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Sugestão de Atividades – História
6º ano – Unidade 8

Título: O SURGIMENTO DOS COLONOS -  “A solidificação de uma sociedade estamental”.

Objetivo: Analisar mediante o tema 2 do livro de História do Projeto Araribá, a ruralização da Eu-
ropa, o qual descreve a decadência do processo urbano para o rural, devido à crise do comércio, 
as invasões bárbaras, a fome, as epidemias e a insegurança, para que compreendam que não 
só os pobres, mas os ricos também procuraram os campos, em suas propriedades rurais, onde 
poderiam viver do consumo dos produtos da terra e do artesanato. Já os pobres, em busca de 
trabalho e da proteção.

Indicação: Unidade 8 – A crise do Império Romano

Desenvolvimento: 
Após os estudos desse tema, o (a) professor (a) pedirá  aos alunos para que produzam, em uma 
folha de sulfite colorida ou não, um panfleto ressaltando as vantagens das pessoas comuns mora-
rem e trabalharem nos campos em troca de proteção e garantia de alimentação.

1ª etapa
Os alunos destacarão desse tema 2, basicamente das páginas 218 e 219 do livro da indicação já 
feita, a situação dos comerciantes, dos artesãos, das pessoas comuns e até dos ricos, nas ci-
dades, ou seja, os problemas pelos quais estão sofrendo ou temendo.

2ª etapa
Constar no panfleto
• O que os ricos proprietários buscavam em suas terras, e através de quem, ou seja quem tra-
balharia para eles.
• Quanto aos empobrecidos (colonos), quem eram, em que e como iriam trabalhar e pagar por 
sua sobrevivência.
• Que tipo de proteção e segurança esses colonos teriam nessas terras.
• O que estava ocorrendo nas cidades que nos campos dificilmente sofreriam.

- A elaboração do panfleto vai da criatividade, da leitura e do entendimento de cada aluno.
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AVALIAÇÃO:
• Capacidade na análise do texto.
• Desenvolvimento e participação na atividade.

Pedir os materiais algumas aulas antes, a não ser que a escola forneça.
• Papel sulfite.
• Lápis de cor.
• O livro para análise
• Régua
• Outros (critério do (a) professor (a).

Obs.Você pode  pedir para os próprios alunos avaliarem; na hora de avaliarem sempre falar o que 
ficou faltando no trabalho dos colegas e isso é sinal que sabem o conteúdo, Ok!

Sugestões:

Site:
Revista nethistória
http://nethistória.com

Livro:
ANDERSON, Perry Andrson. Passagens da Antiguidade ao feudalismo. 3.ed.
São Paulo: Brasiliense, 1991.   


