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Sugestão de Atividades – História
8º ano – Unidade 6

Atividade 1

Título: Painel sobre o comércio externo do Brasil.

Objetivos: Desenvolver os conteúdos aprendidos na unidade;  desenvolver a pesquisa e a busca 
de informações; desenvolver a capacidade de selecionar e classificar informações; comparar a 
mesma situação em tempos diferentes.

Indicação: A independência do Brasil e o Primeiro Reinado.

Desenvolvimento:
1º passo: Comente com os alunos sobre os 200 anos da vinda da corte para o Brasil.
2º passo: Peça aos alunos que pesquise em jornais, revistas e endereços eletrônicos notícias e 
reportagens sobre o assunto. Informe aos alunos que esse material será utilizado em um painel.
3º passo: Comente com os alunos o fato de que a chegada da corte fez que o Brasil passasse a 
ter um comércio externo mais intenso.
4º passo: Solicite aos alunos que pesquisem nas mesmas fontes sobre como é o comércio ex-
terno do Brasil nos dias atuais. Esse material também fará parte do painel.
5º passo: Para a montagem do painel seria interessante criar um padrão como, por exemplo, para 
as importações as notícias ou as reportagens podem ter um fundo de uma cor e para as exporta-
ções o fundo poderá ser de outra cor.
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Atividade 2

Título: Pesquisando as constituições do Brasil.

Objetivos: Valorizar as constituições como instrumento de regulamentação das relações entre os 
cidadãos de um país; conhecer as mudanças ocorridas nas constituições brasileiras ao longo do 
tempo; desenvolver a habilidade de expressão por intermédio de uma linha do tempo.

Indicação: Unidade 6: A independência do Brasil e o Primeiro Reinado.

Desenvolvimento: 1º passo: Discutir com os alunos o que é e para que serve uma constituição.
2º passo: Solicitar aos alunos que pesquisem em livros, endereços eletrônicos ou enciclopédias 
as constituições do Brasil, especialmente no aspecto das regras sobre a eleição dos represen-
tantes do povo.
3º passo: Problematize a pesquisa formulando questões como: quais as mudanças que podem 
ser percebidas nas diversas constituições em relação à forma de escolha dos representantes do 
povo; em quais momentos houve constituições que previam ampla participação popular em rela-
ção à escolha dos representantes e quais momentos a participação popular foi restringida; quais 
os sistemas políticos que existiram no Brasil; quando houve descentralização política e quando 
houve centralização.
4º passo: Solicite aos alunos que reúnam o máximo de informações que puderem e que orga-
nizem essas informações de forma cronológica.
5º passo: Em seguida divida a classe em duplas ou trios e solicite que façam uma linha do tempo 
de maneira proporcional, mostrando as mudanças que foramesquisadas.
6º passo: A linha do tempo deverá representar desde a primeira constituição de 1824 até a última 
de 1988 (164 anos). Pode-se dividir a linha de dez em dez anos.
7º passo: Exponha as linhas produzidas.
8º passo: Termine o trabalho com uma discussão sobre o que eles descobriram com essa pes-
quisa.

Sugestões de site para pesquisa:
http://www.direitodoestado.com.br/bibliotecavirtual/514/
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Atividade 3

Título: Trabalho com documentos visuais.

Objetivos: Desenvolver a capacidade de comparação entre imagens diferentes sobre o mesmo 
assunto; desenvolver a capacidade de observação; desenvolver a capacidade de inferir informa-
ções; desenvolver a capacidade de expressão escrita.

Indicação: Unidade 6: A independência do Brasil e o Primeiro Reinado.

Desenvolvimento: 1º passo: Exiba os dois quadros mais conhecidos que retratam a independên-
cia do Brasil: “O grito do Ipiranga”, de Francisco Renato Moreaux, e “Independência ou Morte”, de 
Pedro Américo.
2º passo: Solicite aos alunos que estabeleçam uma comparação apontado o máximo de detalhes 
semelhantes e diferentes de como cada pintor retratou o acontecimento.
3º passo: Peça aos alunos que anotem tudo o que conseguirem sobre a discussão de compara-
ção das obras.
4º passo: Peça aos alunos que tentem inferir sobre o que teria motivado cada pintor a fazer suas 
representações da Independência do Brasil.
5º passo: Solicite que cada aluno produza um texto de no mínimo quatro parágrafos explicando 
as diferenças e as semelhanças das duas imagens.
6º passo: Escolha alguns textos para que sejam lidos na aula e comentados pelos colegas.

Sugestões:

As imagens poderão ser obtidas nos links abaixo:

http://www.pitoresco.com/laudelino/moreau/moreau2.jpg
http://www.germinaliteratura.com.br/imagens2007/enio_img5_set07.jpg


