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Atividade – História

8º ano – Unidade 1

A expansão da América portuguesa

Título: Planejando um desfile de escola de samba.

Objetivos
• Desenvolver a convivência entre os membros de um grupo de trabalho;
• Estimular a divisão de tarefas sem perder de vista o trabalho como um todo;
• Desenvolver e ampliar os conceitos e os conteúdos da unidade 1;
• Desenvolver a capacidade de síntese.

Indicação: Unidade 1 – A expansão da América portuguesa.

Desenvolvimento

Introdução: Sabemos que as escolas de samba muitas vezes recorrem aos conteúdos de 
História para montarem seus enredos. Essa é a idéia da atividade: fazer com que os alunos 
planejem um desfile de escola de samba cujo tema será a expansão da América portuguesa, 
passando pela crise portuguesa no século XVII, a busca de saídas para a crise, a conquista do 
sertão, o bandeirantismo, as missões jesuíticas, as reações dos colonos às medidas adotadas por 
Portugal e as revoltas coloniais. O trabalho se restringirá ao planejamento, que será feito através 
de desenhos, anotações, croquis e maquetes. A execução do desfile fica a critério de cada 
professor e escola.

1º passo: Trabalhar os temas da unidade 1.

2º passo: Dividir a classe em grupos, que poderão ter entre 6 a 8 componentes.

3º passo: Solicitar aos alunos que pesquisem sobre como as escolas de samba organizam os 
desfiles de carnaval, quais são as alas de uma escola, como é feita a pesquisa para a montagem 
do enredo. Se em sua cidade houver a possibilidade de visitar uma escola de samba, o trabalho 
ficaria mais rico, senão a consulta nos endereços eletrônicos das escolas de samba poderá 
fornecer informações importantes.
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4º passo: Esclarecer que o grupo vai organizar o desfile de uma escola de samba, no qual o 
enredo será a Expansão da América Portuguesa e todos os seus subtemas. Essa organização 
tem como objetivo fazer com que o aluno possa articular os conteúdos e conceitos aprendidos 
num trabalho visual. 

5º passo: Instigue os grupos a pensarem como se eles fossem os carnavalescos, aqueles que 
organizam um desfile. Assim sendo, como os grupos mostrariam o conteúdo da unidade num 
desfile. Qual conteúdo seria mostrado numa “comissão de frente”? O que “carro abre alas” 
mostraria? E as outras alas, as fantasias e os carros alegóricos? Os alunos devem planejar 
através de desenhos e croquis (a área de Artes pode ajudar na execução do planejamento dos 
alunos).

6º passo: Solicite aos alunos que criem um nome para a escola, uma bandeira e um samba-
enredo sobre o tema da unidade 1.

7º passo: Os grupos podem apresentar o resultado do trabalho com desenhos, croquis ou se 
houver possibilidade com maquetes. É importante que os alunos explicitem suas intenções 
e deixem claro o que eles queriam mostrar em cada ala, fantasia ou carro alegórico. É nesse 
momento que o professor poderá avaliar se o grupo utilizou os conteúdos de maneira coerente.

Sugestão:

Endereços eletrônicos de escolas de samba

http://www.mangueira.com.br/2007/default.asp 
http://liesa.globo.com/por/01-abrealas/01-abrealas_principal.htm 
http://salgueiro.com.br/S2008/
http://www.vaivai.com.br/site/
http://www.camisaverde.com.br/ 


