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Plano de desenvolvimento:
Monumentos, espaço
público e Amazônia
Serão desenvolvidas, ao longo do bimestre, propostas que estimulam a compreensão dos
alunos sobre os monumentos e sua função para a memória social; a definição de espaço
público e seus possíveis usos; e a região amazônica brasileira e os povos indígenas que nela
vivem.

Conteúdos
•
•
•
•
•
•

O que é um monumento
Quem foi Juscelino Kubitschek
Quem foi Maria Quitéria
Espaço público e seus usos
O que são hortas urbanas
Amazônia: sua diversidade e os povos indígenas que nela vivem

Objetos de conhecimento e habilidades
Objeto de conhecimento

Habilidade

Relações com a prática
didático-pedagógica

O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos sociais e étnicos
que compõem a cidade: os desafios sociais, culturais e
ambientais da cidade em que se vive
• (EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista em
relação a eventos significativos do local em que vive,
aspectos relacionados a condições sociais e à
presença de diferentes grupos sociais e culturais, com
especial destaque para as culturas africanas, indígenas
e de migrantes.
• Espera-se que os alunos identifiquem a diversidade
existente na Amazônia e compreendam-na a fim de
evitar a reprodução de estereótipos sobre a região.
• Espera-se que os alunos identifiquem a diversidade
existente entre os povos indígenas e compreendam-na,
livres de estereótipos e de uma perspectiva
homogeneizadora.
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Objeto de conhecimento

Habilidades

Relação com a prática
didático-pedagógica

Objeto de conhecimento

Habilidades

Relação com a prática
didático-pedagógica

A produção dos marcos da memória: os lugares de
memória (ruas, praças, escolas, monumentos, museus
etc.)
• (EF03HI05) Identificar os marcos históricos do lugar
em que vive e compreender seus significados.
• (EF03HI06) Identificar os registros de memória na
cidade (nomes de ruas, monumentos, edifícios etc.),
discutindo os critérios que explicam a escolha desses
nomes.
• Espera-se que os alunos compreendam o que é um
monumento e sua função para a construção da
memória social.
A cidade e seus espaços: espaços públicos e espaços
domésticos
• (EF03HI09) Mapear os espaços públicos no lugar em
que vive (ruas, praças, escolas, hospitais, prédios da
Prefeitura e da Câmara de Vereadores etc.) e
identificar suas funções.
• (EF03HI10) Identificar as diferenças entre os espaços
públicos e o espaço doméstico, compreendendo a
importância dessa distinção.
• Espera-se que os alunos identifiquem espaços
públicos e compreendam seu conceito para que
reconheçam o direito ao uso desses espaços.

Práticas de sala de aula
Ao inserir uma temática em sala de aula, é importante identificar previamente o que os
alunos já sabem sobre o assunto. Perguntas sobre o tópico a ser trabalhado estimulam que
eles compartilhem o conhecimento que já possuem. Por vezes, é também interessante fazer o
registro desse conhecimento prévio da turma para, depois de trabalhado o tema, acrescer
aquilo que eles aprenderam. Dessa forma, tanto os alunos como o professor percebem mais
concretamente o desenvolvimento do aprendizado. Além disso, o professor pode notar se o
conhecimento prévio é coerente ou possui algumas incoerências que precisam de atenção ao
longo do estudo sobre o tema. Por exemplo, nas aulas sobre a Amazônia e sobre os povos
indígenas, o conhecimento prévio pode estar relacionado a uma visão estereotipada sobre
esses assuntos, já que essas temáticas são tratadas, muitas vezes, de forma superficial pelos
meios de comunicação.
É essencial que a sala de aula seja um ambiente que ofereça fontes diversas de informação
para que os alunos expandam o seu conhecimento e possam desenvolver a habilidade de
argumentação. A informação é uma ferramenta que rompe estereótipos e preconceitos. Por
isso, ao tratar dos temas, por exemplo, sobre os povos indígenas, é importante utilizar fontes
confiáveis, como fotografias, vídeos e textos fundamentados.
A mesma prática é fundamental para o trabalho sobre a região amazônica. Apresentar
informações que permitam os alunos perceberem a pluralidade de regiões que formam a
Amazônia, evitando selecionar fontes que apresentem apenas um aspecto dela.
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A seleção de materiais para uso em sala é parte essencial na construção da aula. Além de
escolher fontes confiáveis e informações que rompam estereótipos, usar exemplos de
cidadania ao tratar do espaço público, procurando apresentar aos alunos formas positivas de
reais usos desses locais. Dessa maneira, os alunos passam a ter referências positivas para
suas práticas como cidadãos.
Neste bimestre, as temáticas possibilitam importantes descobertas sobre a memória do
país, sobre o uso dos espaços públicos e sobre a região amazônica. Para o desenvolvimento da
habilidade EF03HI05, é interessante que os alunos sejam convidados a refletir sobre alguns
monumentos existentes no Brasil, como o de Maria Quitéria, na Bahia, e o de Juscelino
Kubitschek, no Distrito Federal, e também sobre aqueles presentes no município onde vivem.
A dinâmica para que pensem em diferentes usos do espaço público não aproveitados
contribui para mobilizar a habilidade EF03HI09, porque, ao criarem propostas de bons usos
desses espaços, os alunos terão percebido algumas de suas funções. Por fim, as sequências
que abordam a diversidade dos povos indígenas contribuem para o desenvolvimento da
habilidade EF03HI03.
Ao final do bimestre, espera-se que os alunos tenham compreendido as funções dos
monumentos e do espaço público, percebendo a sua interação como cidadão com cada um
desses locais. Além disso, a ampliação do conhecimento dos alunos sobre a Amazônia e sobre
os povos indígenas deve proporcionar um conhecimento livre de estereótipos. As aulas desse
bimestre visam proporcionar situações em que os alunos desenvolvam a percepção da
diversidade que forma o Brasil e as noções de cidadania.

Foco
O acompanhamento da aprendizagem é importante para que o professor tenha parâmetros
das conquistas e dos desafios apresentados pelos alunos.
Neste bimestre, a atenção ao desenvolvimento de cada aluno no trabalho em grupo é
fundamental. Observar se os alunos estão desenvolvendo uma dinâmica de cooperação, se há
espaço para a participação de todos e se há envolvimento individual e conjunto. Atentar aos
alunos com dificuldade para expor suas opiniões e àqueles que, por vezes, concentram as
atenções e as decisões do grupo. Intervir sempre que julgar necessário, propondo que o grupo
reflita sobre a importância da participação igualitária de todos os membros. Estimular os
alunos a propor soluções para os problemas, dessa forma, o professor pode ocupar o lugar de
mediador, e não de autoridade na resolução de questões, o que contribuiu para que os alunos
desenvolvam sua autonomia.

Para saber mais
•

O PERIGO de uma história única. Chimamanda Ngozi Adichie. Produção: TED Global,
2009. Vídeo (19 min). Disponível em: <https://www.ted.com/talks/chimamanda_
adichie_the_danger_of_a_single_story?language=pt-br>. Acesso em: 13 dez. 2017.
O discurso da escritora nigeriana trata dos perigos de construirmos visões
preconceituosas e estereótipos quando restringimos o olhar, seja de um povo ou de uma
cultura, a um único aspecto, esvaziando sua pluralidade e produzindo a história como
uma via de mão única.
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•

LE GOFF, Jacques. História e Memória. 4. ed. Campinas: Unicamp, 1996.
O historiador francês aborda questões essenciais para o estudo da história. Dentre elas, a
da relação entre o passado e o presente, as ideias das pessoas e das sociedades como
frutos de determinada época histórica e, em especial, da importância do monumento,
herança do passado, para a sociedade e sua memória coletiva.

•

PALADINO, Mariana; COLLET, Celia; RUSSO, Kelly. Quebrando preconceitos: subsídios
para o ensino das culturas e histórias dos povos indígenas. Rio de Janeiro: Contra Capa
Livraria; Laced, 2013. vol. 3. (Coleção Traçados).
As autoras problematizam a abordagem da temática indígena na sala de aula, reforçando
a necessidade de trabalhá-la de uma nova forma inovadora, distante da abordagem
estereotipada, e capaz de estimular os alunos a compreender a diversidade dos povos
indígenas e a pluralidade da formação da sociedade brasileira. Além das questões
teóricas sobre o tema, há sugestões de atividades para serem trabalhadas com os alunos
em sala de aula.
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Projeto integrador: As permanências e as
transformações do nosso cotidiano
Conexão com: MATEMÁTICA, GEOGRAFIA, HISTÓRIA, CIÊNCIAS e LÍNGUA PORTUGUESA
Neste projeto, a proposta é organizar uma exposição sobre diversos tipos de mudanças
ocorridas ao longo do tempo, observáveis pelas pessoas.
•

Justificativa
As transformações ocorrem em diferentes escalas, desde as mudanças nas células dos
seres vivos até transformações no meio ambiente, e algumas afetam os seres humanos de
maneira mais evidente e direta.
No caso das transformações ambientais, sua importância está nas modificações das
características locais e globais, afetando biomas, a fauna, a flora e a vida humana. As
transformações sociais e políticas também impactam a vida das pessoas e daí sua
importância nas reflexões e na análise crítica feita pelos cidadãos. Perceber como as
transformações ocorrem no meio ambiente local é um importante exercício de reflexão capaz
de proporcionar ferramentas para compreender as mudanças em escala maior. É importante os
alunos identificarem e compreenderem que a sequência de acontecimentos tem início,
processo de desenvolvimento e consequências, e aplicarem esse conhecimento em suas
inter-relações de modo a contribuir para a construção de um cidadão crítico e analítico sobre
as principais alterações em seu espaço de vivência e como isso poderá afetá-lo.
Alguns fatores são importantes agentes de transformação, como o tempo, as condições
climáticas e a ação humana. Refletir sobre as ações antrópicas proporciona aos alunos
ferramentas para compreensão de processos dinâmicos e para desenvolver uma postura
crítica em suas ações, percebendo-as como capazes de gerar impactos.

Objetivos
•
•
•
•
•

Reconhecer as transformações no espaço de vivência do aluno.
Identificar a importância da preservação ambiental.
Pesquisar, identificar e relacionar saberes ligados ao tema.
Organizar, sintetizar e classificar as informações pesquisadas.
Organizar uma exposição sobre preservação e mudanças locais.

Competências e habilidades

Competências desenvolvidas

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 solidária.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem
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própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a
análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver
problemas e inventar soluções com base nos conhecimentos das
diferentes áreas.
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 sentimentos em
diferentes contextos e, com eles, produzir sentidos que levem ao
entendimento mútuo.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de
vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos
humanos 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.
Geografia
(EF03GE04) Explicar como os processos naturais e históricos
atuam na produção e na mudança das paisagens naturais e
antrópicas nos seus lugares de vivência, comparando-os a outros
lugares.
História
(EF03HI01) Identificar os grupos populacionais que formam a
cidade e o município, as relações estabelecidas entre eles e os
eventos que marcam a formação da cidade, como fenômenos
migratórios (vida rural/vida urbana), desmatamentos,
estabelecimento de grandes empresas etc.

Habilidades relacionadas*

Língua Portuguesa
(EF03LP09) Buscar e selecionar, com o apoio do professor,
informações de interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em
textos que circulam em meios impressos ou digitais.
(EF35LP07) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será
produzido, considerando a situação comunicativa, os
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou
o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem,
organização, estrutura; o tema e assunto do texto.
Matemática
(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental
e escrito para resolver problemas significativos envolvendo
adição e subtração com números naturais.
Ciências
(EF03CI10) Identificar os diferentes usos do solo (plantação e
extração de materiais, dentre outras possibilidades),
reconhecendo a importância do solo para a vida.

* A ênfase nas habilidades aqui relacionadas varia de acordo com o tema e com as atividades desenvolvidas no
projeto.
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O que será desenvolvido
Os alunos organizarão uma exposição de trabalhos na escola sobre a preservação e
transformações socioambientais que ocorreram e continuam ocorrendo no bairro onde da
escola, além de outras mudanças que observaram ao longo do tempo.

Materiais
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barbante
Caneta hidrográfica
Cartolina
Computador com acesso à internet
Cópias de ilustração
Folha de papel sulfite
Jornais e revistas que possam ser recortados
Lápis de cor
Lápis

Etapas do projeto
Cronograma
•
•

Tempo de produção do projeto: 1 mês/ 4 semanas/ 2 aulas por semana
Número de aulas sugeridas para o desenvolvimento das propostas: 7 aulas

Aula 1: Sensibilização e apresentação do projeto
Trabalhar uma transformação em especial, mais presente ao longo da vida dos seres
humanos: a transformação do próprio corpo. Para apresentar como isso ocorre em um adulto,
contar a história de seu nascimento e alguns outros eventos de sua vida. Depois, perguntar aos
alunos sobre histórias envolvendo o nascimento deles e outros eventos que fazem parte da
história pessoal deles, propondo questionamentos como: “Qual é a data do seu nascimento?”,
“Onde você nasceu?”, “Você nasceu com cabelos?”, “Você nasceu com dentes?”.
Em seguida, pedir aos alunos que pesquisem, com o auxílio dos pais ou responsáveis,
outras informações além dessas que eles julgam interessante, como a escolha do nome ou o
momento em que aprenderam a andar. Além dessas informações, solicitar aos alunos que
registrem sua idade e altura, por exemplo. As informações devem ser registradas no caderno
para serem comparadas posteriormente.
Se possível, pedir aos alunos que tragam na aula seguinte fotografias de quando eram bebês
para completarem a atividade de comparação das informações, adicionando questões como:

1. Qual era o seu tamanho quando você nasceu? Qual é a sua altura agora?
2. Você nasceu com cabelo? Se sim, qual era a cor? A cor do seu cabelo hoje é a mesma de

quando você nasceu?
3. Você tinha dentes quando nasceu? Quantos dentes você tem agora?
4. De que você se alimentava quando era bebê? E agora, como é sua alimentação? Cite
exemplos.
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O objetivo é proporcionar aos alunos a compreensão de que o corpo de todo ser humano
passa por transformações ao longo do tempo.
Em seguida, medir a altura dos alunos e registrar os resultados em uma cartolina. Organizar
a altura dos alunos em forma de tabela e fixá-la na sala de aula. Se desejar, distribuir pedaços
de barbante aos alunos e pedir que o cortem na medida da sua altura.
O resultado dessa atividade poderá ficar guardada com os alunos e será usada com a
fotografia e as respostas da pesquisa na aula 5.

Aula 2: Transformações ao arredor da escola
Próximo aos alunos podem haver diversas transformações nas localidades frequentadas
por eles e que passam despercebidas. Essas transformações serão trabalhadas nesta aula.
Primeiramente, conversar com os alunos sobre algumas mudanças que eles observaram na
escola desde o primeiro dia de aula. No caso dos alunos matriculados desde o primeiro ano do
Ensino Fundamental, são quase dois anos e meio da presença deles na escola. Estimule-os a
identificar essas mudanças por meio de questionamentos como: “Você já mudou de sala?”,
“Com quais professores você já estudou nos outros anos?”, “Existe alguma sala ou espaço na
escola que foi modificado ou construído nesses anos?”, “A equipe gestora, isto é,
coordenadores e diretores, é a mesma de anos anteriores?”.
Após os alunos responderem, de forma oral e coletiva, organize-os em grupos e entregue
uma cópia de uma imagem de uma praça rodeada por comércios e moradia para cada grupo.
Questione-os sobre quais mudanças eles fariam nessa praça.
Proporcionar aos alunos um momento de reflexão sobre as mudanças na paisagem. Após
esse momento, solicitar que cada grupo apresente as mudanças que fariam e as razões para
isso. Dentre as possiblidades, alguns exemplos são: instalação de semáforo ou de iluminação
pública, área para parquinho, novas casas ou prédios, colocação de bancos na praça etc.
Espera-se que os alunos compreendam que os espaços podem sofrer modificações, as quais
devem ser planejadas de acordo com as razões para que sejam feitas.
Finalizada a atividade, os alunos refletirão sobre as transformações que ocorreram ao redor
da escola e no bairro onde moram, como um terreno vazio onde foi construído um comércio,
uma mata ou um bosque desmatado onde foi erguida alguma construção no local, uma ponte,
entre as construções demolidas.
Perguntas podem ser feitas para auxiliar os alunos em suas reflexões:

1. Nos arredores da escola e do seu bairro, há alguma construção nova ou qualquer outra
mudança que você tenha observado?
Espera-se que os alunos citem mudanças como um novo semáforo, nova faixa de pedestre,
novo comércio, novo ponto de ônibus, praças ou parques reformados, construções
demolidas ou árvores plantadas.

2. Há alguma construção erguida em área desmatada?

Espera-se que os alunos identifiquem novas construções onde antes era área verde.

3. Em sua opinião, as mudanças foram positivas ou negativas? Por quê?

As respostas são pessoais e podem se relacionar ao cotidiano dos alunos. Explicar que
algumas mudanças podem acarretar consequências negativas para o meio ambiente ou
para parte da população local, por exemplo, novos prédios que podem ser bons para os
novos moradores e prejudicar o cotidiano dos antigos moradores da localidade ou
ocasionarem impacto ambiental.
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4. Quais transformações você vê nos arredores da escola e do seu bairro? Por quê?

Espera-se que os alunos respondam com base em suas observações como moradores e
pessoas que têm vínculo com esses lugares. Entre as transformações, os alunos podem
citar: novas praças, novas áreas de lazer, novo comércio, entre outras.

Indicar algumas sugestões de leituras para que os alunos tenham maior contato com o
tema abordado durante as aulas.

Sugestões de materiais complementares para os alunos
•

AREGUI, Matthias; RAMSTEIN, Anne-margot. Antes e depois. São Paulo: Livros da Raposa
Vermelha, 2015. Os alunos são convidados a criar histórias com base no antes e no depois
de objetos, espaços, acontecimentos etc.

•

MORICONI, Renato. Dia de Sol. São Paulo: Jujuba, 2012. Por meio da observação do nascer
e do pôr do Sol, os alunos são estimulados a refletir sobre os ciclos naturais, os processos e
a passagem do tempo.

Aula 3: Impacto ambiental na vizinhança
Apesar de as transformações ocorrerem ininterruptamente na paisagem, quando surgem
grandes transformações na cidade, é possível que haja impactos ao meio ambiente.
Mencionar o exemplo dos rios e dos córregos que cortam a área urbana de um município.
Geralmente, uma cidade possui muitos rios canalizados, em especial, quando estão presentes
em áreas centrais da cidade. Em seguida, estimular a reflexão dos alunos com
questionamentos:

1. Você conhece algum rio, córrego, lago ou reservatório de água (represa) na cidade?

Resposta pessoal. Ela revela o conhecimento dos alunos sobre elementos naturais da
cidade.

2. Você passa por algum desses elementos no caminho até a escola?
Os alunos indicarão se há algum desses elementos em seu trajeto.

3. Você conhece o nome de algum rio, córrego ou lago próximo da escola ou da sua moradia?
De onde ele vem e para onde vai?
Espera-se que, na resposta, os alunos se baseiem no conhecimento dos recursos hídricos
locais, como nascentes e afluentes. Caso não saibam, auxiliá-los indicando o rio e o
afluente mais próximos.

4. O que acontece com o volume da água de um rio quando chove?

Espera-se que os alunos respondam que o volume da água aumenta após as chuvas. É
possível que eles respondam: “há mais água”.

5. Você já observou bueiros ou bocas de lobo nas ruas que frequenta? Sabe para que servem?
Os bueiros são aberturas feitas nas laterais das ruas para que a água possa ser escoada.

Finalizada a atividade, explicar aos alunos que os rios, os lagos ou os reservatórios de água
devem ser mantidos limpos. Assim, é importante que não recebam esgoto, resíduos sólidos
domésticos nem industriais.
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Propor aos alunos que façam uma pesquisa sobre algum rio da cidade ou bairro onde
moram. As informações que deverão pesquisar são: nome, se houve momentos em que
transbordou, se ocorreu desmatamento das matas ciliares, se há despejo de resíduos sólidos e
outras informações consideradas interessantes pelos alunos. Além dessas informações, eles
devem procurar imagens sobre o rio que podem ser obtidas nas fontes de pesquisa ou em
revistas e em jornais.
Finalizada a pesquisa, organizar os alunos em grupos e distribuir cartolinas. Solicitar a eles
que façam colagens e/ou desenhos sobre o rio pesquisado e acrescentem as informações
obtidas com a pesquisa. Caso os alunos tenham identificado poluição no rio ou qualquer outra
situação de degradação ambiental, pedir que reflitam sobre ações para preservá-lo. Peça que
escrevam na cartolina também. Algumas das possíveis ações:
• Descartar os resíduos sólidos em locais adequados.
• Limpar o entorno dos rios para que a água das chuvas não carregue o lixo para seus
leitos.
• Plantar ou preservar a mata já existente ao redor dos rios.
Espera-se que os alunos identifiquem e compreendam a problemática da degradação
ambiental. Explicar que, mesmo longe da moradia do aluno, o rio, se poluído, pode afetar
negativamente a vida de espécies da flora e da fauna e dos moradores que dependem da água
desse rio para realizar suas atividades.

Aula 4: A história do bairro da minha escola
Explicar que as transformações históricas ocorreram ao longo do tempo no bairro onde
está situada a escola. Conhecer essas mudanças é importante para que os alunos
compreendam o contexto escolar em que estão inseridos. Destacar que as características que
o bairro tem hoje resulta de várias transformações.
Primeiramente, pedir aos alunos que pesquisem na biblioteca da escola ou em
computadores com acesso à internet:

1. Quando a escola foi fundada?

Espera-se que os alunos identifiquem o ano de fundação. Em algumas escolas, há uma
placa comemorativa da fundação da escola em que é possível identificar essa informação.

2. Qual é o número de alunos matriculados na escola?

Resposta pessoal. O número de aluno é específico para cada escola.

Depois, a escala espacial da pesquisa será ampliada para o estudo do bairro em que está
inserida a escola. Solicitar que anotem no caderno as seguintes questões que servirão de
roteiro para realizar entrevistas com os funcionários mais antigos da escola:

1. Em que ano teve início seu trabalho na escola?
Tempo de serviço do entrevistado.

2. Você mora próximo da escola? Se não, onde mora e como faz para chegar à escola?
Indicação do trajeto do entrevistado de sua moradia até a escola.

3. Quais mudanças na escola você observou ao longo desses anos?

O entrevistado indicará as mudanças que observou no espaço físico.
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4. Quais mudanças você observou nos arredores da nossa escola?

O entrevistado citará mudanças observadas próximas à escola, como novos comércios,
construções etc.

5. O que você mudaria no bairro onde está inserida a escola para melhorá-lo?
Resposta pessoal do entrevistado.

Guiar uma discussão sobre as respostas obtidas nas entrevistas, sobre quais dados eles
acharam mais interessante e o porquê. Perguntar aos alunos se as mudanças que o
entrevistado destacou são parecidas com a que eles propuseram na aula 2.

Aula 5: Contabilizando as mudanças
Trabalhar os dados das pesquisas realizadas pelos alunos na aula 1 deste projeto.
Com as fotografias em mãos, pedir aos alunos que verifiquem quais mudanças ocorreram
em seus corpos do nascimento até a idade atual. Eles perceberão mudanças como a altura, o
nascimento dos cabelos e alteração na sua coloração, o nascimento dos dentes e o aumento
na numeração de sapato e das roupas. Estimular os alunos a comentar sobre as mudanças
observadas.
Em seguida, medir novamente a altura dos alunos ou fornecer-lhes pedaços de barbante
para que meçam sua altura. Orientá-los a colocar os barbantes próximos e compar a possível
diferença de tamanho, o que representa seu crescimento nesse período. Os barbantes podem
ser colados nas cartolinas para completar o painel com as outras informações obtidas.
Finalizado esse momento, solicitar aos alunos que comparem também as informações
sobre os números de dentes ou a numeração de sapatos, quando eram mais novos e agora, por
exemplo. Auxiliá-los na comparação quantitativa e qualitativa e no registro das respostas em
uma tabela. Registre o quadro a seguir na lousa e peça aos alunos que façam a cópia no
caderno. As respostas indicadas são exemplos.
Cor do meu cabelo quando nasci
Cor do meu cabelo hoje
Minha altura quando nasci
Minha altura hoje
Número do meu primeiro sapato
Número do meu sapato hoje
Número da minha primeira roupa
Número da minha roupa hoje
Minha alimentação quando era bebê
Minha alimentação hoje

Respostas
Castanho
Preto

Aula 6: Organizando uma exposição
A organização da exposição requer a participação coletiva dos alunos e serão
apresentados os trabalhos realizados no projeto, como a cartolina com os resultados da
pesquisa sobre um rio e sua preservação, as entrevistas feitas com antigos funcionários da
escola sobre as transformações locais e na escola, e também o trabalho de registro das
mudanças físicas dos alunos.
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Escolher com os alunos o local na escola em que serão fixados os trabalhos. Esse local
deve ser de fácil acesso, grande fluxo de pessoas e ter bastante visibilidade.
Acertadas as resoluções anteriores, preparar com os alunos o ambiente, escolhendo a
ordem dos cartazes e dos outros materiais. Colar os cartazes respeitando a ordem
estabelecida. Sugere-se que a ordenação siga parâmetros como: corpo, escola, bairro e cidade,
com o objetivo de dar ênfase desde às pequenas transformações até as grandes.
Elaborar com os alunos um pequeno texto convidativo para que as outras turmas, os
funcionários da escola, os pais e os responsáveis visitem a exposição. Concluído o texto, os
alunos podem confeccionar os convites em folha sulfite. Os convites devem ser distribuídos.

Aula 7: Exposição
No dia programado para o evento, convidar e posicionar alguns alunos para estarem
próximos aos seus materiais explicando o trabalho realizado e como foi o processo de
confecção do material. Assim, os visitantes podem fazer perguntas e ouvir algumas
explicações dos alunos.
Ao final da exposição, agradecer o empenho coletivo dos alunos e a presença de todos os
visitantes.

Avaliação
Avaliar a participação dos alunos ao longo do projeto, verificando sua participação
individual e coletiva em cada aula.
Na tabela a seguir, foram sistematizadas algumas propostas de avaliação para cada aula
do projeto. As propostas são sugestões a serem ampliadas e/ou modificadas de acordo com a
realidade de cada turma.
Proposta de avaliação

Aula
1
2
3
4
5
6
7

Verificar a participação na conversa inicial sobre mudanças e transformações no corpo
humano.
Conferir a compreensão de como os processos naturais e históricos atuam na produção e
na mudança das paisagens.
Verificar a compreensão dos impactos ambientais na vizinhança.
Avaliar a reflexão sobre as mudanças históricas do bairro e das pessoas que vivem ali.
Avaliar a comparação quantitativa e qualitativa de informações.
Avaliar a participação na organização e no planejamento da exposição.
Verificar e avaliar a organização e a participação na exposição do projeto.

Avaliação final
Verificar se os alunos compreenderam a ocorrência ininterrupta de mudanças em
diferentes escalas temporais e espaciais.
A avaliação pedagógica do projeto tem o objetivo de identificar as dificuldades encontradas
e quais foram as soluções adotadas para resolvê-las. Avaliar também se o cronograma do
projeto e as atividades propostas estiveram adequados e se os objetivos foram alcançados.
Caso não tenham sido alcançados, analisar os motivos e as possibilidades de modificações
nos próximos projetos.
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Referências bibliográficas complementares
•

•

MOTTA, Flávia Miller Naethe. “De crianças a alunos: transformações sociais na passagem
da Educação Infantil para o Ensino Fundamental”. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 37, n.
1, p. 157-173, jan./abr. 2011. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/ep/article/
view/28277>. Acesso em: 9 jan. 2018. O artigo apresenta uma pesquisa realizada com
alunos de uma escola municipal carioca a fim de identificar a influência da cultura escolar
sobre a cultura infantil na passagem da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. Ele
abarca a transformação de crianças em alunos.
GRAVATÁ, André e outros. Volta ao mundo em 13 escolas. São Paulo: Fundação Telefônica,
2013. Os autores percorreram os continentes, para conhecer a realidade dos alunos de
diversas faixas etárias em vários centros de aprendizagem ao redor do mundo.
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1a sequência didática: Monumentos: o que são?
Nesta sequência, as atividades propostas visam aprimorar a compreensão dos alunos
sobre o conceito de monumento. Parte da estratégia é aumentar o repertório cultural da turma,
por isso o trabalho específico com monumentos dedicados à memória de Juscelino
Kubitscheck e de Maria Quitéria. Além disso, as realizações de Maria Quitéria fornecem
elementos para discussão sobre o papel da mulher na sociedade e sua emancipação.

Relação entre BNCC, objetivos e conteúdos
Objeto de conhecimento
Habilidade

Objetivos de aprendizagem

Conteúdos

A produção dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas,
praças, escolas, monumentos, museus etc.)
•

(EF03HI05) Identificar os marcos históricos do lugar em que vive e
compreender seus significados.

•
•

Compreender o conceito de monumento.
Identificar diferentes formas de construção da memória de uma
sociedade.
Problematizar o papel da mulher na sociedade brasileira.
Conhecer importantes personagens da História do Brasil.
O que é um monumento
A história de Juscelino Kubitschek
O monumento a Juscelino Kubitschek
A história de Maria Quitéria
O monumento à Maria Quitéria

•
•
•
•
•
•
•

Materiais e recursos
•
•
•
•

Caderno
Computador com acesso à internet
Cópia das fichas de atividades
Folhas de papel sulfite

Desenvolvimento
•

Quantidade de aulas: 2 aulas

Aula 1
Nesta aula, a atividade será desenvolvida coletivamente. Entregar uma cópia da ficha de
atividades a seguir a cada aluno. Ler as questões com a turma, estimulando-os a responder
oralmente.
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Ficha de atividades
Observe as fotografias do Monumento a Juscelino Kubitschek, localizado em Brasília:

ANDRE DIB/Shutterstock.com

Monumento a Juscelino Kubitschek, em Brasília (DF).

Vanessa Volk/Shutterstock.com

Destaque da estátua de Juscelino Kubitschek no
monumento dedicado a ele, em Brasília.

1. O que é um monumento?

Resposta esperada: é importante que os alunos compreendam que um monumento é uma
construção ou uma estátua que tem como objetivo homenagear alguém ou lembrar algum
fato histórico considerado importante para a comunidade onde está inserido.

2. Por que você acha que em Brasília foi construído esse monumento em homenagem a
Juscelino Kubitscheck, conhecido também como JK?
A resposta é livre, contudo, espera-se que os alunos, utilizando exemplos, apresentem
Juscelino Kubitschek como uma pessoa importante para Brasília. Explicar aos alunos que
JK foi presidente do Brasil entre 1956 e 1961 e foi dele a decisão de construir uma nova
capital para o país, construída e inaugurada durante seu mandato. Relatar que, antes disso,
o Rio de Janeiro era a capital brasileira.

3. Você conhece outros monumentos? O lugar onde você vive possui algum?

Resposta pessoal. É importante estimular os alunos a trazer informações sobre o lugar
onde vivem. No entanto, como essa questão depende de um repertório prévio deles, é
interessante ter alguns exemplos para apresentar.

Finalizar a aula solicitando aos alunos que escolham um dado novo aprendido durante essa
atividade e o registrem no caderno.

Aula 2
Retomar brevemente o conceito de monumento trabalhado na aula anterior.
A seguir, explicar aos alunos que, nesse momento, a atividade será individual. Entregar uma
cópia da atividade a seguir a cada aluno. Depois, ler o texto com a sala a fim de esclarecer
dúvidas de vocabulários. É possível que a turma não entenda o significado de “emancipação
feminina”; então, explicar que é um termo usado para se referir à conquista de maior igualdade
das mulheres na sociedade, por exemplo, quando elas passaram a exercer atividades antes só
realizadas por homens. Após a realização da atividade, reservar, pelo menos, 15 minutos para a
correção.
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Nome: ______________________________________________________________________________________
Turma: ____________________________ Data: ____________________________________________________
Ficha de atividades
Leia com atenção o texto abaixo:
Hoje em dia não é muito comum vermos mulheres soldados, né?
Imagine então como era em 1822, quando Maria Quitéria se alistou no
Batalhão de Voluntários de D. Pedro I! Na luta pela Consolidação da
Independência na Bahia, o soldado Medeiros, bravo e audaz, era na
verdade Maria Quitéria de Jesus! Em 1823, ela foi condecorada como
“Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul”. Também é símbolo do
movimento de emancipação feminina. Maria Quitéria morreu em 1853,
aos 61 anos. Ela é, até hoje, considerada a heroína da independência.
[...]
PLENARINHO. Quem foi Maria Quitéria? EBC, 22 out. 2013.
Disponível em: <http://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2013/
10/quem-foi-maria-quiteria>. Acesso em: 5 dez. 2017.

1. Escreva com as suas palavras quem foi Maria Quitéria.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Resposta esperada: O aluno deve usar as próprias palavras para dizer que Maria Quitéria foi
uma mulher que se tornou soldado, na Bahia, fingindo-se de homem e teve importante
participação nas batalhas pela Independência do Brasil.

2. Em sua opinião, por que existe o Monumento à Maria Quitéria?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Resposta pessoal: Espera-se que as seguintes ideias sejam expostas: a importante
participação de Maria Quitéria como soldado nas lutas pela independência do país. Além
disso, foi uma das pioneiras a realizar uma atividade predominantemente feita por homens.

3. Em seu caderno, desenhe o Monumento à Maria Quitéria.

Resposta: O desenho é livre. Orientar os alunos sobre a importância de colocar elementos
que identifiquem quem foi Maria Quitéria e sua importância: a farda de soldado e as armas
ou as mensagens sobre a independência são algumas possibilidades.
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Se possível, encerrar a aula exibindo aos alunos o documentário sobre Maria Quitéria da
série Construtores do Brasil, da TV Câmara. Vídeo (5 min). Disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/CONSTRUTORES-DO-BRASIL/171722
-MARIA-QUITERIA.html>. Acesso em: 10 jan. 2018.
Durante a correção da questão 3, mostrar aos alunos fotografias do Monumento à Maria
Quitéria localizado em Salvador (BA). Alguns sites disponibilizam imagens desse monumento.
Outra possibilidade é mostrar a pintura Retrato de Maria Quitéria de Jesus Medeiros, de
Domenico Failutti, que pertence ao acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo
(USP).

Avaliação
Avaliar o envolvimento com a atividade proposta e o respeito às orientações para a
produção da tarefa. É interessante recolher os cadernos dos alunos para verificar as respostas
das questões 1 e 2. Na questão 1¸ verificar se o aluno conseguiu de fato transmitir as
informações biográficas mais importantes sobre Maria Quitéria com palavras próprias. Nessa
etapa da aprendizagem, essa habilidade ainda está em construção, então, não é essencial
exigir o texto completamente diferente daquele apresentado, mas sim o uso de alguns
sinônimos. Para a questão 2, é essencial que os alunos tenham identificado que Maria Quitéria
teve participação importante na luta pela Independência do país e fez isso em uma época em
que as mulheres não eram aceitas como soldadas. Esse item demonstra se o aluno entendeu a
função, nesse caso, do monumento.

Para trabalhar dúvidas
Podem surgir dificuldades para a produção do texto autoral. Por isso, na correção, pedir aos
alunos que contem quem foi Maria Quitéria e registrar palavras-chave na lousa. Após isso, pedir
que formulem frases oralmente sobre Quitéria usando essas palavras e escrevê-las no quadro.
Dessa maneira, é possível demonstrar de que forma construímos nosso próprio texto. Ressaltar
o valor das palavras-chave. Outra dificuldade que pode ser apresentada é quanto à
compreensão do conceito de monumento. Caso isso aconteça, pedir aos alunos que citem
alguém que eles admiram, como um nadador, um jogador de futebol ou um inventor, explicar o
porquê dessa admiração e pensar em uma forma de homenageá-lo. Esclarecer que o
monumento é também uma forma de homenagear e possibilitar que outras pessoas e
gerações conheçam esse indivíduo e suas ações.
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2a sequência didática: O espaço público e as diferentes
formas de vivenciar a cidade
Na sequência, as atividades propostas têm como objetivo fazer os alunos compreenderem
a importância do uso do espaço público de forma que traga boa qualidade de vida aos
moradores de um município, bem como as ações que os cidadãos podem promover para
incentivar transformações necessárias nesses espaços.

Relação entre BNCC, objetivos e conteúdos
Objeto de conhecimento
Habilidade
Objetivos de aprendizagem

Conteúdos

A cidade e seus espaços: espaços públicos e espaços domésticos
•

•
•
•
•
•
•

(EF03HI09) Mapear os espaços públicos no lugar em que vive (ruas,
praças, escolas, hospitais, prédios da Prefeitura e da Câmara de
Vereadores etc.) e identificar suas funções.
Compreender o conceito de espaço público.
Identificar alguns usos do espaço público pela população.
Perceber-se como agente transformador do espaço público.
O que é o espaço público
O uso do espaço público
O que são hortas urbanas, quais suas funções e quem cuida delas

Materiais e recursos
•
•
•

Caderno
Cópia de fichas de atividades
Folhas de papel sulfite

Desenvolvimento
•

Quantidade de aulas: 2 aulas

Aula 1
Entregar a cada aluno uma cópia da ficha de atividades a seguir. Depois, ler coletivamente o
texto.
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Ficha de atividades
Nome: ______________________________________________________________________________________
Turma: ____________________________ Data: ____________________________________________________
Na cidade de São Paulo, terrenos abandonados e praças têm sido transformados em hortas
urbanas. A iniciativa de Organizações Não Governamentais (ONGs) e de diversos coletivos de
bairro têm o objetivo de transformar os espaços públicos em locais que de fato sejam
utilizados pela população. O trabalho de algumas ONGs procura apoiar os moradores nas
construções de hortas urbanas para que se alimentem melhor e também para que possam
gerar uma renda extra com a venda do que é plantado. Outras incentivam a criação de hortas
próximas a grandes avenidas com o objetivo de aproximar as pessoas e fazer com que criem
grupos de indivíduos que atuem na transformação social, fazendo um melhor uso dos espaços
da cidade.
Após a leitura do texto, responda às questões a seguir:

1. O que são hortas urbanas? Onde elas são criadas
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Resposta: Plantações de hortifrúti em terrenos da cidade. São criadas, geralmente, em terrenos
abandonados ou praças.

2. Quais os objetivos das ONGs?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Resposta: Algumas têm o objetivo de construir hortas para melhorar a alimentação da população e
também para gerar uma fonte de renda; outras procuram criar hortas em grandes avenidas para
incentivar a proximidade entre os moradores e melhorar o uso dos espaços da cidade.

3. Ambas as ações estão promovendo uma transformação positiva do espaço público?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Resposta: Sim, ambas as ações são positivas porque criam novas funções para espaços públicos antes
abandonados. Estão incentivando as pessoas a utilizarem esses espaços e a vivenciar a cidade de um
jeito diferente.

4. O que é espaço público? Dê exemplos.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Resposta esperada: Espaços públicos são espaços que pertencem à sociedade. Geralmente, são espaços
administrados pela prefeitura e podem ser utilizados por todos. Exemplos: praças, ruas e parques.
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Aula 2
Retomar o conceito de espaço público para a realização da atividade a seguir que visa
apresentar outra forma de uso desse espaço pela população, além daquela já vista pelos
alunos sobre hortas urbanas. Para a realização da atividade, entregar uma folha de papel sulfite
a cada aluno e solicitar-lhes que se organizem em três grupos. Depois, apresentar a eles a
seguinte situação:
No seu bairro, um terreno está abandonado há muito tempo. Você e seus amigos obtiveram
a autorização da prefeitura para transformá-lo em um espaço de lazer a todos os moradores da
região.
Após todos compreenderem a situação, solicitar a cada grupo que escolha um perfil de
bairro com que gostaria de realizar a atividade:
•
•
•

Grupo 1 – A população é composta, em sua maioria, por idosos.
Grupo 2 – A população é composta, em sua maioria, por famílias com crianças até 7 anos.
Grupo 3 – A população é composta, em sua maioria, por famílias com adolescentes.

Definidos os grupos, é o momento de os alunos definirem a proposta de cada um deles,
decidindo o que os integrantes precisariam para criar o espaço de lazer (materiais, atividades a
serem realizadas, mão de obra etc.). A seguir, os alunos precisam definir quais caminhos
utilizariam para colocar essa proposta em prática (buscar ajuda da prefeitura, organizar os
moradores do bairro etc.). Ao final, solicitar a cada grupo a apresentação de sua proposta para
os outros grupos.

Avaliação
Terminadas as apresentações, conversar com os alunos sobre cada uma das propostas
apresentadas e questioná-los:

1. Cada proposta se adequou ao perfil do bairro escolhido?

Resposta: É importante que a proposta atenda ao perfil do bairro com atividades voltadas
ao público que frequentaria o espaço de lazer.

2. Quais espaços de lazer foram criados para os idosos?

Resposta: Áreas com aparelhos de ginástica específico para idosos, espaços para aula de
dança, mesas para jogos, quadras poliesportivas, piscina para hidroginástica, por exemplo.

3. Quais espaços de lazer foram criados para as crianças de até 7 anos?

Resposta: Escorregador, balanço, área com areia, piscina, pista de skate e bicicleta, por
exemplo.

4. Quais espaços atendem aos interesses de lazer de adolescentes?

Resposta: Quadra de futebol, vôlei e basquete, pistas de skate, área para andar de patins e
bicicleta.

153

História – 3o ano – 3o bimestre – Plano de desenvolvimento – 2a sequência didática

5. Se esses espaços são públicos, como executar o projeto de construir uma quadra de futebol
por exemplo?
Resposta: É necessário apresentar o projeto à prefeitura e solicitar a aprovação pelos
vereadores e prefeitos para que invistam na transformação do espaço; ou então obter a
autorização para a própria comunidade transformar o espaço. Nesse caso, será necessário
organizar mutirões, ou seja, grupos de moradores que construam por conta própria o
espaço de lazer.

6. Se o espaço é público, quem cuida da sua manutenção e conservação?

Resposta: O uso consciente do espaço, como, por exemplo, não jogar lixo no chão e não
depredar os aparelhos, brinquedos e objetos, ajuda a conservá-lo. Além disso, algumas
manutenções são necessárias de tempos em tempos, o que pode ser executado pela
prefeitura, mas, por vezes, como ela não realiza a manutenção, os próprios moradores
organizam-se para manter o espaço em boas condições.

Avaliar o envolvimento dos alunos e a clareza sobre o conceito de espaço público, além
disso, observar se compreenderam as diferentes possibilidades de uso desse espaço de
acordo com o perfil das pessoas que irão frequentá-los.

Para trabalhar dúvidas
É possível que os alunos apresentem dificuldade na conceituação de espaço público. Para
ajudá-los, fazer uma lista de espaços e pedir que indiquem quais são públicos e quais são
privados. Por exemplo: praça, shopping, parque, cinema, teatro, rua, mercado. Nesse caso,
praça, parque e rua são espaços públicos e shopping, cinema, teatro e mercado são espaços
privados. Ressaltar que os espaços privados pertencem a uma ou várias pessoas que,
geralmente, cobram pelos seus serviços ou pela entrada nesses espaços; já os espaços
públicos são gratuitos e pertencem à sociedade.

Ampliação
Estimular os alunos a refletirem sobre os espaços da sua escola com as seguintes
questões:

1. Qual espaço poderia ser transformado para que a vivência cotidiana da comunidade escolar
fosse melhor?
Resposta pessoal. Estimular os alunos a pensar nos espaços de lazer (quadras ou sala de
jogos), na biblioteca ou mesmo se há algum espaço subutilizado (espaço de terra que pode
virar uma horta, por exemplo).

2. Como poderíamos transformar esse espaço?

Resposta pessoal. Pode-se pensar na construção de uma quadra, na marcação no chão
para brincadeiras como amarelinha, no espaço para jogar queimada, na sala de leitura e
troca de livros, na construção de uma horta.
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3. Qual deve ser o primeiro passo?

Resposta: Escrever a proposta de transformação, indicando a ideia, o que precisam e qual
estratégia utilizar para colocá-la em prática.

4. A quem devemos pedir autorização para transformar esse espaço?

Resposta esperada: É importante uma conversa com a direção da escola para que
autorizem a transformação do espaço e para verificar de que forma a administração da
escola poderia ajudar nesse processo.

Com base nessas etapas, organizar com os alunos estratégias de execução do projeto:
estabelecer quanto tempo precisam, quais materiais necessários e como esses materiais serão
adquiridos, quais atividades serão realizadas e por quem. Seria importante se houvesse o
envolvimento da comunidade, dos pais e dos responsáveis.
A realização da atividade proporciona aos alunos o exercício do trabalho em grupo, da
reflexão sobre o espaço escolar e o papel e a responsabilidade deles sobre esse espaço e seu
uso.
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3a sequência didática:
Diversidade e riqueza na Amazônia
Nesta sequência, as atividades propostas têm como objetivo fazer que os alunos
identifiquem, conheçam e valorizem diferentes aspectos da Amazônia brasileira.

Relação entre BNCC, objetivos e conteúdos
Objeto de conhecimento

Habilidade

Objetivos de aprendizagem

Conteúdos

O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos sociais e étnicos que
compõem a cidade: os desafios sociais, culturais e ambientais da
cidade em que se vive
 (EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista em relação a
eventos significativos do local em que vive, aspectos relacionados a
condições sociais e à presença de diferentes grupos sociais e
culturais, com especial destaque para as culturas africanas, indígenas
e de migrantes.
 Conhecer e identificar diferentes aspectos da Amazônia Legal.
 Compreender que a Amazônia brasileira é formada por um conjunto
de estados.
 Desconstruir possíveis estereótipos sobre a Amazônia.
 Localização da Amazônia brasileira
 A Amazônia em diferentes aspectos: fauna, flora, moradias e zona
urbana

Materiais e recursos


Caderno








Cola
Cópias de fichas de atividades
Folhas de papel sulfite
Projetor
Revistas e jornais que possam ser recortados
Tesoura com ponta arredondada

Desenvolvimento


Quantidade de aulas: 2 aulas
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Aula 1
Questionar os alunos sobre o que eles sabem sobre a Amazônia. Registrar na lousa as
palavras-chave das informações apresentadas por eles.
A seguir, solicitar que copiem essas palavras-chave no caderno. Assim será possível
comparar, no fim da atividade, o que aprenderam com o que já sabiam.
Organizar os alunos em quatro grupos, entregando uma cópia das atividades a cada um.
Ficha de atividade do Grupo 1
Nomes: ______________________________________________________________________________________
Turma: ____________________________ Data: ____________________________________________________
Observe as imagens e escreva qual importante aspecto da Amazônia é retratado por elas.
Explique como você chegou a essa resposta utilizando informações das fotos.

guentermanaus/Shutterstock.com

guentermanaus/Shutterstock.com

Palmeira de açaí na Amazônia.

Caju na Amazônia.

guentermanaus/Shutterstock.com

guentermanaus/Shutterstock.com

Guaraná na Amazônia.

Cupuaçu na Amazônia.
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Ficha de atividade do Grupo 2
Nomes: ______________________________________________________________________________________
Turma: ____________________________ Data: ____________________________________________________
Observe as imagens e escreva qual importante aspecto da Amazônia é retratado por elas.
Explique como você chegou a essa resposta utilizando informações das fotos.

Gustavo Frazao/Shutterstock.com

Imagem área do município de Manaus, Amazonas.

Filipe Frazao/Shutterstock.com

Teatro de
Amazonas.

Manaus,

no

município

de

Manaus,

Filipe Frazao/Shutterstock.com
tateyama/Shutterstock.com

Imagem aérea do município de Cuiabá, Mato Grosso.

Rua no município de Belém, Pará.
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Ficha de atividade do Grupo 3
Nomes: ______________________________________________________________________________________
Turma: ____________________________ Data: ____________________________________________________
Observe as imagens e escreva qual importante aspecto da Amazônia é retratado por elas.
Explique como você chegou a essa resposta utilizando informações das fotos.

Yatra/Shutterstock.com

Pyty/Shutterstock.com

Onça-pintada na Amazônia.

Jacaré na Amazônia.

zebra0209/Shutterstock.com

marktucan/Shutterstock.com

Pirarucu na Amazônia.

Boto na Amazônia.
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Ficha de atividade do Grupo 4
Nomes: ______________________________________________________________________________________
Turma: ____________________________ Data: ____________________________________________________
Observe as imagens e escreva qual importante aspecto da Amazônia é retratado por elas.
Explique como você chegou a essa resposta utilizando informações das fotos.

Michel Piccaya/Shutterstock.com

Filipe Frazao/Shutterstock.com

Moradia indígena na Amazônia.

Casa flutuante na Amazônia.

casadaphoto/Shutterstock.com

bumihills/Shutterstock.com

Prédio residencial na Amazônia.

Sobrados e casas térreas na Amazônia.
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Sugerir o tempo de 20 minutos para que os grupos produzam a atividade e solicitar que
apresentem as respostas à sala.

Aula 2
Retomar com os alunos o que foi trabalhado na primeira aula e pedir a eles que se
organizem nos mesmos grupos da aula anterior.
Identificar com a turma qual parte do mapa do Brasil é a Amazônia Legal, a divisão política
que estabelece os estados que formam a Amazônia. Utilizar um projetor para apresentar o
mapa do Brasil ou entregar uma cópia do mapa a cada grupo e indicar que a Amazônia é
composta dos estados da região Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e
Tocantins) e do estado de Mato Grosso (região Centro-Oeste) e por parte do Maranhão, a oeste
do meridiano de 44º (região Nordeste).
Para os alunos identificarem os estados, há a sugestão de mapa a seguir:
Mapa político do Brasil

Allmaps

Fonte: IBGE. Atlas Geográfico Escolar. 7. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. p. 94.

Na sequência, entregar a cada grupo uma cópia do mapa da Amazônia Legal, folhas de
papel sulfite, revistas e jornais antigos. Solicitar aos grupos que colem nas folhas os recortes
de imagens e palavras que representem aspectos da Amazônia apresentados pelos grupos na
aula anterior. Pedir que escrevam o nome do estado a que se refere as imagens coladas e, para
isso, observem o mapa.
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Atividade – Amazônia
Nomes: ______________________________________________________________________________________
Turma: ____________________________ Data: ____________________________________________________
Mapa da Amazônia Legal

Allmaps

Fonte: Fonte: IBGE. Atlas Geográfico Escolar. 7. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. p. 152.

Se possível, expor os trabalhos produzidos no mural da classe.

Avaliação
Retomar com os alunos as palavras-chave anotadas na lousa e copiadas por eles no
caderno durante a primeira aula. Relembrar que essas palavras faziam parte do conhecimento
prévio deles sobre a Amazônia e perguntar quais novas informações poderiam ser
acrescentadas agora. Pedir que falem sobre esse novo conhecimento aprendido e de que
forma aparece na atividade de colagem realizada na segunda aula.
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Avaliar se houve um incremento no conhecimento dos alunos sobre a Amazônia e se os
mapas e as colagens ilustram os diversos aspectos ou se representam apenas um deles,
reproduzindo, dessa forma, estereótipos ligados à questão amazônica.

Para trabalhar dúvidas
O tema Amazônia quando trabalhado em sala é, em algumas ocasiões, alvo de
estereótipos com a associação da região apenas à flora, à fauna e aos povos indígenas. A
atividade proposta procura desfazer esse estereótipo apresentando aos alunos, além da fauna
e da flora da região, a existência de cidades e de diferentes tipos de moradia em diversos
ambientes.
Caso os alunos apresentem dificuldades para compreender a região em sua diversidade,
se possível, apresentar-lhes o documentário Amazônia Desconhecida, dirigido por Daniel
Augusto e Eduardo Rajabally (70 min., 2012). Esse documentário fez parte da Rio+20, na
programação que antecedeu a Conferência das Nações Unidades sobre Desenvolvimento
Sustentável. As cenas exibidas a partir dos 40 minutos contribuem para uma visão mais ampla
do que é a Amazônia, já que mostram as regiões urbanas, a Zona Franca de Manaus e também
a importância das matérias-primas da região.

Ampliação
Trabalhar com os alunos o conceito de estereótipo para que entendam ser constituído por
uma ideia generalizada e preconcebida, geralmente preconceituosa sobre algo (pessoas,
grupos sociais ou regiões, por exemplo).

163

História – 3o ano – 3o bimestre – Plano de desenvolvimento – 4a sequência didática

4a sequência didática: Povos indígenas da Amazônia
Na sequência, a proposta tem como objetivo apresentar aos alunos a diversidade existente
entre os povos indígenas. O trabalho com etnias indígenas específicas visa proporcionar-lhes a
identificação, a compreensão e a conquista de conhecimento livre de generalizações e
estereótipos.

Relação entre BNCC, objetivos e conteúdos
Objeto de conhecimento

Habilidade

Objetivos de aprendizagem

Conteúdos

O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos sociais e étnicos que compõem
a cidade: os desafios sociais, culturais e ambientais da cidade em que
se vive
• (EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista em relação a
eventos significativos do local em que vive, aspectos relacionados a
condições sociais e à presença de diferentes grupos sociais e
culturais, com especial destaque para as culturas africanas,
indígenas e de migrantes.
• Conhecer e identificar diferenças entre alguns povos indígenas.
• Construir um conhecimento que não reproduz o estereótipo dos
povos indígenas como um conjunto de sociedades homogêneas.
• Localizar nas regiões do Brasil onde os indígenas vivem.
• Entender o conceito de povos isolados.
• Quantos são e onde estão os povos indígenas no Brasil
• Indígenas na Amazônia Legal
• Conhecendo mais informações sobre os povos indígenas: Apurinã,
Galibi-Marworno, Juma e Munduruku
• Os povos indígenas isolados

Materiais e recursos
•
•
•
•
•

Cartolina
Cola
Computador com acesso à internet
Cópia de ficha de atividades
Tesoura com ponta arredondada

Desenvolvimento
•

Quantidade de aulas: 2 aulas
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Aula 1
Iniciar a aula perguntando aos alunos o que eles conhecem sobre os povos indígenas
brasileiros: quantos povos vivem no Brasil atualmente, se todos falam a mesma língua, onde
vivem (áreas urbanas ou áreas rurais e em quais regiões do país) e quantos são os indígenas
que moram na região da Amazônia Legal (área composta pelos estados do Acre, Amapá,
Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do Maranhão, que
compreende todo a bacia e vegetação da Amazônia no Brasil e ainda possui partes do Cerrado
e do Pantanal brasileiros).
Após os alunos apresentarem seus conhecimentos, entregar a cada um deles uma cópia da
ficha de atividades a seguir, ler com eles os textos e pedir que respondam as questões.

Ficha de atividades
Nome: ______________________________________________________________________________________
Turma: ____________________________ Data: ____________________________________________________

Povos Indígenas
Texto 1
Em pleno século XXI a grande maioria dos brasileiros ignora a imensa
diversidade de povos indígenas que vivem no país. Estima-se que, na
época da chegada dos europeus, fossem mais de 1.000 povos, somando
entre 2 e 4 milhões de pessoas. Atualmente encontramos no território
brasileiro 254 povos, falantes de mais de 150 línguas diferentes.
Os povos indígenas somam, segundo o Censo IBGE 2010, 896.917
pessoas. Destes, 324.834 vivem em cidades e 572.083 em áreas rurais, o
que corresponde aproximadamente a 0,47% da população total do país.
A maior parte dessa população distribui-se por milhares de aldeias,
situadas no interior de 713 Terras Indígenas, de norte a sul do território
nacional.
[...]
POVOS Indígenas no Brasil. Povos Indígenas. Disponível em:
<https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/quem-sao/povos-indigenas>.
Acesso em: 10 jan. 2018.
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Texto 2
[...]
Nos estados da Amazônia Legal brasileira a população de pessoas
indígenas, conforme o Censo IBGE 2010, é de 433.363 (somando os
estados Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e
Tocantins e Maranhão – desconsiderando que apenas parte do Maranhão
é Amazônia Legal, uma vez que os dados divulgados do Censo não
possibilitam esse recorte apurado).
[...]
POVOS Indígenas no Brasil. População indígena no Brasil. Disponível em:
<https://pib.socioambiental.org/pt/c/0/1/2/populacao-indigena-no-brasil>. Acesso em:
10 jan. 2018.

1. Quantos povos indígenas vivem atualmente no Brasil?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Resposta: 254 povos indígenas no Brasil atual.
2. Onde os indígenas vivem no Brasil?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Resposta: Cidades e zonas rurais do norte ao sul do país.
3. No Brasil, os indígenas falam uma única língua?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Resposta: Não, existem mais de 150 línguas diferentes faladas pelos povos indígenas no Brasil.
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Durante a correção, perguntar aos alunos quais povos indígenas eles conhecem e quais
deles moram na região Amazônica. Conforme eles apresentarem aqueles que conhecem,
registrar os nomes na lousa e pedir que copiem no caderno. Caso não conheçam, solicitar que
pesquisem alguns desses povos e apresentem o resultado da pesquisa na próxima aula.

Aula 2
Dentre os povos indígenas citados ou pesquisados, pedir aos alunos que selecionem quatro
deles. A seguir, solicitar que se dividam em quatro grupos e orientar que cada grupo pesquise
sobre um desses povos, atentando para local onde vivem, população e família linguística de
que fazem parte.
Além dessas informações, pedir que pesquisem sobre a história do povo ou aspectos da
sua cultura. Como fonte para pesquisa, os alunos podem consultar o “Quadro Geral dos Povos”
em Povos indígenas no Brasil. Disponível em: <https://pib.socioambiental.org/pt/c/
quadro-geral>. Acesso em: 10 jan. 2018.
Sugestão para trabalho: Apurinã, Galibi-Marworno, Juma e Munduruku. Questões sugeridas:
•

Em qual estado do Brasil vivem?
Resposta: Apurinã: Amazonas, Mato Grosso e Roraima. Galibi-Marworno: Amapá.
Juma: Amazonas. Munduruku: Amazonas e Pará.

•

Qual o tamanho da população?
Resposta: Apurinã: 9.487 pessoas; Galibi-Marworno: 2.529 pessoas; Juma: 4 pessoas;
Munduruku: 13.755 pessoas.

•

Qual é a família linguística desse povo?
Resposta: Apurinã: família linguística Aruak-maipure; Galibi-Marworno: família
linguística Creoulo; Juma: família linguística Tupi-Guarani; Munduruku: família
linguística Munduruku.

•

Algumas informações adicionais ligadas à história do povo ou à sua cultura.
Resposta:
• Apurinã, da região Amazônica de Pauini, são divididos em dois grupos
Xoaporuneru e Metumanetu. Cada indivíduo pertence ao grupo de seu pai. Cada
grupo tem restrições alimentares. Os Xoaporuneru não podem comer
inambu-relógio e inambu-macucau e os Metumanetu não comem
porquinho-do-mato.
• Os Galibi-Marworno alimentam-se essencialmente de peixe, farinha e tucupi.
• Os Juma, no século XVIII, eram cerca de 15 mil pessoas, mas muitos massacres
e a expansão extrativista fizeram que, na década de 1960, sua população fosse
apenas de dezenas de pessoas. Atualmente, são apenas 4 pessoas.
• Munduruku: A religiosidade tradicional é bastante presente no cotidiano
Munduruku e os pajés são responsáveis pela cura com o uso de ervas e do
contato com o mundo dos espíritos.
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Fontes das consultas:
• Sobre os Apurinã – POVOS Indígenas no Brasil. Apurinã. Disponível em:
<https://pib.socioambiental.org/pt/povo/apurina>. Acesso em: 10 jan. 2018.
• Sobre os Galibi-Marworno – POVOS Indígenas no Brasil. Galibi-Marworno. Disponível
em: <https://pib.socioambiental.org/pt/povo/galibi-marworno>. Acesso em: 10 jan.
2018.
• Sobre os Juma – POVOS indígenas no Brasil. Juma. Disponível em:
<https://pib.socioambiental.org/pt/povo/juma>. Acesso em: 10 jan. 2018.
• Sobre os Munduruku – POVOS indígenas no Brasil. Munduruku. Disponível em:
<https://pib.socioambiental.org/pt/povo/munduruku>. Acesso em: 10 jan. 2018.
Os resultados da pesquisa devem ser registrados em uma cartolina e apresentados aos
outros grupos. Se possível, expor os trabalhos dos alunos no mural da sala ou da escola.

Avaliação
Após as apresentações, pedir aos alunos que contem o que descobriram sobre os povos
indígenas. Solicitar que respondam à seguinte questão:
• Por que podemos afirmar que há grande diversidade entre os povos indígenas? Dê
exemplos.
Resposta: Muitos são os aspectos que demonstram a diversidade dos povos indígenas:
eles possuem características culturais próprias, formas particulares de organização
social e falam línguas específicas também. Por exemplo, o idioma dos Juma é da
família Tupi-Guarani e dos Apurinã, da Aruak-maipure.
É fundamental que, ao final das atividades, os alunos reconheçam a diversidade existente
entre os povos indígenas.

Para trabalhar dúvidas
Os alunos podem demonstrar dificuldades em compreender as características particulares
de cada povo. Talvez tenham pouco conhecimento prévio sobre o tema ou não ouviram sobre
os Munduruku, Juma, Apurinã ou Galibi-Marworno. Por isso, o uso de imagens, mapas e alguns
dicionários de idiomas indígenas podem auxiliar na aprendizagem.
Para a consulta de mapas sobre os povos indígenas, sugere-se a plataforma Indígenas, do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: <https://indigenas.
ibge.gov.br>. Acesso em: 10 jan. 2018.
Sobre as terras indígenas brasileiras, ver Mirim – Povos Indígenas no Brasil. Disponível em:
<https://mirim.org/terras-indigenas>. Acesso em: 10 jan. 2018.
Outra fonte com variedade de mapas, informações sobre cultura, religiosidade, organização
social, entre outros temas sobre os diversos povos indígenas, é: Povos indígenas no Brasil.
Disponível
em:
<https://pib.socioambiental.org/pt/c/0/1/2/populacao-indigena-no-brasil>.
Acesso em: 10 jan. 2018.
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Ampliação
Pode-se trabalhar com os alunos a existência de povos indígenas isolados. Explicar a eles
que o Brasil é o país onde há mais povos indígenas nessa condição. Relatar que o Estado
brasileiro confirmou a existência de 26 povos isolados, mas há indícios de que sejam em torno
de 103. No entanto, o isolamento deles e a falta de investimento do Estado nessa área fazem
que essa confirmação ainda não tenha sido possível.
Esclarecer aos alunos que o conceito de povos indígenas isolados não significa isolamento
total, mas sim que são povos que optaram por ter apenas pequenos e raros contatos com os
não indígenas. Em muitos casos, a decisão de não contato foi tomada como uma estratégia de
sobrevivência, já que o contato com não indígenas, frequentemente, resultou em massacres
perdas populacionais e de território.
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Proposta de acompanhamento da aprendizagem
Avaliação de História: 3o bimestre
Nome: _______________________________________________________________________________________
Turma: ____________________________ Data: ____________________________________________________

1. Observe a imagem e leia o texto:

Filipe Frazao/Shutterstock.com

Monumento à Independência, localizado no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo (SP).

O Monumento à Independência foi criado em 1922 como parte das
comemorações do centenário da emancipação política brasileira. Em
1917, o Governo do Estado organizou um concurso, aberto à participação
de artistas brasileiros e estrangeiros que apresentaram projetos e
maquetes. [...] O projeto vencedor foi o do artista italiano Ettore Ximenes.
[...]
O monumento, embora não concluído, foi inaugurado em 7 de
setembro de 1922, ficando completamente pronto somente quatro anos
depois.
[...]
CAPELA imperial monumento à independência. Museu da Cidade de São Paulo, 2014.
Disponível em: <http://www.museudacidade.sp.gov.br/monumentoaindependencia.php>.
Acesso em: 10 jan. 2018.
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Com base na leitura do texto, explique por que o Monumento à Independência foi
construído.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

2. Observe a imagem e leia o texto:

Andre Luiz Moreira/Shutterstock.com

Monumento em homenagem ao poeta Carlos Drummond de Andrade

[...]
A estátua, idealizada pelo artista plástico mineiro Leo Santana, está na
praia de Copacabana desde 2002. A homenagem retrata um momento
rotineiro da vida de Drummond no Rio de Janeiro. Ao lado do mar e com
um livro no colo, o poeta está imortalizado com sua expressão
contemplativa.
MOSCATELLI, Joana. Estátua de Drummond no Rio atrai turistas e admiradores 30 anos
após sua morte. EBC Radioagência Nacional, 17 ago. 2017. Disponível em:
<http://radioagencianacional.ebc.com.br/cultura/audio/2017-08/estatua-de-drummondno-rio-atrai-turistas-e-admiradores-30-anos-apos-sua-morte>. Acesso em: 10 jan. 2018.

Descreva a imagem e explique por que a estátua retratada foi esculpida.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
171

História – 3o ano – 3o bimestre – Plano de desenvolvimento – Proposta de acompanhamento da aprendizagem

3. Leia com atenção o texto:
As dezenas de esteiras de palha e pufes feitos de pneus espalhados
pelos gramados do Campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro, são
um convite para que os que passam pelo local façam uma pausa e se
sentem para contemplar a beleza de um dos parques mais antigos do
país, que tem monumentos históricos e onde vivem animais como patos,
gansos, pavões e cutias.
Até o fim da tarde deste sábado [9/1/2016] [...], as esteiras ficarão à
disposição da população, que poderá curtir também música, gastronomia
e atividades artísticas oferecidas pelo Movimento Rio Ao Ar Livre: II
Festival Campo de Santana.
[...]
VILLELA, Flávia. Movimento oferece atividades para incentivar ocupação de
espaços públicos no Rio. EBC Agência Brasil, 9 jan. 2016. Disponível em:
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-01/movimentooferece-atividades-para-incentivar-ocupacao-de-espacos>. Acesso em: 10 jan.
2018.

O evento retratado procurou:
(A) reclamar do excesso de uso de espaços públicos, como praças e parques, por seus
frequentadores.
(B) estimular o uso de espaços públicos, como residências particulares e empresas
privadas, pelas pessoas.
(C) criticar o uso de espaços privados, como ruas e parques, pela população do Rio de
Janeiro.
(D) estimular o uso de espaços públicos, como praças e parques, pelas pessoas.

4. Leia o texto.

Por que a Amazônia é vital para o mundo?

[...]
Neste ano, uma pesquisa da Faculdade de Medicina do ABC, em São
Paulo, mostrou que a planta unha-de-gato, da região Amazônica, além de
ser utilizada para tratar artrite e osteoartrose, reduz a fadiga e melhora a
qualidade de vida de pacientes em estágio avançado de câncer.
[...]
JORDÃO, Priscila. Por que a Amazônia é vital para o mundo? UOL, 1º set. 2017.
Ciências e saúde. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimasnoticias/redacao/2017/09/01/por-que-a-amazonia-e-vital-para-o-mundo.htm>.
Acesso em: 10 jan. 2018.

De acordo com esse texto, a região Amazônica:
(A) possui plantas que contribuem para a sustentabilidade da região.
(B) possui plantas que são utilizadas para tratamentos de saúde.
(C) é foco de muitas doenças, como câncer, em seus moradores.
(D) é essencial para combater a poluição no Brasil.
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5. Leia o texto. Depois, responda à questão.
[...]
Para [...] Evangelina Vormittag, a expansão desenfreada das cidades,
aliada à pressão econômica e ao modo de vida urbano, trouxe uma série
de mudanças não apenas no meio ambiente, mas nos hábitos cotidianos
das pessoas.
[...]
Para ela, a solução transcende o desenvolvimento de novos hábitos
como a corrida e a caminhada diárias. “É claro que a prática de atividades
físicas reduz o risco de doenças cardiovasculares e promove benefícios
significativos à saúde. Mas, indo além, o sentimento de pertencimento à
cidade deve fazer parte do cotidiano do morador. Devemos usar a cidade,
os parques, as praças e a rua para promover a saúde, assim como
conviver com as pessoas e com as diferenças.”
[...]
MEKARI, Danilo. Na cidade que educa, espaços públicos devem promover a saúde.
Portal Aprendiz, 23 maio 2015. Disponível em: <http://portal.aprendiz.uol.com.br/
2015/05/23/na-cidade-que-educa-espacos-publicos-devem-promover-a-saude/>.
Acesso em: 11 dez. 2017.

De acordo com o texto, por que o uso dos espaços públicos é importante?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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6. Observe as imagens da região da Amazônia:
Imagem 1

Imagem 2

Costa Fernandes/Shutterstock.com

Uwe Bergwitz/Shutterstock.com

Vista de parte da Floresta Amazônica e do rio Negro,
próximo ao munícipio de Novo Airão, Amazonas.

Vista de parte do centro de Manaus, capital do
estado do Amazonas.

Essas imagens apresentam:
(A) os mesmos aspectos da região, já que ambas as imagens apresentam a Floresta
Amazônica.
(B) aspectos semelhantes da região, pois a primeira imagem mostra a floresta e a segunda
imagem, as moradias flutuantes construídas nos rios dessa floresta.
(C) aspectos diferentes, porque a primeira imagem apresenta a floresta e a segunda
imagem, parte da zona urbana da região.
(D) aspectos diferentes, já que a primeira imagem apresenta a zona urbana e a segunda
imagem, uma aldeia indígena.

7. Leia os trechos a seguir sobre os povos indígenas Karajá e Xavante:
Texto 1
[...]
O povo Karajá se autodenomina Iny, que quer dizer “gente de verdade”.
É o povo das águas. [...]
[...]
Hoje são cerca de 3.000 pessoas, vivendo em diversas aldeias nos
estados de Mato Grosso, Tocantins e Goiás. A maior população está às
margens do Rio Araguaia, na Ilha do Bananal, [...], na divisa dos estados de
Tocantins e Mato Grosso.
[...]
HISTÓRIAS DA TRADIÇÃO. Povo Karajá: quem são e onde vivem. 2018. Disponível
em: <http://historiasdatradicao.org/povo-karaja/>. Acesso em: 11 jan. 2018.
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Texto 2

[...]
Os Xavante se autodenominam A’uwẽ uptabi, que quer dizer “povo
verdadeiro”. São um povo guerreiro e caçador, que domina os vastos
campos do cerrado, no Mato Grosso.
[...]
Hoje são mais de 20 mil pessoas em 8 terras indígenas demarcadas
do nordeste ao sudeste do Mato Grosso.
[...]
HISTÓRIAS DA TRADIÇÃO. Povo Xavante: quem são e onde vivem. 2018.
Disponível em: <http://historiasdatradicao.org/povo-xavante/>. Acesso em:
11 jan. 2018.

Com base na leitura dos textos, é correto afirmar que:
(A) os povos indígenas são todos iguais, já que Karajá e Xavante são apenas nomes
diferentes para povos que têm as mesmas características.
(B) os povos indígenas são diferentes, por exemplo, o Karajá são um povo ligado ao rio e
os Xavante, um povo guerreiro e caçador.
(C) os povos indígenas são todos iguais, pois os povos Karajá e Xavante são formados
pelos mesmos indivíduos que vivem nos mesmos estados do país.
(D) os povos indígenas são diferentes, por exemplo, o povo Karajá não está ligado à
natureza e o povo Xavante está.

8. Leia com atenção o texto:
Angela Pappiani é uma das coordenadoras do projeto História da
Tradição que criou um site para reunir fotos e vídeos gravados com
narrativas de indígenas contando suas histórias e tradições. Segundo a
coordenadora, a ideia de gravar essas histórias foi um pedido das
próprias comunidades indígenas, preocupadas que a cultura oral de seu
povo se perca com a morte dos mais velhos.
[Texto do autor.]

Segundo o texto acima, por que o registro de histórias orais indígenas é importante?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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9. Nomear vias públicas e construir monumentos e museus são formas de a sociedade:

(A) lembrar de todos os aspectos de sua história, garantindo que todos os acontecimentos
e indivíduos não sejam esquecidos.
(B) lembrar de alguns aspectos de sua história, sejam acontecimentos ou indivíduos.
(C) homenagear apenas os políticos importantes de uma sociedade, porque, afinal, apenas
eles são importantes para a sua história.
(D) homenagear apenas os artistas importantes de uma sociedade, afinal, monumentos
são obras de arte.

10. O uso do espaço público pela população é algo que:

(A) deve ser limitado porque o espaço público possui um único proprietário.
(B) deve ser estimulado porque o espaço público pertence à população.
(C) deve ser proibido porque a população destrói esses locais como praças e parques.
(D) deve ser usado apenas por quem pode pagar, porque o dono do espaço tem direito a
ganhar dinheiro com seu uso.

Leia o texto a seguir para responder às questões 11 e 12.
[...]
"Os monumentos contam a nossa história e devem ser preservados
como memória e obra de embelezamento da cidade. É necessário que a
população se conscientize da importância e zele por eles. Na grande
maioria, o que acontece não é o desgaste pelo tempo, mas sim a
depredação por causa do vandalismo", alerta Chico Senna, que durante
oito anos foi presidente da Fundação Gregório de Matos (FGM),
responsável pela preservação dos monumentos da cidade [de Salvador].
[...]
SEIXAS, Thaís. Monumentos contribuem para preservar a história de Salvador. A
Tarde. Bahia, Salvador, 3 fev. 2013. Disponível em: <http://atarde.uol.com.br/
bahia/salvador/noticias/1481905-monumentos-contribuem-para-preservar-ahistoria-de-salvador>. Acesso em: 11 jan. 2018.

11. Segundo o trecho do texto acima, quais são as duas importantes funções dos
monumentos?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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12. Qual o maior problema para preservação dos monumentos da cidade?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Leia o trecho a seguir para responder às questões 13 e 14.
Índios isolados
[...]
As informações sobre esses povos são escassas. Por vezes, vestígios
como tapiris [habitações feitas com recursos da natureza], flechas e
outros objetos encontrados nas áreas por onde passaram são
fotografados. Os relatos verbais de existência desses grupos são
geralmente fornecidos por outros índios e regionais mais próximos, que
narram encontros fortuitos, ou que simplesmente reproduzem
informações de terceiros.
[...]
POVOS INDÍGENAS NO BRASIL. Índios isolados. Disponível em:
<https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/quem-sao/
Indios-isolados>. Acesso em: 18 jan. 2018.

Vocabulário
Encontros fortuitos: encontros que acontecem por acaso, que não são planejados.

13. Quais são as fontes orais sobre a existência de povos indígenas isolados apresentadas no
texto?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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14. Quais vestígios são deixados pelos povos indígenas isolados que ajudam a comprovar
sua existência?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

15. Escreva dois exemplos de atividades feitas nos espaços públicos, como praças e parques,
do bairro onde você mora.

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Proposta de acompanhamento da aprendizagem
Avaliação de História: 3o bimestre
Nome: _______________________________________________________________________________________
Turma: ____________________________ Data: ____________________________________________________

1. Observe a imagem e leia o texto:

Filipe Frazao/Shutterstock.com

Monumento à Independência, localizado no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo (SP).

O Monumento à Independência foi criado em 1922 como parte das
comemorações do centenário da emancipação política brasileira. Em
1917, o Governo do Estado organizou um concurso, aberto à participação
de artistas brasileiros e estrangeiros que apresentaram projetos e
maquetes. [...] O projeto vencedor foi o do artista italiano Ettore Ximenes.
[...]
O monumento, embora não concluído, foi inaugurado em 7 de
setembro de 1922, ficando completamente pronto somente quatro anos
depois.
[...]
CAPELA imperial monumento à independência. Museu da Cidade de São Paulo, 2014.
Disponível em: <http://www.museudacidade.sp.gov.br/monumentoaindependencia.php>.
Acesso em: 10 jan. 2018.
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Com base na leitura do texto, explique por que o Monumento à Independência foi
construído.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Habilidade trabalhada: (EF03HI06) Identificar os registros de memória na cidade (nomes de
ruas, monumentos, edifícios etc.), discutindo os critérios que explicam a escolha desses
nomes.
Resposta: O monumento, inaugurado em 1922, foi construído para comemorar os cem anos
de Independência do Brasil.

2. Observe a imagem e leia o texto:

Andre Luiz Moreira/Shutterstock.com

Monumento em homenagem ao poeta Carlos Drummond de Andrade.

[...]
A estátua, idealizada pelo artista plástico mineiro Leo Santana, está na
praia de Copacabana desde 2002. A homenagem retrata um momento
rotineiro da vida de Drummond no Rio de Janeiro. Ao lado do mar e com
um livro no colo, o poeta está imortalizado com sua expressão
contemplativa.
MOSCATELLI, Joana. Estátua de Drummond no Rio atrai turistas e admiradores 30 anos
após sua morte. EBC Radioagência Nacional, 17 ago. 2017. Disponível em:
<http://radioagencianacional.ebc.com.br/cultura/audio/2017-08/estatua-de-drummondno-rio-atrai-turistas-e-admiradores-30-anos-apos-sua-morte>. Acesso em: 10 jan. 2018.

Descreva a imagem e explique por que a estátua retratada foi esculpida.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

180

História – 3o ano – 3o bimestre – Plano de desenvolvimento – Proposta de acompanhamento da aprendizagem

Habilidade trabalhada: (EF03HI06) Identificar os registros de memória na cidade (nomes de
ruas, monumentos, edifícios etc.), discutindo os critérios que explicam a escolha desses
nomes.
Resposta: A fotografia mostra a estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade, autor de
grandes obras da literatura brasileira. A estátua foi esculpida como forma de homenagear o
poeta.

3. Leia com atenção o texto:
As dezenas de esteiras de palha e pufes feitos de pneus espalhados
pelos gramados do Campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro, são
um convite para que os que passam pelo local façam uma pausa e se
sentem para contemplar a beleza de um dos parques mais antigos do
país, que tem monumentos históricos e onde vivem animais como patos,
gansos, pavões e cutias.
Até o fim da tarde deste sábado [9/1/2016] [...], as esteiras ficarão à
disposição da população, que poderá curtir também música, gastronomia
e atividades artísticas oferecidas pelo Movimento Rio Ao Ar Livre: II
Festival Campo de Santana.
[...]
VILLELA, Flávia. Movimento oferece atividades para incentivar ocupação de
espaços públicos no Rio. EBC Agência Brasil, 9 jan. 2016. Disponível em:
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-01/movimentooferece-atividades-para-incentivar-ocupacao-de-espacos>. Acesso em: 10 jan.
2018.

O evento retratado procurou:
(A) reclamar do excesso de uso dos espaços públicos, como praças e parques, por seus
frequentadores.
(B) estimular o uso dos espaços públicos, como residências particulares e empresas
privadas, pelas pessoas.
(C) criticar o uso de espaços privados, como ruas e parques, pela população do Rio de
Janeiro.
(D) estimular o uso de espaços públicos, como praças e parques, pelas pessoas.
Habilidade trabalhada: (EF03HI09) Mapear os espaços públicos no lugar em que vive (ruas,
praças, escolas, hospitais, prédios da Prefeitura e da Câmara de Vereadores etc.) e identificar
suas funções.
Resposta: Alternativa D. O objetivo do evento foi promover a ocupação de espaços públicos
como opção de lazer.
Distratores: Alternativa A: pelo contrário, o objetivo foi estimular o uso do espaço público.
Alternativa B: residências particulares e empresas privadas não são espaços públicos, mas sim
privados. Alternativa C: o evento é voltado para o estímulo ao uso dos espaços públicos e não
há referência sobre a utilização de espaços privados.
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4. Leia o texto.

Por que a Amazônia é vital para o mundo?

[...]
Neste ano, uma pesquisa da Faculdade de Medicina do ABC, em São
Paulo, mostrou que a planta unha-de-gato, da região Amazônica, além de
ser utilizada para tratar artrite e osteoartrose, reduz a fadiga e melhora a
qualidade de vida de pacientes em estágio avançado de câncer.
[...]
JORDÃO, Priscila. Por que a Amazônia é vital para o mundo? UOL, 1.º set. 2017.
Ciências e saúde. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimasnoticias/redacao/2017/09/01/por-que-a-amazonia-e-vital-para-o-mundo.htm>.
Acesso em: 10 jan. 2018.

De acordo com esse texto, a região Amazônica:
(A) possui plantas que contribuem para a sustentabilidade da região.
(B) possui plantas que são utilizadas para tratamentos de saúde.
(C) é foco de muitas doenças, como câncer, em seus moradores.
(D) é essencial para combater a poluição no Brasil.
Habilidade trabalhada: (EF03HI09) Mapear os espaços públicos no lugar em que vive (ruas,
praças, escolas, hospitais, prédios da Prefeitura e da Câmara de Vereadores etc.) e identificar
suas funções.
Resposta: Alternativa B. Porque o trecho relata o uso da planta unha-de-gato para o tratamento
de diferentes doenças, como a artrite e a osteoartrose.
Distratores: Alternativa A: o trecho não se refere à ideia de sustentabilidade. Alternativa C: o
trecho relata o uso da planta unha-de-gato para o tratamento de doenças e melhora na
qualidade de vida de pacientes em estágio avançado de câncer e, em nenhum momento,
relaciona a região Amazônica ao desenvolvimento da doença. Alternativa D: o trecho não
aborda o tema da poluição.
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5. Leia o texto. Depois, responda à questão.
[...]
Para [...] Evangelina Vormittag, a expansão desenfreada das cidades,
aliada à pressão econômica e ao modo de vida urbano, trouxe uma série
de mudanças não apenas no meio ambiente, mas nos hábitos cotidianos
das pessoas.
[...]
Para ela, a solução transcende o desenvolvimento de novos hábitos
como a corrida e a caminhada diárias. “É claro que a prática de atividades
físicas reduz o risco de doenças cardiovasculares e promove benefícios
significativos à saúde. Mas, indo além, o sentimento de pertencimento à
cidade deve fazer parte do cotidiano do morador. Devemos usar a cidade,
os parques, as praças e a rua para promover a saúde, assim como
conviver com as pessoas e com as diferenças.”
[...]
MEKARI, Danilo. Na cidade que educa, espaços públicos devem promover a saúde.
Portal Aprendiz, 23 maio 2015. Disponível em: <http://portal.aprendiz.uol.com.br/
2015/05/23/na-cidade-que-educa-espacos-publicos-devem-promover-a-saude/>.
Acesso em: 11 dez. 2017.

De acordo com o texto, por que o uso dos espaços públicos é importante?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Habilidade trabalhada: (EF03HI09) Mapear os espaços públicos no lugar em que vive (ruas,
praças, escolas, hospitais, prédios da Prefeitura e da Câmara de Vereadores etc.) e identificar
suas funções.
Resposta: O trecho traz informações que valorizam o uso dos espaços públicos para a
promoção de uma vida saudável e para estimular o convívio entre as diferentes pessoas que
vivem numa cidade. Esse trecho confirma tal ideia: “Devemos usar a cidade, os parques, as
praças e a rua para promover a saúde, assim como conviver com as pessoas e com as
diferenças.”.
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6. Observe as imagens da região da Amazônia:
Imagem 1

Imagem 2

Costa Fernandes/Shutterstock.com

Uwe Bergwitz/Shutterstock.com

Vista de parte da Floresta Amazônica e do rio Negro,
próximo ao munícipio de Novo Airão, Amazonas.

Vista de parte do centro de Manaus, capital do
estado do Amazonas.

Essas imagens apresentam:
(A) os mesmos aspectos da região, já que ambas as imagens apresentam a Floresta
Amazônica.
(B) aspectos semelhantes da região, pois a primeira imagem mostra a floresta e a segunda
imagem, as moradias flutuantes construídas nos rios dessa floresta.
(C) aspectos diferentes, porque a primeira imagem apresenta a floresta e a segunda
imagem, parte da zona urbana da região.
(D) aspectos diferentes, já que a primeira imagem apresenta a zona urbana e a segunda
imagem, uma aldeia indígena.
Habilidade trabalhada: (EF03HI09) Mapear os espaços públicos no lugar em que vive (ruas,
praças, escolas, hospitais, prédios da Prefeitura e da Câmara de Vereadores etc.) e
identificar suas funções.
Resposta: Alternativa C. As imagens representam aspectos distintos da Amazônia: a
primeira é uma foto da floresta, e a segunda, uma vista da cidade de Manaus, ou seja, a
zona urbana.
Distratores: Alternativa A: a segunda imagem não mostra a Floresta Amazônica. Alternativa
B: a segunda imagem não mostra moradias flutuantes. Alternativa D: a primeira imagem
não é de uma cidade, mas sim da floresta; a segunda não é de uma aldeia indígena, mas de
uma zona urbana.
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7. Leia os trechos a seguir sobre os povos indígenas Karajá e Xavante:
Texto 1
[...]
O povo Karajá se autodenomina Iny, que quer dizer “gente de verdade”.
É o povo das águas. [...]
[...]
Hoje são cerca de 3.000 pessoas, vivendo em diversas aldeias nos
estados de Mato Grosso, Tocantins e Goiás. A maior população está às
margens do Rio Araguaia, na Ilha do Bananal, [...], na divisa dos estados de
Tocantins e Mato Grosso.
[...]
HISTÓRIAS DA TRADIÇÃO. Povo Karajá: quem são e onde vivem. 2018. Disponível
em: <http://historiasdatradicao.org/povo-karaja/>. Acesso em: 11 jan. 2018.

Texto 2

[...]
Os Xavante se autodenominam A’uwẽ uptabi, que quer dizer “povo
verdadeiro”. São um povo guerreiro e caçador, que domina os vastos
campos do cerrado, no Mato Grosso.
[...]
Hoje são mais de 20 mil pessoas em 8 terras indígenas demarcadas
do nordeste ao sudeste do Mato Grosso.
[...]
HISTÓRIAS DA TRADIÇÃO. Povo Xavante: quem são e onde vivem. 2018.
Disponível em: <http://historiasdatradicao.org/povo-xavante/>. Acesso em:
11 jan. 2018.

Com base na leitura dos textos, é correto afirmar que:
(A) os povos indígenas são todos iguais, já que Karajá e Xavante são apenas nomes
diferentes para povos que têm as mesmas características.
(B) os povos indígenas são diferentes, por exemplo, o Karajá são um povo ligado ao rio e
os Xavante, um povo guerreiro e caçador.
(C) os povos indígenas são todos iguais, pois os povos Karajá e Xavante são formados
pelos mesmos indivíduos que vivem nos mesmos estados do país.
(D) os povos indígenas são diferentes, por exemplo, o povo Karajá não está ligado à
natureza e o povo Xavante está.
Habilidade trabalhada: (EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista em relação a
eventos significativos do local em que vive, aspectos relacionados a condições sociais e à
presença de diferentes grupos sociais e culturais, com especial destaque para as culturas
africanas, indígenas e de migrantes.
Resposta: Alternativa B. Conforme os textos, o povo Karajá tem grande ligação com os rios,
em especial com o rio Araguaia, onde a maioria da população vive em suas margens, e o
povo Xavante é guerreiro e caçador.
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Distratores: Alternativa A: os povos indígenas são diferentes, conforme podemos ler nos
trechos que apresentam as informações sobre os Xavante e os Karajá. Alternativa C: o povo
Karajá e o povo Xavante são distintos, inclusive, há diferenças entre a parte da região onde
vivem e o número de indivíduos. Alternativa D: o povo Karajá é muito ligado ao rio, um
aspecto da natureza.

8. Leia com atenção o texto:
Angela Pappiani é uma das coordenadoras do projeto História da
Tradição que criou um site para reunir fotos e vídeos gravados com
narrativas de indígenas contando suas histórias e tradições. Segundo a
coordenadora, a ideia de gravar essas histórias foi um pedido das
próprias comunidades indígenas, preocupadas que a cultura oral de seu
povo se perca com a morte dos mais velhos.
[Texto do autor.]

Segundo o texto acima, por que o registro de histórias orais indígenas é importante?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Habilidade trabalhada: (EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos
significativos do local em que vive, aspectos relacionados a condições sociais e à presença de
diferentes grupos sociais e culturais, com especial destaque para as culturas africanas,
indígenas e de migrantes.
Resposta: Segundo a coordenadora do projeto, há a preocupação das próprias comunidades
indígenas em registrar suas histórias para evitar que a cultura oral seja perdida. Identificamos
aqui a ideia de manutenção da cultura por meio da gravação de narrativas de histórias e de
tradições.
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9. Nomear vias públicas e construir monumentos e museus são formas de a sociedade:

(A) lembrar de todos os aspectos de sua história, garantindo que todos os acontecimentos
e indivíduos não sejam esquecidos.
(B) lembrar de alguns aspectos de sua história, sejam acontecimentos ou indivíduos.
(C) homenagear apenas os políticos importantes de uma sociedade, porque, afinal, apenas
eles são importantes para a sua história.
(D) homenagear apenas os artistas importantes de uma sociedade, afinal, monumentos
são obras de arte.

Habilidade trabalhada: (EF03HI06) Identificar os registros de memória na cidade (nomes de
ruas, monumentos, edifícios etc.), discutindo os critérios que explicam a escolha desses
nomes.
Resposta: Alternativa B. Os registros de memória da cidade, como nomes de ruas e a
construção de monumentos e de museus, lembram alguns dos acontecimentos e
personagens de sua história.
Distratores: Alternativa A: os registros de memória da cidade são uma seleção e não
configuram a memória de todos os aspectos de sua história. Alternativa C: nomes de ruas,
criação de monumentos e de museus homenageiam diversos setores da sociedade, e não
só o político. Alternativa D: nomes de ruas, criação de monumentos e de museus
homenageiam diversos setores da sociedade, e não só o artístico.

10. O uso do espaço público pela população é algo que:

(A) deve ser limitado porque o espaço público possui um único proprietário.
(B) deve ser estimulado porque o espaço público pertence à população.
(C) deve ser proibido porque a população destrói esses locais como praças e parques.
(D) deve ser usado apenas por quem pode pagar, porque o dono do espaço tem direito a
ganhar dinheiro com seu uso.

Habilidade trabalhada: (EF03HI10) Identificar as diferenças entre os espaços públicos e o
espaço doméstico, compreendendo a importância dessa distinção.
Resposta: Alternativa B. O espaço público pertence à população que tem o livre acesso ao
uso desse espaço.
Distratores: Alternativa A: o espaço público pertence à população, e não a um único
proprietário. Alternativa C: não se pode generalizar para toda população esse
comportamento prejudicial aos espaços públicos. Alternativa D: a cobrança do uso de
determinado espaço ocorre com espaços particulares, que pertencem a um proprietário.
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Leia o texto a seguir para responder às questões 11 e 12.
[...]
"Os monumentos contam a nossa história e devem ser preservados
como memória e obra de embelezamento da cidade. É necessário que a
população se conscientize da importância e zele por eles. Na grande
maioria, o que acontece não é o desgaste pelo tempo, mas sim a
depredação por causa do vandalismo", alerta Chico Senna, que durante
oito anos foi presidente da Fundação Gregório de Matos (FGM),
responsável pela preservação dos monumentos da cidade [de Salvador].
[...]
SEIXAS, Thaís. Monumentos contribuem para preservar a história de Salvador. A
Tarde. Bahia, Salvador, 3 fev. 2013. Disponível em: <http://atarde.uol.com.br/
bahia/salvador/noticias/1481905-monumentos-contribuem-para-preservar-ahistoria-de-salvador>. Acesso em: 11 jan. 2018.

11. Segundo o trecho do texto acima, quais são as duas importantes funções dos
monumentos?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Habilidade trabalhada: (EF03HI05) Identificar os marcos históricos do lugar em que vive e
compreender seus significados.
Resposta sugerida: Segundo o trecho, pode-se afirmar que duas importantes funções do
monumento são o embelezamento e a preservação da memória da cidade.

12. Qual o maior problema para preservação dos monumentos da cidade?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Habilidade trabalhada: (EF03HI05) Identificar os marcos históricos do lugar em que vive e
compreender seus significados.
Resposta sugerida: A depredação por causa do vandalismo é o maior problema para
preservação dos monumentos da cidade.
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Leia o trecho a seguir para responder às questões 13 e 14.
Índios isolados
[...]
As informações sobre esses povos são escassas. Por vezes, vestígios
como tapiris [habitações feitas com recursos da natureza], flechas e
outros objetos encontrados nas áreas por onde passaram são
fotografados. Os relatos verbais de existência desses grupos são
geralmente fornecidos por outros índios e regionais mais próximos, que
narram encontros fortuitos, ou que simplesmente reproduzem
informações de terceiros.
[...]
POVOS INDÍGENAS NO BRASIL. Índios isolados. Disponível em:
<https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/quem-sao/
Indios-isolados>. Acesso em: 18 jan. 2018.

Vocabulário
Encontros fortuitos: encontros que acontecem por acaso, que não são planejados.

13. Quais são as fontes orais sobre a existência de povos indígenas isolados apresentadas no
texto?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Habilidade trabalhada: (EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos
significativos do local em que vive, aspectos relacionados a condições sociais e à presença de
diferentes grupos sociais e culturais, com especial destaque para as culturas africanas,
indígenas e de migrantes.
Resposta sugerida: Os indígenas de outros povos e os moradores da região, chamados de
regionais, são importantes fontes orais porque fazem relatos sobre os povos isolados.
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14. Quais vestígios são deixados pelos povos indígenas isolados que ajudam a comprovar
sua existência?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Habilidade trabalhada: (EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos
significativos do local em que vive, aspectos relacionados a condições sociais e à presença de
diferentes grupos sociais e culturais, com especial destaque para as culturas africanas,
indígenas e de migrantes.
Resposta sugerida: Os tapiris, as flechas e outros objetos deixados pelos povos isolados são
vestígios que ajudam a comprovar sua existência.

15. Escreva dois exemplos de atividades feitas nos espaços públicos, como praças e parques,
do bairro onde você mora.

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Habilidade trabalhada: (EF03HI09) Mapear os espaços públicos no lugar em que vive (ruas,
praças, escolas, hospitais, prédios da Prefeitura e da Câmara de Vereadores etc.) e identificar
suas funções.
Resposta sugerida: A população pode usar esses espaços públicos, por exemplo, para andar de
bicicleta ou de skate, realizar jogos, como jogar futebol e vôlei, fazer caminhadas, fazer
piquenique etc.
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Ficha de acompanhamento individual
A ficha de acompanhamento individual é um instrumento de registro
onde podemos verificar e avaliar de forma individual, contínua e diária, a
evolução da aprendizagem. Ela serve para que nós, professores,
possamos acompanhar o progresso de cada um de nossos alunos.
BRASIL. Ministério da Educação. Programa de Apoio a Leitura e Escrita: PRALER.
Brasília: FNDE/MEC, 2007. Caderno de Teoria e Prática 6: Avaliação e projetos na sala de
aula, p. 20.

Total = TT

Legenda
Não desenvolvida = ND

Em evolução = EE

Não observada = NO

Nome: _______________________________________________________________________________________
Turma: _________________________________ Data: ______________________________________________
Data

Habilidade

TT

EE

ND

NO

Anotações
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