 

• Ampliar as possibilidades de interação interlocutiva por meio da linguagem. 

• Propiciar o contato direto dos alunos com patrimônios materiais e imateriais, para apro-
ximá-los da herança cultural e valorizá-la. 

• Divulgar informações sobre a história e sobre formas de preservação do patrimônio cultu-
ral local. 

• Contribuir para a formação de cidadãos com caráter solidário, democrático e crítico. 

• Desenvolver o espírito participativo e colaborativo como atitude positiva e enriquecedora 
na formação da cidadania. 
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Expectativas de aprendizagem 

• Fazer uso – na leitura e na produção de textos – dos recursos linguístico-discursivos pró-
prios do gênero. 

• Utilizar estratégias e capacidades de leitura para construir sentidos sobre a narrativa 
lida/ouvida. 

• Realizar inferências sobre informações da narrativa, considerando o contexto em que foi 
produzida. 

• Utilizar procedimentos relacionados ao uso da linguagem oral, por exemplo: participar de 
discussões envolvendo o tema proposto no projeto e ouvir as opiniões dos colegas, consi-
derando-as ao expor as suas. 

• Conhecer patrimônios culturais da humanidade e investigar sua importância. 

• Difundir a valorização e a preservação do patrimônio cultural do lugar onde mora. 

• Compreender e vivenciar um trabalho de investigação pautado no diálogo com ênfase na 
observação e na experimentação. 

• Desenvolver e ampliar habilidades para expor ideias, realizar atividades com autonomia, 
bem como perceber a importância da socialização do conhecimento. 

O quadro a seguir destaca as habilidades descritas na BNCC – 3ª versão, relativas a cada disci-

plina, contempladas neste projeto. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidade 

Língua Por-
tuguesa 

Constituição da identidade psi-
cossocial, em sala de aula, por 
meio da oralidade 

(EF05LP01) Participar das interações orais em sala de aula e em ou-
tros ambientes escolares com atitudes de cooperação e respeito. 

Regras de convivência em sala de 
aula 

(EF05LP03) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, 
formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclareci-
mentos sobre dados apresentados em imagens, tabelas e outros 
meios visuais. 

Seleção de informações (EF05LP09) Buscar e selecionar informações sobre temas de inte-
resse escolar, em textos que circulam em meios digitais ou impres-
sos, para solucionar problema proposto. 

Deduções e inferências de infor-
mações 

(EF05LP10) Inferir informações e relações que não aparecem de 
modo explícito no texto (recuperação de conhecimentos prévios, re-
lações causa-consequência etc.). 

Reflexão sobre o conteúdo temá-
tico do texto 

(EF05LP12) Identificar a ideia central do texto, demonstrando com-
preensão global. 

Formulário (EF05LP22) Preencher a informação solicitada em formulários des-
contínuos, impressos ou digitais, com vários campos e tabelas. 

Texto expositivo-informativo (EF05LP24) Produzir texto sobre tema de interesse, organizando re-
sultados de pesquisa em fontes de informação impressas ou digitais, 
incluindo imagens e gráficos ou tabelas, considerando a situação co-
municativa e o tema/assunto do texto. 

Procedimentos linguístico-grama-
ticais e ortográficos 

(EF05LP25) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos 
e gramaticais: regras sintáticas de concordância nominal e verbal, 
convenções de escrita de diálogos (discurso direto), pontuação 
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(ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois-pon-
tos, vírgulas em enumerações), regras ortográficas. 

Matemática Leitura, coleta, classificação inter-
pretação e representação de da-
dos em tabelas de dupla entrada, 
gráfico de colunas agrupadas, 
gráficos pictóricos e gráfico de li-
nhas 

(EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e 
numéricas, organizar dados coletados por meio de tabelas, gráficos 
de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso de tecnologias di-
gitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a 
síntese dos resultados. 

História As tradições orais e a valorização 
da memória 
O surgimento da escrita e a no-
ção de fonte para a transmissão 
de saberes, culturas e histórias 

(EF05HI06) Comparar o uso de diferentes linguagens no processo de 
comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais 
atribuídos a elas. 
(EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a 
vida cotidiana no tempo presente, por meio do acesso a diferentes 
fontes, incluindo orais. 

Os patrimônios materiais e ima-
teriais da humanidade 

(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da hu-
manidade e analisar mudanças e permanências desses patrimônios 
ao longo do tempo. 

Geografia Trabalho e inovação tecnológica (EF05GE06) Identificar e comparar transformações dos meios de 
transporte e de comunicação. 

Diferentes tipos de poluição (EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais que ocor-
rem no entorno da escola e da residência (lixões, indústrias poluen-
tes, destruição do patrimônio histórico etc.). 

Ciências Instrumentos óticos (EF05CI13) Projetar e construir dispositivos para observação à dis-
tância (luneta, periscópio etc.), para observação ampliada de obje-
tos (lupas, microscópios) ou para registro de imagens (máquinas fo-
tográficas) e discutir usos sociais desses dispositivos. 

Arte Contextos e práticas (EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginá-
rio, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

Matrizes estéticas e culturais (EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes 
estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas 
das culturas locais, regionais e nacionais. 

Processos de criação (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo indivi-
dual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da es-
cola e da comunidade. 
(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para al-
cançar sentidos plurais. 

Sistemas da linguagem (EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes vi-
suais (museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores 
etc.). 

Patrimônio cultural (EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e 
imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se 
suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, 
favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas. 

Arte e tecnologia (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (mul-
timeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, 
fotografia, softwares etc.) nos processos de criação artística. 

 

Duração 

Cerca de 3 meses, dependendo da quantidade de etapas desenvolvidas semanalmente. 
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Organização do espaço 

De início, o projeto pode se desenvolver na sala de aula, com variadas formações: com os alu-

nos em roda (para as atividades coletivas), em duplas, etc. 

A montagem da mostra fotográfica pode ser realizada no pátio, na quadra ou em outro local 

amplo disponível na escola. 

Material necessário 

Lápis, papel sulfite, cartolina, lápis de cor, tesoura, cola, fita adesiva; revistas, jornais e livros 

de Arte (ou similares, que contenham fotografias, pinturas, esculturas ou outras obras artísticas); 

computador com acesso à internet, se possível; máquina fotográfica ou aparelho eletrônico para foto-

grafar, filmar e gravar áudio; revelação/impressão de fotografias; projetor. 

Material específico para a construção da pinhole (dispositivo para registro de imagens), con-

forme escolha na etapa 4. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Delimitação do problema a ser investigado 

Definir e delimitar o problema a ser investigado pelos alunos é a etapa central para a constru-

ção e o desenvolvimento de um projeto. Nesta proposta, uma questão que pode traduzir o problema 

pode ser: “Quais são os patrimônios culturais locais e como podemos cooperar com sua valorização e 

preservação?”. 

As questões disparadoras do projeto são fundamentais, tanto para instigar a curiosidade dos 

alunos como para fazer emergir os conhecimentos prévios da turma sobre o tema. Proponha pergun-

tas que permitam o relato de experiências pessoais e os convide a participar do projeto, por exemplo: 

“Vocês sabem o que é patrimônio cultural?”; “Alguém sabe dar um exemplo de patrimônio cultural?”; 

“Por que patrimônios culturais precisam ser preservados?”; “O que podemos fazer para ajudar a pre-

servar esses patrimônios?”; “Vamos conhecer patrimônios culturais locais?”. 

Como sugestão, apresentamos um texto sobre o tema que pode ser utilizado para promover 

essa primeira conversa com a turma: “Conheça as diferenças entre patrimônios materiais e imateriais”, 

do Portal Brasil. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cultura/2009/10/conheca-as-diferencas-

entre-patrimonios-materiais-e-imateriais>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

Etapa 2 – Apresentação do projeto e do objetivo a ser alcançado 

Apresente o tema do projeto, que envolverá a construção da mostra fotográfica “Um registro 

para o futuro” sobre um patrimônio material local escolhido pelos alunos (na etapa 8), além de outros 

produtos que eles queiram, como uma apresentação de slides (a serem definidos na etapa 5). 
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Com os alunos em roda, explique como o projeto será desenvolvido e elabore com eles um 

cartaz com os nomes das etapas, à medida que apresenta cada uma delas. Assim, ao longo das ativi-

dades previstas, todos poderão acompanhar o que foi feito e o que falta fazer para chegar ao produto 

final. 

Explique que, ao longo do projeto, todos poderão aprender mais sobre a história da fotografia, 

a pinhole, a evolução dos meios de comunicação, os patrimônios culturais da humanidade localizados 

no Brasil, os patrimônios materiais do lugar onde vivem, visando expressar sua visão e entendimento 

por meio da fotografia e outros recursos que desejarem. 

Etapa 3 – Compreensão da fotografia como fonte histórica e veículo de comunicação 

O objetivo desta etapa é conhecer alguns aspectos relacionados à história da fotografia, com-

preender o uso de fotografias como fonte e registro histórico e, também, como veículo de comunica-

ção. Para isso, sugerimos trabalhar inicialmente com um texto sobre a história da fotografia. Recomen-

damos o texto “175 anos de fotografia: conheça a história dessa forma de arte”, de Ana Nemes. Dis-

ponível em: <https://www.tecmundo.com.br/fotografia-e-design/60982-175-anos-fotografia-co-

nheca-historia-dessa-forma-arte.htm>. Acesso em: 24 jan. 2018. 

Antes da leitura, faça algumas perguntas para despertar o interesse da turma pelo tema: 

• Vocês gostam de observar fotografias? 

• Vocês gostam de fotografar? O que costumam fotografar? 

• O que as fotografias mostram? O que podemos aprender com elas? 

• Alguém conhece a história da fotografia? Vamos conhecer juntos? 

Faça uma leitura colaborativa do texto e proponha algumas questões para avaliar a compre-

ensão da turma sobre as informações contidas nele. Por exemplo: 

• Como eram as primeiras máquinas fotográficas? Como era o processo de captura da ima-
gem? 

• Por que o texto afirma que “a fotografia deixou de ser apenas uma forma de guardar uma 
recordação especial para tornar-se um meio de comunicação à parte”? 

Por fim, para explorar as histórias que as fotografias podem revelar, sugerimos fazer com os 

alunos a análise de algumas fotografias. Uma possibilidade é utilizar o texto e as imagens da reporta-

gem “Fotógrafo conta a história de vida das pessoas através de fotos das suas mãos”, do Portal Hype-

ness. Disponível em: <http://www.hypeness.com.br/2017/03/fotografo-conta-a-historia-de-vida-das-

pessoas-atraves-de-fotos-das-suas-maos/>. Acesso em: 24 jan. 2018. 

Etapa 4 – Construção de uma pinhole para registro fotográfico 

O objetivo desta etapa é que os alunos possam experimentar a construção de um dispositivo 

para registro de imagens para empregar na etapa 11. Para que a construção do dispositivo possa ser 
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feita, é necessário escolher o projeto de elaboração da pinhole que se deseja seguir e providenciar com 

antecedência o material que será utilizado. Listamos, a seguir, algumas referências possíveis: 

• “Câmera pinhole de lata”. Disponível em: <http://www.manualdomundo.com.br/2012/ 
11/camera-fotografica-caseira-pinhole-de-lata/>. Acesso em: 13 dez. 2017. 

• “Como fazer: câmera de orifício (pinhole)”. Disponível em: <http:// 
revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI1959-10524,00-COMO+FAZER+ 
CAMERA+DE+ORIFICIO+PINHOLE.html>. Acesso em: 25 jan. 2018 

• “Como fazer sua própria câmera fotográfica”. Disponível em: <https://timfazciencia. 
com.br/para-saber-mais/como-fazer-sua-propria-camera-fotografica/> 

Inicie a atividade com a leitura compartilhada do texto sobre a construção da pinhole e verifi-

que se os alunos têm dúvidas sobre as instruções apresentadas. Divida as tarefas entre eles (cada trio 

de alunos pode ficar responsável por uma etapa, por exemplo) e oriente-os durante a construção do 

dispositivo. Auxilie-os, se necessário, na realização de algum procedimento mais complexo. 

Caso não seja possível a construção da pinhole, sugerimos apresentar aos alunos um vídeo 

para que eles possam conhecer o funcionamento desse dispositivo. Sugerimos o vídeo intitulado “Câ-

mera fotográfica pinhole de lata (experiência de física)”, do canal da equipe Manual do Mundo. Dispo-

nível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Xt3Cdq0qOns>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

Etapa 5 – Transformações nos meios de comunicação e escolha sobre o formato do produto final 

A fotografia vai ser uma das ferramentas utilizadas neste projeto e, portanto, deve fazer parte 

do produto final, como uma mostra fotográfica. Porém, como um dos objetivos do projeto é divulgar 

informações sobre a história e a preservação do patrimônio cultural local, além das fotografias, é inte-

ressante que os alunos também possam escolher como desejam comunicar verbalmente suas desco-

bertas. 

A maneira como as pessoas se comunicam mudou muito desde a Antiguidade. Com o avanço 

da tecnologia, o surgimento dos computadores, da internet e dos celulares, as potencialidades da co-

municação e sua rapidez aumentaram consideravelmente. Para que os alunos possam tomar contato 

com a evolução dos meios de comunicação e refletir sobre algumas possibilidades, sugerimos abordar 

o tema por meio de vídeos e/ou textos. Sugestões que podem ser utilizadas para essa abordagem: 

• Vídeo “Since...”, de Cyril Calgaro e Arnaud Laffond, que mostra a evolução dos meios de 
comunicação. Disponível em: <https://vimeo.com/35781672>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

• Reportagem “A comunicação virou objeto de estudo”, da revista Nova Escola. Disponível 
em: <https://novaescola.org.br/conteudo/3462/a-comunicacao-virou-objeto-de- 
estudo>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

Depois de conversar com a turma sobre a evolução dos meios de comunicação, proponha que 

os alunos escolham como será feita a comunicação verbal de suas descobertas no decorrer do projeto 

para os convidados que estarão presentes na mostra fotográfica. Para valorizar o uso da tecnologia, 

https://www.youtube.com/watch?v=Xt3Cdq0qOns
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sugerimos elaborar uma apresentação de slides no computador para ser projetada e dar suporte à fala. 

Essa produção pode ser desenvolvida na etapa 15 do projeto. 

Etapa 6 – Pesquisa sobre os patrimônios culturais da humanidade situados no Brasil 

O objetivo desta etapa é que os alunos possam conhecer patrimônios culturais materiais e 

imateriais da humanidade situados no Brasil, possibilitando a criação de repertório e referência para a 

busca de patrimônios culturais no lugar onde moram. 

Inicie a exploração do tema, retomando a diferença entre patrimônio material e imaterial. De-

pois, apresente alguns dos elementos brasileiros inscritos nas listas do patrimônio cultural da humani-

dade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), por exemplo: 

Patrimônio cultural material da humanidade 

• Cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais (1980). 

• O projeto urbanístico de Brasília (1987). 

• Centros históricos – de Olinda, em Pernambuco (1982); de Salvador, na Bahia (1985); de 
São Luís do Maranhão (1997); de Diamantina, em Minas Gerais (1999). 

• Praça de São Francisco, em São Cristóvão, Sergipe (2010). 

• Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais (2016). 

• Sítio arqueológico Cais do Valongo, na cidade do Rio de Janeiro (2017). 

Patrimônio cultural imaterial da humanidade 

• Expressões orais e gráficas dos wajapis (2008). 

• Samba de roda do Recôncavo Baiano (2008). 

• Museu vivo do Fandango (2011). 

• Frevo (2012). 

• Roda de capoeira (2014). 

Promova uma pesquisa na internet (ou leve texto e imagens para apresentar aos alunos) sobre 

alguns dos patrimônios listados. Privilegie a leitura e a comparação de fotografias dos patrimônios 

materiais e peça aos alunos que selecionem fotografias durante a pesquisa para compor a exposição 

final. Sugestão de sites que podem ser acessados: 

• Elementos do Brasil inscritos nas Listas do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade 
da UNESCO. Disponível em: <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world- 
heritage/intangible-cultural-heritage-list-brazil/>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

• Patrimônio Mundial no Brasil. Disponível em: <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/ 
culture/world-heritage/list-of-world-heritage-in-brazil/#c1048555>. Acesso em: 25 jan. 
2018. 
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Etapa 7 – Identificação de patrimônios materiais do lugar onde vivo 

Comece esta etapa relembrando os alunos sobre o que fizeram na etapa 6 e o que já sabem 

sobre patrimônios culturais. Ressalte a importância dos bens de valor artístico, histórico ou cultural do 

lugar onde os alunos moram e explique que nesta etapa eles vão fazer uma pesquisa sobre esse as-

sunto, de modo a identificar patrimônios materiais da região (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste 

e Sul), do estado e do município onde vivem. 

Organize os alunos preferencialmente em duplas para que eles possam acessar à internet e 

fazer a pesquisa de informações. Caso o acesso não seja possível com todos os alunos, selecione pre-

viamente fotos e informações sobre diversos patrimônios e distribua-os para a turma. Uma boa fonte 

de consulta é o site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan. (Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/>. Acesso em: 31 jan. 2018.) 

Antes de iniciar a pesquisa, verifique se os alunos já visitaram ou conhecem alguns patrimônios 

e onde se localizam. Anote o que eles disserem na lousa. Oriente as duplas a registrar os dados mais 

importantes da pesquisa em uma folha de papel, para que possam compartilhá-los em uma conversa 

na sala de aula. Para definir e orientar a busca, entregue a cada dupla uma folha com a seguinte ficha: 

Pesquisa sobre patrimônios materiais 

Quais são os patrimônios materiais mais importantes da  
região (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul) onde moro? Onde estão localizados? 

 

 

 

 

 

Quais são os patrimônios materiais mais importantes do estado onde moro? Onde estão localizados? 

 

 

 

 

 

Quais são os patrimônios materiais mais importantes do município onde moro? Onde estão localizados? 

 

 

 

 

 

De volta à sala de aula, registre com a turma em folhas de cartolina as respostas de cada per-

gunta, para que fiquem afixadas na sala de aula. 
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Etapa 8 – Visita a patrimônios materiais do lugar onde vivo e escolha de um patrimônio para estudo 

aprofundado 

Organize uma ou mais visitas até a Secretaria da Cultura de seu município ou a Unidade de 

Preservação do Patrimônio Histórico (se houver), e também a patrimônios materiais locais (se possível, 

escolha os mais recorrentes na pesquisa que fizeram na etapa 7). Planeje as saídas de observação com 

o suporte da coordenação e com a autorização dos responsáveis pelos alunos. 

Essas visitas têm como finalidade propiciar aos alunos o reconhecimento de determinados as-

pectos do seu espaço de vivência, ampliando a dimensão dos vínculos que os ligam a esses espaços. 

Também é objetivo desta etapa compreender e vivenciar o trabalho de investigação pautado no diá-

logo, com ênfase na observação e na experimentação. 

Antes e durante os passeios, oriente-os a perceber a preservação dos patrimônios (se estão 

degradados ou não, que tipo de degradação há: falta de pintura, deterioração de paredes, portas, ja-

nelas, entre outros). Pergunte o que sabem sobre a história deles, instigue-os a pensar há quanto 

tempo eles compõem aquele espaço. Dependendo dos locais visitados, é possível agendar visitas gui-

adas. Leve pelo menos uma máquina fotográfica (ou aparelho eletrônico que possa fotografar) para 

que os alunos façam registros visuais. Solicite, também, que eles anotem aquilo que considerarem 

mais interessante durante as visitas. 

De volta à sala de aula, depois de cada visita, questione os alunos sobre o que observaram e 

registre na lousa os comentários. Organize-os em duplas e proponha que cada dupla escreva, em uma 

folha de papel, um relato sobre o passeio e a observação realizada. Durante a escrita do texto, circule 

pela sala e faça perguntas e intervenções pertinentes ao tema, de modo a ajudá-los a desenvolverem 

suas próprias ideias. Aproveite para orientá-los na revisão do texto. 

Depois de visitar e conhecer diversos patrimônios materiais do município onde moram, os alu-

nos podem escolher, com mais propriedade e interesse, um patrimônio para pesquisar detalhada-

mente no decorrer das etapas seguintes. Faça uma lista, ditada por seus alunos, dos patrimônios que 

conheceram, e peça que escolham, por meio de votação, qual desses patrimônios eles gostariam de 

estudar mais profundamente. 

Etapa 9 – Pesquisa com moradores sobre a história do patrimônio escolhido 

Converse com a turma sobre as diversas maneiras de estudar o patrimônio selecionado: pes-

quisa em livros ou na internet, em entrevistas ou visitas ao local. Motive os alunos a participar com 

sugestões.  

Explique que, inicialmente, eles farão uma pesquisa com a comunidade local para coletar in-

formações sobre a história do patrimônio escolhido. Essa atividade propicia a articulação e a exposição 

de ideias próprias, a realização de atividades com autonomia, bem como a percepção da importância 

da socialização do conhecimento. Os entrevistados podem ser moradores antigos do bairro, familiares 

ou outras pessoas com quem os alunos convivam. Cada aluno pode entrevistar quantas pessoas quiser. 
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A seguir apresentamos uma sugestão de questionário que pode ser adaptado de acordo com 

o interesse dos alunos. 

Questionário para entrevista sobre a história do [nome do sobre a história do patrimônio escolhido] 

Dados do entrevistado 

• Sexo: □ masculino           □ feminino 

• Idade: □ até 20 anos       □ de 21 a 40 anos     □ de 41 a 60 anos    □ mais de 60 anos 

• Há quanto tempo reside no município:    □ menos de 10 anos        □ mais de 10 anos 

Perguntas sobre o patrimônio escolhido 

1.    Você conhece o [nome do patrimônio escolhido]? 

□ Sim      □ Não 

Caso a resposta à pergunta 1 seja “Não”: 

2.    Gostaria de conhecer? 

□ Sim      □ Não 

(Agradecimento pela participação e término da entrevista.) 

Caso a resposta à pergunta 1 seja “Sim”: 

2.   Você sabe quando o [nome do patrimônio escolhido] foi construído? 

□ Sim. Quando? ____________________________ □ Não 

3.   Você sabe quem construiu o [nome do patrimônio escolhido] e por quê? 

□ Sim Quem? ______________________________ □ Não 

Explicação: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4.   Que outras informações você sabe sobre a história do [nome do patrimônio escolhido]? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5.   Você acha importante o [nome do patrimônio escolhido] ser preservado? Por quê? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(Agradecimento pela participação e término da entrevista.)  

Combine uma data para que todos os alunos levem os questionários preenchidos e oriente-os 

a organizar os dados coletados, com ou sem uso de tecnologias digitais. Por fim, peça que escrevam 
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um texto sobre o resultado da pesquisa, indicando o que aprenderam sobre a história do patrimônio 

pesquisado por meio das entrevistas. 

Etapa 10 – Pesquisa na internet sobre a história do patrimônio escolhido 

Leve os alunos ao laboratório de informática da sua escola para levantar todos os dados dis-

poníveis sobre o patrimônio elencado e organize-os em duplas. Oriente-os no trabalho de pesquisa, 

colaborando na consulta e seleção do material encontrado, como fotos antigas e atuais do local para 

comparação. Caso não seja possível o acesso à internet com todos os alunos, selecione previamente 

informações mais detalhadas sobre o patrimônio e distribua para a turma. Utilize a ficha a seguir para 

norteá-los na pesquisa. 

Pesquisa sobre o patrimônio _________________________________________ 

Endereço (onde está localizado) 

 

Data de construção 

 

Finalidade (por que foi construído, o que ou quem homenageia, entre outros) 

 

 

 

 

Outras informações relevantes sobre sua história 

 

 

 

 

Situação atual de preservação (bem/pouco conservado, com/sem pichação, precisa ou não de restauro etc.)  

 

 

 

 

De volta à sala de aula, proporcione a socialização e a análise das anotações que fizeram. 

Etapa 11 – Expressão pessoal sobre o patrimônio escolhido por meio da fotografia 

O objetivo desta etapa é que os alunos possam expressar por meio da fotografia algo marcante 

sobre o que pesquisaram e aprenderam sobre o patrimônio escolhido. Para despertar o olhar da turma 

sobre essa manifestação artística, sugerimos a leitura do texto “Eustáquio Neves: ‘A fotografia foi o 
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lugar mais confortável que encontrei para me expressar’”, de Cassiano Viana. Disponível em: 

<http://www.itaucultural.org.br/eustaquio-neves-a-fotografia-foi-o-lugar-mais-confortavel-que- 

encontrei-para-me-expressar>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

Organize uma nova visita ao patrimônio escolhido, informando à administração do local sobre 

o projeto em questão, e cuidando dos trâmites necessários para que os alunos possam permanecer 

um tempo razoável para observar e fotografar à vontade. Caso seja possível, organize uma visita guiada 

e solicite todos os materiais disponíveis sobre o patrimônio para distribuir aos alunos: folhetos, revis-

tas, planta, fotos antigas e atuais, etc.  

Leve a pinhole (caso tenha sido construída) e pelo menos uma máquina fotográfica (ou apare-

lho eletrônico que possa fotografar, como um celular) para que cada aluno possa fazer pelo menos um 

registro fotográfico pessoal sobre o patrimônio: pode ser uma foto ampla que mostre todo o patrimô-

nio, ou apenas um detalhe que chamou a atenção do aluno, por exemplo.  

Ajude-os também a chegar em um consenso sobre o local em que desejam posicionar a pinhole 

para registrar a foto coletiva da turma. Lembre-se de deixar o furo da pinhole aberto por cerca de 10 

segundos em local de grande luminosidade e cerca de 40 segundos em local de pouca luminosidade. 

De volta à escola, providencie a revelação ou a impressão das fotografias. Se for necessário, 

faça uma seleção prévia do material junto com os alunos, para viabilização do projeto. Garanta que 

pelo menos uma fotografia de cada aluno seja revelada ou impressa. A escolha deve ser de cada aluno. 

Você pode auxiliá-los a decidir por uma ou outra fotografia por meio de algumas perguntas, por exem-

plo: 

• Por que você escolheu essa fotografia?  

• O que mais chamou sua atenção nessa fotografia?  

Etapa 12 – Diálogo sobre as criações fotográficas 

Leve as fotografias reveladas ou impressas para a sala de aula e disponha os alunos em roda, 

entregando cada fotografia ao aluno que a produziu. O objetivo é que os alunos possam dialogar sobre 

suas criações e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

Peça a cada um para explicar como fez a fotografia, o motivo de ter feito a fotografia de perto 

ou de longe, se quis evidenciar algum detalhe, o que ele quis representar com ela e qual mensagem 

espera que as pessoas recebam ao observarem-na. 

Promova também uma conversa sobre a fotografia da turma feita com a pinhole. Algumas per-

guntas que podem promover esse diálogo: 

• A fotografia retrata quais aspectos do patrimônio? 

• O que vocês esperam que as pessoas percebam nessa fotografia? 

• Vocês gostaram do resultado que obtiveram? Por quê? 

Recolha as fotografias e guarde-as para as etapas posteriores. 
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Etapa 13 – Escrita das legendas das fotografias 

Leve todo o material fotográfico produzido e pesquisado durante o projeto, além de revistas, 

jornais e livros de Arte (ou similares, que contenham fotografias, pinturas, esculturas ou outras obras 

artísticas). 

Separe os alunos em quartetos, entregue o material de referência e peça que observem as 

legendas das imagens (assim, eles poderão se familiarizar com o estilo das legendas e observar como 

são escritas). 

Peça que apontem características linguísticas próprias das legendas e registre-as na lousa, tais 

como: textos curtos e descritivos; em caso de obras de arte, informações sobre o artista, a data, o 

local, o material e a técnica empregados na confecção da obra, além de suas dimensões. 

Distribua as fotografias pesquisadas durante o projeto entre os grupos e peça que escrevam 

as legendas em uma folha de papel, incluindo, se possível, o nome do fotógrafo, a data e o local onde 

a fotografia foi feita. Transcreva as legendas na lousa e faça uma revisão coletiva, levando em conta a 

clareza do texto e a relação com a fotografia legendada.  

Depois, oriente os alunos a produzir as legendas das fotografias que eles fizeram, procedendo 

de maneira parecida. Lembre-os de incluir o nome do patrimônio, o nome do aluno, a data e o local. 

Dependendo do patrimônio escolhido, verifique a necessidade de incluir informações adicionais, como 

as dimensões do patrimônio ou a escala empregada na fotografia. 

Faça uma revisão coletiva dos textos das legendas e guarde todo o material para que os alunos 

possam organizar a mostra fotográfica. 

Etapa 14 – Organização da mostra fotográfica “Um registro para o futuro” 

Escolha um local na escola que possa abrigar o painel fotográfico. Com base nas dimensões do 

espaço disponível, providencie cartolinas ou outro material para servir de suporte para a montagem 

do painel dos alunos. Caso tenha sido prevista a produção de algo no computador (por exemplo, os 

slides para dar suporte à fala), planeje uma boa maneira para expor também esse conteúdo junto com 

a mostra fotográfica. 

Exponha todo o material produzido na etapa 13 de modo que possa ser apreciado pelos alu-

nos. Sugerimos que essa atividade seja feita em um local amplo, como o pátio ou a quadra da escola. 

Verifique com os alunos se querem fazer alguma modificação nas legendas e oriente-os na alteração 

dos textos, se necessário. 

Depois, peça para organizarem todas as fotografias (tanto as pesquisadas quanto as produzi-

das) sobre o suporte (cartolina ou outro), seguindo algum critério de escolha deles. Explique que o 

posicionamento das fotografias também será importante para o público que observará a mostra. Uma 

pergunta que pode orientar essa escolha é: “Qual é a história que queremos contar?”. 
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Inicialmente, as fotografias e legendas devem ser dispostas sem colagem, para que se possa 

visualizar sua disposição. Depois de decidida a posição final de cada elemento, ajude os alunos a fixá-

los usando cola ou fita adesiva. O suporte ainda pode ser decorado com outras informações que re-

metam ao trabalho, como desenhos, palavras, frases ou textos. 

Etapa 15 – Conversa sobre a preservação do patrimônio e preparação para a apresentação oral 

Todo patrimônio está sujeito a passagem do tempo, as intempéries da natureza, as eventuais 

depredações e o descaso do poder público. Esses são desafios permanentes para se preservar e divul-

gar o patrimônio. Para estimular a conscientização e a formação da cidadania, exponha todo o material 

produzido durante o projeto no pátio, na quadra ou outro local amplo e convide os alunos a refletir e 

conversar sobre formas de preservar esse patrimônio. Durante a abordagem, explique que a preser-

vação está vinculada ao valor social, cultural e simbólico que a sociedade atribui a esse bem no pre-

sente. Organize com os alunos algumas frases, escritas em cartazes, que incentivem a divulgação e a 

preservação desse patrimônio para serem expostas junto com as fotografias. 

Oriente-os também a preparar um texto com explicações sobre o que fizeram para apresentar 

oralmente no dia da mostra. Organize-os em grupos, de modo que cada grupo fique responsável por 

explicar algumas etapas desenvolvidas no projeto. Guie-os também na elaboração de uma apresenta-

ção de slides no computador para ser projetada e dar suporte à fala (caso tenha optado por essa abor-

dagem, sugerida na etapa 5). Os alunos devem escrever: um slide para a introdução do tema; alguns 

slides para abordar o que foi feito nas etapas do projeto e o que se deseja comunicar aos convidados 

sobre as fotografias produzidas; um slide para encerrar a apresentação. 

Etapa final – Organização e apresentação para o público 

Sugerimos que todo o material produzido (fotografias, cartazes e apresentação de slides) com-

ponham a mostra que será visitada por pais ou responsáveis, alunos e funcionários da escola e, se 

desejar, toda a comunidade local. Se necessário, planeje a ordem de apresentação dos trabalhos, onde 

e como serão exibidos. 

Na sala de aula, oriente os alunos na elaboração do convite que será enviado aos pais ou res-

ponsáveis e em como divulgar o projeto para a comunidade escolar. No dia da mostra, escolha alguns 

alunos para fazer a abertura do evento. 

Avaliação e finalização 

A avaliação deve ser contínua e formativa, de acordo com os objetivos previstos no projeto. 

Após a exposição dos trabalhos para familiares e comunidade escolar, oriente a turma a pro-

duzir dois relatórios: o primeiro, elaborado em grupos, narrando a experiência do trabalho com as 

pesquisas, as saídas para visitar os patrimônios selecionados, a construção da pinhole, as fotografias 

feitas, a exposição etc.; o segundo, individual, de modo que cada aluno descreva a experiência vivida 

nas diferentes etapas do projeto e as aprendizagens construídas. 
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Acompanhamento do aprendizado dos alunos 

É importante que o professor tenha noção do ritmo geral da turma, para que possa pensar nas 

expectativas de aprendizagem e na condução das atividades. Ainda assim, há também o ritmo próprio 

do processo de aprendizagem de cada aluno, que precisa ser respeitado. Por isso, é importante ter em 

mente que o acompanhamento do aprendizado deve ser feito de acordo com o desempenho de cada 

indivíduo, sem pensar o grupo como um conjunto de crianças que devem corresponder às mesmas 

expectativas. 

No 5º ano, os alunos concluem uma etapa na Educação Básica e o ensino de História ganha 

outros objetivos. Sendo assim, a proposta de conhecimento do Outro é trabalhada com vistas à noção 

de democracia e exercício da cidadania. O estudo das formas humanas de organização política possi-

bilita que o aluno compreenda a complexidade das relações que as pessoas estabelecem em diferentes 

esferas. Nesse sentido, o reconhecimento de conquistas históricas é destacado por meio de marcos 

que constituem fontes como monumentos, museus e publicações impressas. Uma vez reunidas, essas 

fontes podem servir de ferramentas para a realização de estudos diversos. 

Durante a análise das fontes, a participação dos alunos é o que faz com que eles desenvolvam 

suas próprias considerações sobre o passado. Nesse sentido, ter um currículo aberto para dúvidas e 

inquietações pertinentes da turma, assim como lidar com os possíveis conflitos na sala de aula, não 

significa deixar em segundo plano o conteúdo programático, e sim encarar todas as situações como 

parte do processo de ensino-aprendizagem. 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental os alunos precisam de segurança para se desenvolver 

de forma plena, experimentando sentimentos e sensações na construção de sua autonomia. Estar 

aberto a esse processo é uma maneira de fornecer a mencionada segurança e gerir um espaço de 

ensino democrático e preocupado com a formação contínua de cidadãos. 
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