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Sugestão de Atividades – História
9º ano – Unidade 8

Atividade 1

Título: PROPAGANDA PELO CONSUMO CONSCIENTE

Objetivos: Discutir os efeitos contra a natureza da globalização; desenvolver a linguagem publici-
tária; desenvolver a capacidade de síntese; desenvolver os conceitos de desenvolvimento susten-
tável e de consumo responsável.

Indicação: Unidade 8: A nova ordem mundial.

Desenvolvimento:
1º passo: Estabelecer uma discussão com a sala sobre os efeitos da globalização para o meio 
ambiente e sobre a importância de um consumo responsável e do desenvolvimento sustentável.
2º passo: Dividir a sala em trios e propor a criação de propagandas que defendam a importância 
do consumo responsável. 
3º passo: Os trios podem usar várias mídias para realizarem as propagandas, como banners, 
cartazes, vídeo, propaganda de rádio etc.
4º passo: Oriente os alunos para que pesquisem sobre a linguagem publicitária e que a utilizem 
na elaboração das propagandas. Seria interessante também uma discussão sobre o que é a anti-
propaganda, já que este será o sentido do trabalho.
5º passo: Os trios devem apresentar seus trabalhos explicando seus objetivos.

Sugestões:
O link abaixo pode ser utilizado para efetivar a discussão sobre consumo responsável.
http://www.akatu.net/
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Atividade 2

Título: Criando um painel.

Objetivos: Desenvolver a capacidade de pesquisa; desenvolver a habilidade de classificação e 
seleção; desenvolver a argumentação.

Indicação: Unidade 8: A nova ordem mundial.

Desenvolvimento:
1º passo: Divida a classe em grupos de até cinco componentes.
2º passo: Peça aos grupos que criem um painel sobre os últimos dez anos da história do Brasil.
3º passo: Os alunos poderão pesquisar em revistas, jornais, internet, livros, enciclopédias etc.
4º passo: Solicite aos alunos que procurem montar um painel que possibilite uma visão panorâmi-
ca dos últimos dez anos da História do Brasil. Para isso, será necessário selecionar e classificar 
acontecimentos de política, economia, sociedade, cultura, variedades e esportes.
5º passo: O painel deverá ser feito no mural da sala. Que deverá ser dividido nos vários tipos de 
acontecimentos.
6º passo: Para finalizar o trabalho, peça aos alunos para que reflitam sobre como foi o Brasil des-
sa última década e, depois, escrevam um texto dissertativo que apresentem argumentos positivos 
e negativos sobre esses últimos anos.
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Atividade 3

Título: Fazendo uma pesquisa de opinião.

Objetivos: Desenvolver a capacidade de produzir seu próprio conhecimento; fazer análise e in-
ferências; desenvolver a habilidade da linguagem escrita.

Indicação: Unidade 8: A nova ordem mundial.

Desenvolvimento:
1º passo: Discutir com os alunos os acontecimentos de 11 de setembro de 2001.
2º passo: Discutir com os alunos o que é e para que serve uma pesquisa de opinião. Se possível, 
levar alguma pesquisa de opinião para que os alunos tenham uma referência.
3º passo: Dividir a sala em grupos de até cinco componentes.
4º passo: Proponha aos alunos a produção de uma pesquisa de opinião sobre o grau de conheci-
mento sobre os acontecimentos de 11 de setembro.
5º passo: Oriente os grupos para que definam o público-alvo da pesquisa, pensando em faixas 
etárias, grupo social, grau de escolaridade e sexo.
6º passo: Peça aos grupos que elaborem perguntas fechadas que possam atingir o objetivo da 
pesquisa (saber o grau de conhecimento sobre os acontecimentos de 11 de setembro).
7º passo: Marque uma aula para que os alunos tragam os resultados da pesquisa e façam a 
tabulação. Depois, os alunos devem analisar os resultados para descobrir o que é possível inferir 
sobre o objetivo do trabalho.
8º passo: Os grupos devem expor oralmente os resultados e publicá-los, por intermédio de gráfi-
cos, no mural da sala.


