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Sugestão de Atividades – História
9º ano – Unidade 7

Atividade 1

Título: Estudo através de filmes.

Objetivos: Desenvolver a capacidade de análise de filmes no seu contexto histórico; desenvolver 
a habilidade de síntese; desenvolver a criticidade; desenvolver os conteúdos da unidade.

Indicação: Unidade 7: Democracia e ditadura no Brasil.

Desenvolvimento:
1º passo: Dividir a classe em três grandes grupos.

2º passo: Solicitar para que cada grupo escolha um filme sobre a época da ditadura militar no 
Brasil (Batismo de Sangue, O que é isso Companheiro?, Zuzu Angel, O ano em que meus país 
saíram de férias).

3º passo: Peça aos alunos para que vejam o filme e façam uma análise sobre: 
a) Qual o aspecto da ditadura militar que o filme trata.
b) Quais são os personagens históricos que aparecem no filme.
c) Qual avaliação os alunos fazem sobre o modo como os fatos históricos são mostrados no filme.
d) Qual é a posição do diretor do filme em relação à ditadura militar.
e) Como é a reconstituição da época.
f) Outros aspectos que achar curioso.

4º passo: Os grupos deverão ser orientados para que façam uma apresentação para a classe 
apresentando o filme e suas observações. Nessa apresentação, os grupos deverão selecionar 
cenas importantes do filme para apresentar aos colegas e comentar essas cenas.

5º passo: Ao final, cada aluno deverá apresentar um texto comentando o filme que assistiu e os 
que foram apresentados pelos outros grupos.



Sugestão de Atividades – História
9º ano – Unidade 7

2

Atividade 2

Título: As ditaduras no mundo atual.

Objetivos: Identificar os governos autoritários existentes no mundo atual; desenvolver os con-
ceitos de democracia e ditadura; desenvolver a capacidade de pesquisar; desenvolver a lingua-
gem cartográfica.

Indicação: Unidade 7: Democracia e ditadura no Brasil.

Desenvolvimento:

1º passo: Discutir com os alunos os conceitos de democracia e ditadura.

2º passo: Dividir a classe em trios e propor uma pesquisa em jornais, revistas e internet sobre os 
atuais governos autoritários.

3º passo: Peça aos grupos para que pesquisem as características desses governos que o tornam 
autoritários.

4º passo: Solicite também para que os grupos pesquisem dados sociais sobre esses países e a 
localização geográfica.

5º passo: Os grupos deverão apresentar sua pesquisa em uma folha de cartolina com o mapa-
múndi indicando a localização desses países e os dados pesquisados.

6º passo: Os cartazes podem ser expostos no mural da sala.
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Atividade 3

Título: Revivendo os festivais de música.

Objetivos: Desenvolver a capacidade de pesquisa através da história oral; produzir o próprio 
conhecimento; desenvolver os conteúdos da unidade.

Indicação: Unidade 7: Democracia e ditadura no Brasil.

Desenvolvimento:

1º passo: Explique aos alunos a importância da história oral para o trabalho dos historiadores.

2º passo: Solicite aos alunos que pesquisem com seus pais e avós sobre a época dos festivais de 
música. Os alunos devem formular questões para obter informações sobre essa época. Estimule 
os alunos a questionarem sobre o clima de disputa dos festivais, sobre a importância que esses 
festivais tiveram na época e para a Música Popular Brasileira, e sobre a contextualização histórica 
desses festivais.

3º passo: Marque uma aula para que os alunos tragam essas respostas e forme grupos de até 5 
componentes para que troquem as informações levantadas.

4º passo: Cada grupo deverá apresentar suas conclusões a cerca da discussão realizada.

5º passo: A seguir, proponha aos alunos outra pesquisa na qual cada grupo deverá procurar as 
principais músicas da época dos festivais. As músicas deverão ser gravadas e trazidas para uma 
aula marcada pelo professor. 

6º passo: Nessa aula, proponha uma vivência onde os alunos participarão de um festival com 
essas músicas, como jurados que escolherão qual será a vitoriosa. Seria importante cópias das 
letras da música e da ficha sugerida.
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Sugestões:

QUESITO NOTA
1) LETRA DA MÚSICA

2) MELODIA
3) ARRANJO

4) CANTOR OU CANTORA (INTERPRETAÇÃO)

 


