
 
 
 
 

A Prática Pedagógica nos 6º Anos em 
História e Geografia 

 



É Preciso que Sobrem Mangas 

Rubem Alves 



Vídeo 

• the wall pink floyd 



Trabalhando com alunos dos 6º 
Anos 

História e Geografia 



Formalidade e Criatividade na Prática 
Pedagógica 

• Um caminho sem percepção não é caminho, 
de fato, parece que a vida segue um curso 
desejado, caso coloquemos a nossa percepção 
naquilo que nós fazemos. 

• Estar com a percepção na prática pedagógica 
significa investir no educando, para que ele 
aprenda e, em função de aprender, se 
desenvolva.  



Formalidade e Criatividade na Prática 
Pedagógica 

• Nesse contexto, penso que apesar dos 
múltiplos e magnos problemas que dificultam 
nossas ações numa prática pedagógica 
saudável, necessitamos de nos abrir para a 
busca de soluções que viabilizem uma prática 
de ensino que seja atrativa para as crianças 
com quais trabalhamos. No que se refere aos 
problemas, basta um diagnóstico para saber 
que eles existem e entravam nossas 
ações:Não vale ficar presos a eles. 



Formalidade e Criatividade na Prática 
Pedagógica 

• Desejamos nossos educandos desenvolvidos, mas 
nem sempre cuidamos deles o suficiente para 
que se desenvolvam. Nem sempre os nutrimos 
suficientemente bem para que se desenvolvam e, 
por isso, se tornem cidadão dignos de si mesmos 
na convivência consigo e com os outros. 

• Penso que o educador e a educadora, que 
colocam a percepção no seu caminho, saberão, 
com certeza, encontrar meios pelos quais os 
educandos aprenderão e, por isso mesmo, se 
desenvolverão. 



Formalidade e Criatividade na Prática 
Pedagógica 

• Parábola do Semeador e o Jardineiro; 

• A diferença entre o semeador e o jardineiro é 
que o primeiro lança as sementes e espera 
que produzam frutos, porém, o segundo, 
diferentemente, cuida para que as sementes 
germinem, cresçam e produzam frutos. Os 
frutos não vem somente  devido as sementes 
terem sido lançadas à terra, mas dos cuidados 
na preparação do terreno.  



Formalidade e Criatividade na Prática 
Pedagógica 

• O caminho pedagógico que tem percepção é o 
do jardineiro. É o caminho daquele que 
investe diariamente nos educandos, tanto 
desejando que aprendam, como cuidando 
para que aprendam. Isso significa muitíssimo 
mais do que tirar notas. Tirar notas todos 
tiram , o que nem sempre acontece é que 
aprendam de forma significativa.    



Formalidade e Criatividade na Prática 
Pedagógica  

• O que isso tem a ver com formalidade e 
criatividade na prática pedagógica? Nossa prática 
em sala de aula tem se pautado muito mais pela 
formalidade que pela criatividade tanto no 
ensinar como no aprender. Nós herdamos a 
formalidade da nossa recente história da 
educação. Nos últimos  quatrocentos anos, tem-
se centrado atenção predominantemente no 
aspecto cognitivo conceitual do conhecimento, 
muitas vezes reduzindo o ensino e a 
aprendizagem à apropriação de súmulas de 
informações. 



Formalidade e Criatividade na Prática 
Pedagógica 

• E deste modo, descuidando do ensino e da 
aprendizagem do uso adequado e criativo da 
capacidade de conhecer, centrando atenção 
na formalidade ou formalidades do 
conhecimento. Isso significa que, muitas 
vezes, interessa que o educando seja capaz de 
tão somente repetir informações, mesmo que 
não compreenda e nem saiba o que fazer com 
elas. 



Formalidade e Criatividade na Prática 
Pedagógica 

• Por outro lado, criatividade tem a ver com a 
possibilidade do olho brilhar diante da 
compreensão de alguma coisa nova sobre a 
qual somente tínhamos ignorância, 
desconhecíamos. Criatividade tem a ver com o 
prazer de aprender, de entender, de buscar, de 
saber fazer, de construir, de conseguir dar 
conta de alguma coisa que nos desafia ou que 
desafia nossos educandos. 



Formalidade e Criatividade na Prática 
Pedagógica 

• Educadores e educadoras que rompem com a 
formalidade na prática pedagógica são aqueles 
que colocam valores, percepções e realidade no 
caminho pedagógico e insistem, inventam e 
reinventam possibilidades para que os seus 
educandos aprendam, porque desenvolver-se, 
importa que aprendam significativamente sobre 
tudo o que se passa diante de seus olhos. Muitas 
vezes, isso parece ser difícil, mas se a percepção 
estiver lá, tudo se torna fácil. 



 
Produção de escrita e Leitura nos 
6º anos em História e Geografia 



 
 
 
 

Mulheres e homens, somos os únicos seres que socialmente e 

historicamente, nos tornamos capazes de aprender. Por isso, somos os 

únicos em quem aprender é uma aventura criadora, algo, por isso 

mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. 

Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o 

que não se faz sem a abertura ao risco e à aventura do 

espírito.(Freire, 1997)  



Produção de Escrita e Leitura nos 
6º anos em História e Geografia 

• Assumir que ensinar a ler e a escrever é tarefa 
de todas as áreas, um compromisso da escola 
e não exclusivamente do professor de Língua 
Portuguesa; 

• A sociedade vê a escola como o espaço 
privilegiado para o desenvolvimento da leitura 
e da escrita, já que é nela que se dá o 
encontro decisivo entre a criança e a 
leitura/escrita. 



Produção de Escrita e leitura nos 
6°anos em História e Geografia 

• Todo estudante deve ter acesso a ler e escrever em 
boas condições,mesmo que nem sempre tenha uma 
boa caminhada escolar bem traçada. 

• O professor é aquele que apresenta o que será lido: 
o livro, o texto, a paisagem, a imagem etc. É ele 
quem auxilia a interpretar e a estabelecer 
significados. Cabe a ele criar, promover experiências, 
situações novas e manipulações que conduzam a 
uma formação de uma geração de leitores capazes 
de dominar as múltiplas formas de linguagem. 



 

É importante que os professores tenham os 
livros didáticos ou paradidáticos como 
referências da construção do saber do aluno  e 
na prática profissional. A trama da realidade do 
mundo só se aproxima da sala de aula quando 
variamos as fontes de informações. Assim o livro 
escolar não pode ser nossa única orientação de 
leitura na sala de aula.  
O trabalho de campo e a pesquisa bibliográfica  
variada são instrumentos igualmente 
interessantes de leitura e escrita para o ensino 
de geografia. 



 
O trabalho de campo demanda não só 
observação, mas escrever/ler roteiros dos 
espaços pesquisados, dos elementos a observar 
das perguntas a serem feitas, bem como do 
confronto com tudo que foi visto na sala de 
aula.Produzir textos para nossos alunos nos 
ajuda a interagir e a valorizar mais a tarefa de 
textualização em sala de aula. Ouvir os 
estudantes no que não ficou tão claro no texto e 
utilizar analogias, constantemente são recursos 
importantes para uma melhora progressiva da 
nossa própria produção. 



 
 

Para derrubar um mito que nós mesmos professores 
construímos e usamos como desculpa para não mudar 
nossa prática: temos que vencer o conteúdo, as 
direções nos obrigam a seguir tal orientação. Portanto, 
há que se estudar, trabalhar mais em grupo, dividir 
mais com nossos colegas, sejam eles de área ou não, de 
,série ou não, nossas angustias , nossos sucessos, 
nossos fracassos. Precisamos exercitar nossos alunos a 
escrever , ler e dizer a sua palavra em sala de aula, é 
espantosos que deixemos apenas para o professor de 
português. Não falo  de ler apenas livros, 
palavras....falo de ler o mundo!  



 
Para que o aluno venha a ler e escrever  é 
necessário que antes, o professor dirija seu 
olhar para o outro e para o conjunto.Ler e 
escrever em geografia é uma estratégia 
cognitiva que permite o aluno adquirir uma 
visão de mundo. 



  
Num primeiro momento ler e escrever é 
alfabetizar. Dominado o código escrito, a tarefa 
ainda assim está longe de terminada. Ou seja, 
podemos ter uma classe de alunos já 
alfabetizados, mas isso não significa que eles 
integrem o recurso à leitura e à escrita na sua 
maneira de ser e estar no mundo, na sua 
maneira de pensar e agir. Ser alfabetizado pode 
significar apenas que estes alunos lêem 
mecanicamente o que lhes cai pela frente: 
Propagandas, anúncios, placas, trechos de livros 
etc, ou seja, eles são atingidos pelas coisas 
escritas mas pouco interagem com elas  



 
Primeiro possibilitar que a maioria se apodere 
da linguagem como instrumento de 
pensamento, e não simplesmente como técnica 
de transcrição da oralidade. Segundo, 
possibilitar a utilização dessa linguagem para 
teorizar uma outra experiência social, diferente 
daquela que a classe dominante considera 
legitima. Teorizar uma experiência social implica 
contar sua história. Ao falar disso estamos 
tratando de identidade e memória. Temos que 
estimular o aluno a falar sobre sua situação 
social, mas utilizando recursos da teoria. 



 
Há uma variedade infinita de materiais escritos 
como fonte de pesquisa e aprendizado histórico. 
Em princípio, o aluno deve tomar contato com 
exemplares de todo o tipo, efetuando leitura e 
discutindo procedimentos de análise de cada 
fonte. Espera-se que o professor organize 
atividades em sala de aula levando o aluno a ler 
documentação histórica diversa: cartas, bulas, 
decretos, diários de viagem, escrituras, 
certidões, noticias de jornais , legislação entre 
outros. O professor deve evitar a leitura 
dogmática dos textos clássicos, que muitas vezes 
é feita de tal forma em sala de aula. 



 
Por fim, uma questão importante sobre 
produção escrita do aluno: o aluno escreve pra 
quem? Em geral, apenas para que o professor 
leia, corrija e devolva a ele. Esse é um circuito 
muito pobre para o texto escrito. Espera-se que 
um aluno escreva textos para a sala de aula, 
para serem lidos por seus colegas, para serem 
afixados num mural, para construírem parte de 
um cartaz, para serem enviados como carta a 
outros alunos de outras escolas, para seus pais 
entre outros. 



Currículo de Ciências Humanas 



 
A Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo propôs, em 2008, um currículo básico 
para as escolas da rede estadual nos níveis 
de Ensino Fundamental (Ciclo II) e Ensino 
Médio. Ao priorizar a competência de leitura e 
escrita, o Currículo define a escola como espaço 
de cultura e de articulação de competências e 
de conteúdos disciplinares. Ao priorizar a 
competência de leitura e escrita, o Currículo 
define a escola como espaço de cultura e de 
articulação de competências e de 
conteúdos disciplinares.  

  
 

 



 
Oferecem também sugestões de métodos e estratégias 
de trabalho para as aulas, experimentações, projetos 
coletivos, atividades extraclasse e estudos 
interdisciplinares. Hoje, mais do que nunca, aprender 
na escola é o “ofício de aluno”, a partir do qual o 
jovem pode fazer o trânsito para autonomia da vida 
adulta e profissional. Instituição que também aprende 
a ensinar alunos tem caráter de ações formadoras, 
mesmo que os envolvidos não se dêem conta disso. 
Essa concepção parte do princípio de que ninguém é 
detentor absoluto do conhecimento e de que o 
conhecimento coletivo é maior que a soma dos 
individuais, além de ser qualitativamente diferente. 



As Competências como Referência 

• É com essas competências e habilidades que o aluno 
contará para fazer a leitura crítica do mundo. 

• Competências, nesse sentido, caracterizam modos de 
ser, de raciocinar e de interagir. 

• O professor além de aspectos curriculares, analisam 
metodologias e saberes próprios de sua disciplina ou 
área de conhecimento. 

• Prioridade para leitura e escrita, 

• Articulação das competências para aprender, 

• Articulação com o mundo do trabalho; 





Vídeo  



 
 
 
 

Orientação Curriculares do Estado 
de São Paulo Anos Iniciais. 



 

A escolha dos conteúdos , conceitos e 
metodologias se deu a partir de longos 
estudos e discussões, sobre as 
necessidades de ensino aprendizagem, 
além da metodologia adequada. Cabe 
salientar que um currículo para 1º ao 5º 
ano é um grande ganho em relação as 
aprendizagens das crianças, pois terá em 
suas mãos um documento que orienta a 
sua ação pedagógica, com propostas de 
atividades possíveis de serem realizadas 
em conjunto com seus alunos.  
 



 

Destacamos aqui o protagonismo dos 
profissionais que atuam nos Anos Iniciais é 
de forma polivalente, e que, trabalham 
todas as disciplinas que compõem a matriz 

curricular. 
Além do compromisso de formar alunos 
que desenvolvam o senso crítico, a 
curiosidade e a pesquisa, também 
mobilizem os alunos suas capacidades de 
leitura e escrita em diferentes gêneros do 
discurso, tanto em linguagem oral, quanto 

escrita.  
 



 
 

Um ciclo de aprofundamento dos conteúdos e 
conceitos, pois se espera que, nesses anos, os 
alunos desenvolvam de maneira mais plena as 
habilidades e competências requeridas para sua 
idade/ano. Cada disciplina a sua maneira aponta 
diferentes gêneros de textos : multissemiótico 
(mapas, infográficos, linhas do tempo, gráficos e 
tabelas etc.) como importantes para a 
construção dos conhecimentos das áreas. 
Além de letramento digital, tão presente no 
cotidiano do aluno nesse novo conceito de 

educação. 
 



 
 
 
 

Sugestão de Sequência Didática: 
Metodologias! 





Situação de Aprendizagem! 



 
 
 

Apresentação das Situações de 
Aprendizagem! 



 
Se o professor, seja ele de qual área for, 
conseguir fazer seus alunos “ verem Cores” 
(sejam elas de Almodovar ou as suas) que nunca 
tinham visto, “prestarem atenção” em coisas 
até então imperceptíveis, então estará 
estimulando-os a ler o mundo com outros olhos. 
Se conseguimos fazer com que nossos alunos 
ouçam o seu irmão com respeito e atenção, 
então estaremos contribuindo para o respeito 
ao outro, diminuindo os preconceitos, deixando 
de passearmos no escuro da intransigência. O 
aprender ouvir o outro com respeito e atenção, 
é um exercício pedagógico 


