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Sugestão de Atividades – História
7º ano – Unidade 7

Título: As capitanias hereditárias: “Da intenção de povoar o Brasil, à perpetuação das grandes 
propriedades”.

Objetivo: Caracterizar a formação das capitanias hereditárias e das grandes propriedades rurais 
atuais, como território a ser explorado e como um povo pode ficar com o que restar, por inter-
médio de pesquisas bibliográficas e de sites, para que constatem que para que uma sociedade 
possa superar seus problemas de organização social existe a necessidade de um conhecimento 
consciente do que realmente somos perante o mundo, e não basta um indivíduo buscar sua auto-
nomia, mas uma nação deve ter intrínseco na sua história a perpétua busca da autonomia.
OBS. Para existir vida precisamos dos 4 elementos: água, Sol, Terra e Ar, portanto ainda somos 
um dos melhores do mundo nesses fatores, só temos de melhorar a qualidade do povo e princi-
palmente dos governantes e das elites.

Indicação: Unidade 7 – O Império Ultramarino Português; Tema  3 – A administração da América 
portuguesa: As capitanias hereditárias.

Desenvolvimento:

1ª etapa
Após as leituras dos textos indicados, os alunos farão uma pesquisa em outros livros e sites e 
trarão para a sala de aula.

2ª etapa
O (a) professor (a) analisará com os alunos as pesquisas e selecionará o que deverá constar no 
painel elaborado pelos grupos.

3ª etapa
Dividir a sala em grupos de 3 a 4 alunos para a elaboração do painel de mais ou menos 1 metro 
de comprimento de papel pardo (em rolo) para dar idéia de envelhecido.

4ª etapa
No painel deverá constar o mapa do Brasil com as divisões das capitanias hereditárias e os que 
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se desenvolveram com o texto ao lado do mapa, sobre os motivos e as necessidades do governo 
português promover tal política econômica e social nessa colônia, ou seja, o que ele queria prote-
ger e produzir.
Deverá constar ao lado do trabalho das capitanias um mapa do Brasil constando as áreas agríco-
las e um texto ao lado dizendo quantos grandes latifundiários temos e quantas famílias no movi-
mento do MST.
Em um terceiro mapa do Brasil deve constar a distribuição demográfica para observar que nosso 
interior ainda é pouco habitado.
É satisfatório deixar esses painéis até a data das próximas avaliações, eles vão fixando os 
conhecimentos.
Tempo: Em média 2 aulas.

Sugestões de livros/sites

Livros:
BUENO, Eduardo. Capitães do Brasil: a saga dos primeiros colonizadores Rio de Janeiro: Obje-
tiva, 1999 (Terra Brasilis).

Sites:
Enciclopédia virtual wikipédia. <pt.wikipédia.org.>


