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ATIVIDADES - História
8ª Série (9º ano)

1) Título: 
Produzindo uma resenha

2) Objetivos:

1) Aprofundar os estudos da unidade;
2) Desenvolver a capacidade de observação e análise de filme;
3) Perceber como o cinema pode auxiliar a recuperar a memória de um povo;
4) Desenvolver a habilidade de produção escrita.
5) Desenvolver a argumentação.

3) Indicação:

Unidade 2: A República chega ao Brasil.
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ATIVIDADES - História
8ª Série (9º ano)

4) Desenvolvimento:

1º passo: Estudar a Guerra de Canudos.
2º passo: Exibir o filme Guerra de Canudos.
3º passo: Discutir com os alunos o que é uma resenha, se possível apresentar 
    aos alunos resenhas de filmes publicadas em jornais e revistas.
4º passo: Solicitar que os alunos produzam uma resenha (resumo crítico) 
    do filme atentando para a verossimilhança, a caracterização e recriação da época, 
    o cenário, as atuações dos atores, a direção, o figurino etc.
5º passo: Os alunos deverão elaborar uma resenha de no mínimo duas laudas, 
    que tenha uma introdução apresentando o tema do filme, um desenvolvimento 
    com os comentários e opiniões e a conclusão com uma opinião final.
6º passo: É importante que os alunos leiam para o resto da classe seus 
    textos e que se estabeleça um debate sobre o filme e o fato histórico.

5) Sugestões:

Filme: Guerra de Canudos
Direção: Sérgio Resende
De 1997.

ATIVIDADE   8º ANO MERCADO UNIDADE 2 

1) Título: 
Charges da república velha.
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ATIVIDADES - História
8ª Série (9º ano)

2) Objetivos:

1) Desenvolver a capacidade de síntese;
2) Apontar as idéias centrais de um tema;
3) Expressar-se através da linguagem gráfica.
4) Aprofundar os estudos da unidade.

3) Indicação:

Unidade 2: A República chega ao Brasil.

6) Desenvolvimento:

1º passo: Discutir com os alunos sobre quais seriam as idéias centrais do tema estudado na 
    unidade 2, ou seja, o que os alunos consideram mais importante no estudo que foi realizado.
2º passo: Discutir com os alunos o que é uma charge. Seria interessante mostrar charges atuais 
    e até mesmo da época. Pode-se discutir a partir das imagens das páginas 46, 48, 50, 57  e 63 
    da unidade 2 do livro do 9º ano. É importante salientar algumas características da charge 
    como: humor, ironia, crítica e relação com o presente.
3º passo: Propor aos alunos que criem charges a partir da identificação das 
    idéias centrais do tema estudado na unidade.
4º passo: Dividir a classe em duplas (grupos maiores dificultam a execução dos objetivos). 
    Pode-se dividir também as idéias centrais entre os grupos.
5º passo: Uma exposição das charges pelo colégio seria 
    uma boa forma de socializar o trabalho.
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ATIVIDADES - História
8ª Série (9º ano)

7) Sugestões:

Os links abaixo poderão ser usados para se explicar o que é uma charge.
http://www.chargeonline.com.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Charge

ATIVIDADE III  -  9º ANO MERCADO UNIDADE 2 

1) Título: 

Encenação de um fato histórico

2) Objetivos:

1) Aprofundar os estudos da unidade.
2) Desenvolver a expressão oral e corporal.
3) Valorizar a história popular.
4) Promover maior integração entre os alunos.

3) Indicação:

Unidade 2: A República chega ao Brasil
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ATIVIDADES - História
8ª Série (9º ano)

4) Desenvolvimento:

1º passo: Estudar o tema “Cangaço: uma guerra no sertão” 
    nas páginas 68 até 73, do livro do 9º ano.
2º passo: Aprofundar os estudos sobre o cangaço através de pesquisas na internet.
3º passo: Dividir a sala em grupos de 5 a 6 componentes e sugerir a montagem
    de pequenos esquetes que contem a história do bando de Lampião. 
    Cada grupo pode ficar com uma fase da história.
4º passo: Montar um calendário onde os alunos deverão: 
    criar o roteiro com os diálogos, ensaiar e apresentar.
5º passo: Se for possível, os grupos devem produzir um figurino de época. 
6º passo: A apresentação para o resto da escola é uma possibilidade motivadora.


