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Sugestão de Atividades – História
8º ano – Unidade 3

Atividade 1: Panfleto da Revolução Industrial

Objetivos:
1) Desenvolver a capacidade de argumentação
2) Desenvolver a expressão escrita
3) Aprofundar os estudos sobre a Revolução Industrial

Indicação: Unidade 3: Das Revoluções Inglesas à Revolução Industrial

Desenvolvimento:
1º passo: dividir a classe em grupos de 4 ou 5 componentes.
2º passo: propor que os alunos elaborem dois panfletos de propaganda que mostrem os eventos 
que levaram à Revolução Industrial sob dois pontos de vista: um panfleto mostrando os eventos 
sob o ponto de vista da burguesia e outro panfleto sob o ponto de vista do proletariado.
3º passo: oriente os alunos no sentido de que os panfletos deverão refletir esses pontos de vista, 
por isso os grupos devem refletir sobre como cada um dos grupos sociais indicados reagiam 
diante dos acontecimentos que provocaram a Revolução Industrial. Assim, por exemplo, como um 
panfleto mostrando o ponto de vista da burguesia mostraria o episódio dos cercamentos? O jornal 
do  proletariado, como mostraria esse evento?
4º passo: discuta com os alunos a questão do ponto de vista e das versões históricas.
5º passo: os panfletos poderão ser produzidos utilizando o aplicativo Publisher.
6º passo: uma discussão sobre a produção e os pontos de vista poderia encerrar o trabalho.

Atividade 2: Linha do tempo sobre os movimentos sociais atuais.

Objetivos:
1) Estudar os movimentos sociais atuais.
2) Aprofundar os estudos da unidade 3
3) Utilizar a linguagem da linha do tempo para se ter noção de mudança e permanência 

Indicação: Unidade 3: Das Revoluções Inglesas à Revolução Industrial
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Desenvolvimento:
1º passo: estudar de forma mais detalhada a linha do tempo das lutas operárias inglesas à página 
83 do livro do 9º ano projeto Araribá.
2º passo: solicitar aos alunos que pesquisem sobre os movimentos sociais atuais do Brasil, espe-
cialmente sobre suas origens e desenvolvimento.
3º passo: após a coleta das informações monte grupos de 4 ou 5 componentes e solicite aos alu-
nos que montem uma linha do tempo seguindo o modelo estudado no livro.
4º passo: a linha do tempo pode ser feita em cartolina.
5º passo: cada grupo deve apresentar para o restante da classe o resultado de sua pesquisa e 
sua linha do tempo.

Sugestões:
Sites:
Para a pesquisa dos movimentos sociais segue o link abaixo:
http://www.ces.uc.pt/lab2004/pdfs/MariaAntoniaSouza.pdf

Atividade 3: Pesquisa de opinião sobre as leis trabalhistas

Objetivos:
1) Aprofundar os estudos dos conteúdos da Unidade 3.
2) Discutir o conhecimento das leis trabalhistas atuais por parte dos trabalhadores.
3) Produzir seu próprio conhecimento.

Indicação: Unidade 3: Das revoluções Inglesas à Revolução Inglesa

Desenvolvimento:

1º passo: discutir com os alunos sobre a importância das leis trabalhistas brasileiras e sua 
história. É importante referir à importância da luta dos primeiros operários na Inglaterra durante a 
Revolução Industrial.
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2º passo: propor uma pesquisa de opinião feita com trabalhadores de várias profissões para se 
saber qual é o grau de conhecimento das leis trabalhistas.
3º passo: solicite aos alunos que formem grupos de 4 ou 5 componentes.
4º passo: peça aos alunos que criem perguntas que possam levantar a informação que se quer 
obter, ou seja, sobre o conhecimento das leis trabalhistas por parte dos trabalhadores.
5º passo: monte um calendário de trabalho com os alunos e marque o dia da apresentação dos 
resultados.
6º passo: estabeleça uma discussão a partir dos resultados obtidos pelos grupos. É importante 
que a classe chegue a uma conclusão sobre a questão pesquisada.
7º passo: exponha ou publique em algum veiculo da escola o resultado da pesquisa.
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