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Sugestão de Atividades – História
8º ano – Unidade 4

Atividade 1

Título: Criando panfletos

Objetivos:
1) Proporcionar ao aluno um momento de vivenciar os fatos históricos;
2) Desenvolver a argumentação;
3) Desenvolver a capacidade de sintetizar informações.

Indicação: Unidade 4: Revoluções na América e na Europa.

Desenvolvimento:
1º passo: Enfatizar o conceito de revolução e como as idéias revolucionárias eram divulgadas no 
século XVIII.
2º passo: Solicitar que os alunos façam um levantamento das principais idéias que foram a base 
da Revolução Francesa. Essas idéias servirão de argumento para a criação dos panfletos.
3º passo: Peça aos alunos que pensem na organização do panfleto e que ele deverá ter argu-
mentos importantes para convencer as pessoas a aderirem às idéias divulgadas por esse veículo 
de comunicação.
4º passo: Os alunos deverão produzir os panfletos no programa PUBLISHER. Para isso serão 
necessárias algumas aulas.
5º passo:  Quando os panfletos estiverem prontos os alunos deverão fazer uma breve apresenta-
ção do material e dos argumentos utilizados.
6º passo: Os panfletos podem ser expostos nos murais da escola.

Sugestões:

Instruções de como utilizar o PUBLISHER podem ser encontradas no link abaixo:
http://www.microsoft.com/brasil/pequenasempresas/products/howto/producebrochures.mspx
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Atividade 2

Título: Debate sobre as posições de cada grupo social na Revolução Francesa.

Objetivos:
1) Estimular a prática da discussão política;
2) Desenvolver a capacidade de argumentação;
3) Desenvolver o respeito à palavra do outro;
4) Vivenciar uma situação de respeito ao contrário e tolerância.

Indicação: Unidade 4: revoluções na América e na Europa

Desenvolvimento:
1º passo: Apresentar aos alunos a proposta do trabalho: preparação e execução de um debate 
sobre as posições defendidas por cada grupo social durante a Revolução Francesa.
2º passo: Dividir a classe em grupos. Essa divisão deverá corresponder aos grupos sociais que 
participaram da Revolução Francesa. Assim, um grupo representará os interesses dos 
camponeses, outro da nobreza, outro da burguesia, outro do clero e outro dos sans culottes.
3º passo: Cada grupo deverá buscar, na Unidade 4 e em outras fontes, quais eram os interesses 
e as posições desses grupos socais.
4º passo: Solicitar aos grupos que preparem argumentos que defendam esses interesses e 
posições e argumentos que rebatam os que serão apresentados pelos outros grupos.
5º passo: Estabeleça uma Assembléia para discutir com a classe quais seriam as regras 
necessárias para se realizar um debate. Faça uma votação para o estabelecimento dessas re-
gras.
6º passo: Marque o dia em que será realizado o debate e, se houver possibilidade, realize esse 
evento num auditório ou num espaço onde se possa montar um círculo.
7º passo: Se possível gravar o debate para que seja exibido aos próprios alunos, no sentido de 
estabelecer uma auto-avaliação do trabalho.
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Atividade 3

Título: Mapa explicativo

Objetivos:
1) Desenvolver a linguagem de textos não contínuos;
2) Desenvolver a capacidade de estabelecer legendas;
3) Fixar os conteúdos aprendidos na unidade.

Indicação: Unidade 4: revoluções na América e na Europa.

Desenvolvimento:
1º passo: Solicite aos alunos que desenhem um mapa que explique o processo de independência 
das Treze Colônias Inglesas.
2º passo: O mapa deverá trazer informações sobre:
a) Quais eram as principais diferenças entre as colônias inglesas (colônias do Norte, do Centro e 
do Sul);
b) Quais as atividades econômicas dessas colônias;
c) As áreas americanas disputadas na Guerra dos Sete Anos;
d) Os locais de destaque das leis Intoleráveis;
e) A declaração de independência.
3º passo: Instrua os alunos em relação à produção de um texto não contínuo (mapa) e suas pe-
culiaridades (título, legendas, cores etc). Deixe claro que, por se tratar de um mapa explicativo, as 
legendas passam a ter uma importância vital, pois será através delas que as explicações poderão 
ser realizadas.
4º passo: Marque o dia da entrega do trabalho e faça uma exposição dos mapas.


