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Atividades – História
7º ano – Unidade 5

Comparar a legislação trabalhista

Objetivos: 
Desenvolver os conteúdos aprendidos na unidade; desenvolver o conceito de legislação trabalhis-
ta; desenvolver a habilidade de comparação; desenvolver o conceito de permanência e ruptura.

Indicação: 
Unidade 5: A Era Vargas.

Desenvolvimento:

�º passo: Reforce o estudo da legislação trabalhista criada durante a Era Vargas.
2º passo: Solicite aos alunos que pesquisem sobre a legislação trabalhista dos dias atuais, con-
sultando a constituição e as leis relacionadas.
3º passo: Peça aos alunos que verifiquem quais são as regras, as normas e as leis que foram 
criadas durante a Era Vargas e que estão em vigor nos dias atuais.
4º passo: Peça que verifiquem o que mudou.
5º passo: Solicite aos alunos que examinem o que avançou em relação à questão trabalhista da 
Era Vargas aos dias atuais.
6º passo: Todos os dados deverão ser reunidos em um painel que deverá ser exposto na sala ou, 
se possível, no colégio.
7º passo: O trabalho poderá ser concluído com a produção de um texto.
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Atividade – História
7º ano – Unidade 5

Construindo a história

Objetivos: 
Desenvolver a produção do próprio conhecimento; desenvolver a capacidade de analisar 
dados;desenvolver a história oral.

Indicação: 
Unidade 5: A Era Vargas.

Desenvolvimento:

�º passo: Explicar aos alunos o que é a história oral e sua importância.
2º passo: Dividir a classe em grupos de 4 ou 5 alunos.
3º passo: Exponha qual será o tema a ser pesquisado: Como era viver nas décadas de �930 e 
�940?
4º passo: Peça aos alunos que criem perguntas a serem realizadas aos entrevistados que tenha 
relação com o tema da pesquisa.
5º passo: Após a montagem do questionário, peça aos alunos para que escolham entre cinco a 
dez pessoas que viveram nas décadas de �930 e �940 para serem entrevistadas.
6º passo: Marque uma aula para que os alunos se reúnam e discutam em grupo as respostas 
obtidas. Nessa aula, os alunos deverão redigir um relatório contendo as informações mais rel-
evantes que foram obtidas.
7º passo: Marque outra aula para a apresentação dos relatórios.
8º passo: Se houver possibilidade, exponha os resultados para toda a escola.

Sugestões: 
Para auxiliar os alunos a entenderem o que é história oral acesse: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_Oral
http://www.centrodememoria.unicamp.br/laho/index.htm
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Atividades – História
7º ano – Unidade 5

Pesquisa sobre populismo

Objetivos: 
Desenvolver a capacidade de selecionar informações; desenvolver o estudo através da metodolo-
gia de pesquisa; pesquisar em fontes diferentes; desenvolver a habilidade de comparar.

Indicação: 
Unidade 5: A Era Vargas.

Desenvolvimento:

�º passo: Voltar ao tema � e desenvolver o conceito de populismo na página �53.
2º passo: Solicitar aos alunos que ampliem o estudo sobre esse conceito através de uma pesqui-
sa que deverá ter três fontes de pesquisa, sendo: uma retirada da internet, outra de livro e outra 
de alguma enciclopédia.
3º passo: Peça aos alunos para que pesquisem sobre a definição do conceito e sobre como essa 
prática do populismo no governo Vargas se efetivou.
4º passo: Os alunos deverão ser orientados para trazerem os materiais pesquisados nas três fon-
tes e as respectivas bibliografias, que deverão ter autor, nome do livro, do site, da enciclopédia, 
edições, volumes etc.
5º passo: Os alunos deverão produzir um quadro comparando as diferenças e as semelhanças 
entre as fontes sobre o tema.
6º passo: Os quadros deverão ser expostos e comentados pelos alunos.


