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Sugestão de Atividades – História
8º ano – Unidade 7

Atividade 1

Título: Análise de filme.

Objetivos: Desenvolver a capacidade de análise de filmes; desenvolver os conteúdos estudados 
na Unidade 7; desenvolver a criticidade; estimular o debate.

Indicação: Unidade 7: Revoluções na Europa e a expansão dos EUA.

Desenvolvimento:
1º passo: Divida a classe em dois grandes grupos.
2º passo: Discuta com os alunos as vantagens e as desvantagens do cinema retratar fatos 
históricos. Os alunos podem argumentar a reconstituição do fato e a possibilidade de passar às 
gerações futuras os acontecimentos históricos como vantagens, e podem argumentar como des-
vantagens o fato do filme contar o fato sob um ponto de vista e que isso pode distorcer os acon-
tecimentos; além disso, há os interesses comerciais e econômicos que interferem na produção de 
um filme. Outros argumentos podem ser levantados.
3º passo: Oriente os alunos sobre a exibição do filme “Tempo de Glória”, apresentando o que 
cada grupo deverá observar no filme: Um grupo verificará as verossimilhanças entre os fatos 
mostrados no filme e a história estudada sobre a Guerra de Secessão. Outro grupo fará a crítica, 
apontando possíveis falhas entre os fatos estudados e o filme.
4º passo: No final da exibição do filme estabeleça um debate entre os grupos sobre o que cada 
um conseguiu descobrir e analisar.

Sugestões:
No link abaixo há informações sobre o filme
http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=150
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Atividade  2 

Título: Estudo de imagens.

Objetivos: Desenvolver a capacidade de pesquisar informações; interpretar documentos visuais.

Indicação: Unidade 7: Revoluções na Europa e a expansão dos EUA.

Desenvolvimento:
1º passo: Peça aos alunos para que observem com atenção a imagem da página 185, “A liber-
dade guiando o povo”, de Eugéne Delacroix.
2º passo: Peça aos alunos para que pesquisem sobre a vida do pintor, buscando informações que 
comprovem a frase: “Delacroix foi um homem do seu tempo”.
3º passo: Os alunos deverão pesquisar também sobre as obras do pintor, trazendo para a classe, 
se possível, cópias para montar um painel.
4º passo: Marque com os alunos uma aula onde as informações serão apresentadas.
5º passo: Depois, proponha aos alunos que interpretem a imagem da página 185, tentando 
descobrir os possíveis significados da pintura. 
6º passo: Termine o trabalho debatendo com os alunos o que significa ser “um artista do seu 
tempo” e sobre quem seriam os artistas do tempo atual.

Sugestões:

Informações sobre Delacroix no link abaixo:
http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=400
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Atividade 3

Título: Socialismo hoje.

Objetivos: Desenvolver a produção do próprio conhecimento; desenvolver a capacidade de pes-
quisa; desenvolver a história oral.

Indicação: Unidade 7: Revoluções na Europa e a expansão dos EUA.

Desenvolvimento:
1º passo: Divida a classe em grupos de 4 a 5 alunos.
2º passo: Proponha aos alunos uma pesquisa que tenha como objetivo investigar quais são as 
propostas daqueles que defendem o socialismo nos dias atuais.
3º passo: Discuta com os alunos quais são os partidos políticos do Brasil atual que defendem o 
socialismo.
4º passo: Peça aos alunos para que elaborem perguntas que possam dar as informações 
necessárias para que o objetivo da pesquisa seja atingido (2º passo).
5º passo: Solicite aos alunos que entrem em contato com os partidos (cada grupo pode entrar em 
contato com um partido) através de e-mail e busquem as informações pretendidas.
6º passo: Quando os alunos obtiverem as respostas, devem montar um painel contendo as infor-
mações sobre quais são as propostas dos que defendem o socialismo nos dias atuais.

Sugestões:
Os links abaixo podem ajudar no trabalho:
http://www.psbnacional.org.br/
http://www.pstu.org.br/
http://www.pco.org.br/
http://www.pps.org.br/2005/index.asp?portal=


