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ATIVIDADES - História
7ª Série (8º ano)

1) Título: 
Comparando atividades econômicas

2) Objetivos:
1) Desenvolver os conteúdos estudados na unidade 2;
2) Desenvolver a habilidade de comparação;
3) Desenvolver a capacidade de síntese.

3) Indicação:
Unidade 2: A época do ouro no Brasil

4) Desenvolvimento:
1º passo: Retomar as características da atividade mineradora.
2º passo: Pedir aos alunos que retomem as características da atividade açucareira estudadas 
    em outras unidades.
3º passo: Pedir aos alunos que montem uma apresentação em Power Point, apontando as  
    diferenças entre as duas atividades nos seguintes aspectos: local em que cada atividade se 
    desenvolveu, tipo de mão-de-obra utilizada, formas de produção e ou extração, características 
    da sociedade, quem lucrava, tipo de povoamento que cada atividade gerou.
4º passo: Peça aos alunos que incluam imagens para ilustrar a apresentação.
5º passo: Estabeleça as datas de apresentação e socialize as informações pesquisadas.
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ATIVIDADE II  - 8º ANO MERCADO UNIDADE 2 

1) Título: 
Estudo de documentos visuais

2) Objetivos:
1) Desenvolver a capacidade de extrair informações de documentos visuais;
2) Desenvolver a habilidade de expressão escrita.

3) Indicação:
     Unidade 2: A época do ouro no Brasil

4) Desenvolvimento:

1º passo: Solicite aos alunos que observem com atenção as formas de extração do ouro e dos 
    outros minérios através do estudo das seguintes  imagens: página 38, página 43 e página 45.
2º passo: Peça aos alunos que retirem das imagens o máximo de informações possíveis 
    como:  local, quem trabalha, ferramentas utilizadas, técnicas utilizadas.
3º passo: Os alunos devem anotar todas as informações observadas.
4º passo: A seguir peça que os alunos façam a mesma atividade para as 
    imagens sugeridas abaixo:
5º passo: Peça que os alunos apontem as principais diferenças encontradas 
    nos aspectos observados.
6º passo: Para fechar a atividade, solicite que os alunos produzam um texto 
    fazendo uma comparação entre as formas de extração mineral do passado e do presente.
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5) Sugestões:

Utilize as imagens localizadas nos links abaixo:
http://www.nascimentoimoveis.com.br/Mineracao_Esmeraldas_Rel_Tec_27_Cava_em_fase_des.
jpg
http://www.brazilgems.com.br/Mineracao_Foto%2001.jpg
http://portalcanedo.com.br/wp-content/uploads/2007/09/mineracao.jpg
http://www.mecanorte.com.br/obras/imgs/obras/img_mineracao_170_1.jpg

ATIVIDADE III -  8º ANO MERCADO UNIDADE 2 

1) Título: 

Montando frases.

2) Objetivos:

1) Fazer uma revisão do conteúdo estudado na unidade.
2) Propiciar momentos de interação dos alunos.

3) Indicação:

Unidade 2: A Época do ouro no Brasil



 4

ATIVIDADES - História
7ª Série (8º ano)

4) Desenvolvimento:

1º passo: Peça aos alunos que elaboram frases que reflitam os principais assuntos estudados 
    na unidade. Oriente-os no sentido de que a frase deve ter sentido completo. 
    Peça que os alunos escrevam as frases em cartolina ou outro papel menos flexível, 
    com letras grandes.
2º passo: Recolha as frases e escolha aquelas que melhor resumem o conteúdo.
3º passo: Recorte as frases separando cada palavra que as compõem 
    (é recomendável que o professor tenha cópias dessas frases para conferir posteriormente)
4º passo: Entregue uma palavra para cada aluno, aleatoriamente, 
    e solicite que eles encontrem as outras palavras até que consigam compor a frase.
5º passo: A atividade termina quando todas as frases forem recompostas.


