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Sugestão de Atividades – História
8º ano – Unidade 8

Atividade 1

Título: Criando um esquema.

Objetivos: Desenvolver a produção de textos não contínuos; desenvolver a produção do próprio 
conhecimento; propiciar um momento de pesquisa.

Indicação: Unidade 8: Brasil: da Regência ao Segundo Reinado.

Desenvolvimento:
1º passo: Peça aos alunos para que estudem na unidade como foi a evolução político-partidária 
no período da monarquia brasileira.
2º passo: Solicite aos alunos para que montem um esquema que mostre essa evolução. O es-
quema pode ser do tipo fluxograma e deve ser feito em papel sulfite e se possível colorido para 
destacar as várias mudanças. Peça aos alunos que incluam no fluxograma quem compunha cada 
partido e quais eram seus interesses.
3º passo: Na etapa seguinte, os alunos devem pesquisar na internet quais são os partidos atuais 
e suas origens.
4º passo: A seguir reúna os alunos em grupos de três ou quatro componentes e peça que façam 
outro fluxograma, mostrando as origens e quais são os partidos políticos que atuam no Brasil.
5º passo: O trabalho pode ser encerrado com uma exposição no mural da produção dos alunos.

Sugestões:

Endereços eletrônicos dos partidos políticos do Brasl.
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Atividade 2

Título: Os poderes nos seus diversos níveis.

Objetivos: Discutir a distribuição atual dos poderes e suas atribuições; pesquisar em periódicos; 
aplicar o conhecimento; desenvolver a produção de tabelas.

Indicação: Unidade 8: Brasil: da Regência ao Segundo Reinado.

Desenvolvimento:
1º passo: Discutir com os alunos a criação do Poder Moderador e como ele era utilizado durante a 
monarquia brasileira.
2º passo: Discutir com os alunos a atual distribuição dos poderes (executivo, legislativo e ju-
diciário) e sua distribuição nos diversos níveis (federal, estadual e municipal).
3º passo: Como exercício, os alunos podem montar uma tabela mostrando os poderes nos diver-
sos níveis e suas respectivas atribuições.
4º passo: Forme duplas e solicite que elas procurem em periódicos (jornais ou revistas) notícias 
sobre os três poderes em seus respectivos níveis. Quanto mais notícias, melhor será o trabalho.
5º passo: Peça para as duplas montarem, em uma cartolina, uma tabela como a do modelo do 
item “sugestão”, colando as notícias nos seus respectivos espaços.
6º passo: Exponha a produção da classe no mural da sala ou se possível da escola.

Sugestões:

NÍVEIS/PODERES EXECUTIVO LEGISLATIVO JUDICIÁRIO

FEDERAL

ESTADUAL

MUNICIPAL
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Sugestão de Atividades – História
8º ano – Unidade 8

Atividade 3

Título: Jornal da História Oral.

Objetivos: Desenvolver a capacidade de produção do próprio conhecimento; possibilitar ao aluno 
a oportunidade de trabalhar com a história oral; desenvolver a capacidade de concluir e inferir; 
desenvolver a linguagem escrita.

Indicação: Unidade 8: Brasil: da Regência ao Segundo Reinado.

Desenvolvimento:
1º passo: Explique aos alunos o que é o conceito de História Oral e sua importância para os histo-
riadores.
2º passo: Divida a sala em trios e proponha uma pesquisa sobre os imigrantes do passado e/ou 
do presente.
3º passo: Peça aos alunos que pensem sobre o que gostariam de saber sobre os imigrantes (por 
que mudaram de país, como foi a viagem, como foi a adaptação etc.) 
4º passo: A seguir solicite aos trios que formulem perguntas que sirvam de base para con-
seguirem as informações necessárias de acordo com o que gostariam de saber.
5º passo: Peça aos alunos para que façam o máximo de perguntas possíveis.
6º passo: Solicite para que os alunos façam a entrevista com um imigrante e marque uma aula 
para que os alunos possam analisar as respostas.
7º passo: De posse da análise,o trio deve elaborar um texto que fará parte de um jornal de toda a 
sala (cada grupo colabora com o jornal com um texto).
8º passo: O jornal pode ser doado à Biblioteca do colégio ou publicada no site da escola.


