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Sociedade e Natureza do que 
estamos falando? Estudando nos 

grupos colaborativos as 
sequências didáticas. 

 



 “Ensinar exige 
reconhecimento e 

assunção da identidade 
cultural” 

 
Paulo Freire 

 



Objetivos: 
 
•Orientar sobre o material Sociedade e 
Natureza e sua metodologia; 
•Refletir sobre as questões étnicas e 
raciais que podem ser inseridas em 
cada uma das sequências que serão 
estudadas; 
•Analisar e descrever possíveis 
alterações no material Sociedade e 
Natureza. 



Conteúdos: 
 
•Sequência didática – Sociedade e 
Natureza; 
•Lei – 10.639/03 e 11.645/08 . 



Desenvolvimento: 
 
Atividade 1 – Acolhimento e 
Leitura e voz alta. 
 



Atividade 2 – Conversando  sobre o 
Currículo de História, Geografia e Ciências 
da Natureza: o que se propõe com a 
articulação dessas disciplinas? 
 
 
No coletivo, expor o material da SEE que 
embasa o Currículo de História, Geografia 
e Ciências da Natureza, com recortes de 
documentos e slides. 
 



 

           



Projeto: 
Memórias,  
Caminhos e  
descobertas 

Expectativas de aprendizagem 
 
 
 

Conjunto de  
Sequências didáticas 

 
 



Sequências  
Didáticas 

Atividades que 
 envolvam a 
investigação, 
pesquisa e a 
curiosidade. 

O aluno seja capaz de:  
•refletir, 
• relatar o que fez,  
• tomar consciência das 
ações,  
• propor explicações 
para os fenômenos 
observados.  
 
 



Sequências Didáticas 

Conteúdo 

temático 

Conteúdo 

didático 

Expectativas 

de 

aprendizagem 



Compromisso: 

Desenvolver : 
• O senso crítico; 
• A curiosidade; 
• A pesquisa. 



Articulação 
• Finalidade aprofundar os conhecimentos dos 
alunos em relação as disciplinas de Ciências, 
História e Geografia. 
• O uso da leitura e escrita no contato frequente e 
sistemático com textos que circulam na esfera 
científica. 



As leis 10.639/03  e 11.645/08 determinam 
“Que no Currículo do Ensino Básico deve ser ensinado a História da 

África, a cultura africana, afro brasileira e dos povos indígenas.  
Ainda muitas escolas não implantaram estes conteúdos determinados 

pela lei. Para que eles servem?  
Para que nós brasileiros, conheçamos as verdadeiras raízes da nossa 

origem. E também para que, como cidadãos brasileiros, combatamos o 
racismo e o preconceito que se abate, principalmente, contra negros e 

indígenas.” 



Atividade 3 – Refletindo acerca das 
informações históricas dos objetos 
pessoais. 
Agrupados em cinco Professores 
Coordenadores, portando o kit de figuras em 
cada grupo, refletir e tomar nota, durante as 
discussões, preenchendo o quadro (transpor 
para a cartolina): 
• Do que se tratam as figuras? 
• Os objetos representados pelas figuras 
eram/são utilizados por quem? 
• Qual a finalidade desses objetos? Por que 
eles foram feitos? 
• Alguns objetos dão pistas sobre sua 
produção? O que podemos destacar dela? 
(material, artesanal, industrializado etc.). 



Colar os 
objetos 

Do que se 
tratam as 
figuras? 

Os objetos 
representados 
pelas figuras 

eram/são 
utilizados por 

quem? 

Qual a 
finalidade 

desses 
objetos? Por 

que eles foram 
feitos? 

Alguns objetos 
dão pistas 
sobre sua 

produção? O 
que podemos 
destacar dela? 

(material, 
artesanal, 

industrializado 
etc.) 

Socialização 



Atividade 4 – Refletindo sobre os 
objetos pessoais 
Ainda em grupos, observar os registros 
realizados no quadro e refletir sobre as 
questões: 
•Quais pistas os objetos nos trazem 
acerca das pessoas que os 
confeccionaram e os utilizavam? Qual 
época elas viviam ou vivem?  
•Podemos inferir sobre o espaço onde 
elas viviam ou vivem? 
•Como e por que os objetos denunciam 
tantas informações? 



Atividade 5 – Analisando a Atividade 06 
(pg. 154 – 160), da Sequência Didática 
de História do 1º Ano 
Nos mesmos agrupamentos, ler e se 
apropriar da Atividade 06, da Sequência 
Didática 03 do 1º Ano. 
•Com base nas discussões anteriores, 
qual a importância dos alunos refletirem 
sobre seus objetos pessoais e os objetos 
pessoais dos colegas da classe? 
•Qual a relação desta atividade com a 
Atividade 2 e 3 deste encontro? O que 
os alunos aprendem com ela? 
•Como o professor pode enriquecer a 
atividade para garantir que o aluno 
alcance as expectativas de 
aprendizagem nelas proposta? 
Socialização  



Atividade 6 – Explorando questões 
étnico-raciais nas atividades 
Em pequenos grupos, portando registros 
das atividades anteriores, discutir sobre: 
• Qual a relação dos objetos pessoais 
com aspectos culturais? De que maneira 
objetos pessoais traduzem questões 
étnico-raciais? 
• Como abordar e trabalhar com esse 
conteúdo a partir da atividade 
selecionada no Material “Memórias, 
Caminhos e Descobertas”? 
 
Socialização. 
 
Sistematização. 
 



Étnico = etnia 

substantivo feminino 

Coletividade de indivíduos que se diferencia por sua 
especificidade sociocultural, refletida principalmente 

na língua, religião e maneiras de agir. 

Racial = raça 
substantivo feminino 

Divisão tradicional e arbitrária dos grupos 
humanos, determinada pelo conjunto de 

caracteres físicos hereditários (cor da pele, 
formato da cabeça, tipo de cabelo etc.) 

[Etnologicamente, a noção de raça é rejeitada 
por se considerar a proximidade cultural de 

maior relevância do que o fator racial.]. 



Discussões comuns na Escola 

•As bonecas são brancas; 

• Personagens dos Contos de Fadas são 
brancos; 

• Negros vivem nas favelas; 

• A “cor de pele” do lápis de cor não é 
negra; 

(...) 

Ações para “Combater” o Racismo e a 
Xenofobia na Escola: 

•Palestra sobre conscientização contra o 
racismo e a xenofobia; 

• Campanhas do Grêmio; 

• Fomento lateral da moralidade. 



O que uma discussão acerca 
de objetos pessoais implica na 
questão étnico-racial? 

Objetos são confeccionados para determinado 
fim, este fim, está relacionado com a necessidade 

humana. Existem necessidades humanas 
universais e peculiares, de cada cultura e 

regionalidade. 

A cultura pressupõe a existência de um grupo de 
pessoas em determinado contexto, composto 

pelo local, clima, época, pessoas etc. 

Os objetos são fontes históricas: através deles 
pode-se inferir a necessidade de um determinado 

grupo, de acordo com sua cultura e contexto 
onde viviam. Compreender a concepção de 

homem desse grupo e também como se 
organizavam socialmente. 



A confecção e a utilidade dos objetos está relacionada 
à cultura e ao contexto em que o grupo vive: um 

menino indígena porta brinquedos feitos por membros 
da tribo, confeccionados com palha e outros elementos 

naturais. Pouco tempo depois, começa a portar 
ferramentas simples de extração e caça. 



Um menino urbano, porta brinquedos 
industrializados, feitos de plástico, sendo alguns, 

com emprego de tecnologia para o uso de 
energia (pilhas, baterias etc.). Pouco tempo 

depois, se vê com equipamentos de acesso à 
informação como Tablets, computadores e 

smartphones. 



A compreensão da diversidade étnica de 
um País, inicia-se (tem a base construída) 
na compreensão da diversidade étnica de 

grupo pequeno, do qual faço parte (sala de 
aula). A mesma compreensão, oriunda de 
uma discussão acerca de objetos pessoais, 

transforma em fontes históricas esses 
objetos, oferecendo possibilidades de 
reflexão e discussão, desde o 1º Ano. 



Atividade 7 - Trabalho pessoal 
Estudar uma sequência didática junto aos professores, em 
ATPC e organizar o trabalho na sala de aula. Em seguida, 
anotar as dúvidas e outras necessidades que surgirem,  
durante o percurso e enviar para os PCNP dos Anos Iniciais 
até 31/05. O registro precisa conter sua contextualização 
(retomada da atividade e apontamento da Sequência Didática 
em que está inserida) e reflexões que contribuam para o 
alcance das expectativas de aprendizagem das disciplinas. 
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