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SEMANA DE 27 DE SETEMBRO A 1º DE OUTUBRO  

 

 
 
 

 

AULA 1 

 

Material 

 Estojo completo. 

 Agenda escolar. 

 Livro de História. 

 

Aula 

híbrida 

Objetos de conhecimento:  

 O surgimento da espécie humana na África e sua expansão pelo mundo.  

 Os processos migratórios para a formação do Brasil: os grupos indígenas, a 

presença portuguesa e a diáspora forçada dos africanos.  

 Os processos migratórios do final do século XIX e início do século XX no 

Brasil. 

Expectativas de aprendizagem: 

 Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a 

formação da sociedade brasileira. 

 Analisar, na sociedade em que vive, a existência ou não de mudanças 

associadas à migração (interna e internacional). 

Desenvolvimento da aula:  

 Discussão sobre o tema que será trabalhado na Unidade 8 – Os imigrantes 

chegam ao Brasil. 

 Antes de iniciar o trabalho com estas páginas, teremos uma conversa 

informal com a turma sobre a origem da família de cada um.  

 As perguntas que introduzem o conteúdo dessa Unidade têm como 

propósito fazer os alunos identificarem e reconhecerem a existência de 

migrantes, imigrantes ou emigrantes nas famílias deles ou na região em que 

eles vivem. 

 Leitura compartilhada das páginas 106 a 109 com intervenções e destaque 

de pontos importantes. 

 Abordar a saída de alguns brasileiros para outros países. 
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 Após a leitura e expicação do texto, explicação da atividade que será 

realizada em casa: Livro de História, pág. 109, questões 1, 2 e 3. 

Tarefa de

 

 Livro de História, pág. 109, questões 1, 2 e 3. 

  

AULA 2                                                                                                                                                   

 

Material 

 Agenda e estojo escolar. 

 Livro de História e dicionário.  

 Caderno de História. 

 

Aula 

híbrida 

Objetos de conhecimento:  

Os processos migratórios do final do século XIX e início do século XX no Brasil. 

Expectativas de aprendizagem: 

 Compreender a diferença entre IMIGRAÇÃO e EMIGRAÇÃO. 

 Analisar, na sociedade em que vive, a existência ou não de mudanças 

associadas à migração (interna e internacional). 

Desenvolvimento da aula:  

 Registro da ROTINA com a turma.  

 Correção coletiva da tarefa de casa, livro de História, pág. 109, questões 1, 

2 e 3. 

 Com a tela, apresentaremos a Avaliação de História, para o retrabalho. 

 Após o retrabalho da avaliação, retomada de conteúdo com as crianças. 

 Ainda com a tela compartilhada, apresentação a matéria do Joca sobre o 

Afeganistão: https://www.jornaljoca.com.br/taliba-conquista-capital-dol-

afeganistao-e-passa-a-controlar-o-pais/ 

 Discução com as crianças sobre esses acontecimentos. 

 Relacionar esses fatos à grande emigração que tem ocorrido no país, ou 

seja, muitas pessoas estão deixando seu país por motivos políticos/ 

religiosos. 

 Solicitar aos alunos que façam uma margem e cabeçalho no caderno de 

História e façam o registro a seguir: 

Centro Educacional Sigma 

Brasília, ____ de setembro de 2021. 

 

 

https://www.jornaljoca.com.br/taliba-conquista-capital-dol-afeganistao-e-passa-a-controlar-o-pais/
https://www.jornaljoca.com.br/taliba-conquista-capital-dol-afeganistao-e-passa-a-controlar-o-pais/
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MIGRAÇÕES 

O termo "migração" corresponde à mobilidade espacial da população. Migrar é trocar 

de país, de estado, região ou até de domicílio. Esse processo ocorre desde o início da 

história da humanidade. O ato de migrar faz do indivíduo um emigrante ou imigrante.  

Os fluxos migratórios podem ser desencadeados por diversos fatores. Dentre os 

principais fatores que impulsionam as migrações podem ser citados os econômicos, 

políticos e culturais. 

No Brasil, o fator que exerce maior influência nos fluxos migratórios é o de ordem 

econômica, pois o modelo econômico vigente força indivíduos a se deslocarem de um lugar 

para outro em busca de melhores condições de vida e à procura de trabalho para suprir 

suas necessidades básicas de sobrevivência. 

Uma modalidade de migração comum no Brasil, principalmente, na década de 1950, 

é o êxodo rural, que consiste no deslocamento da população rural com destino para as 

cidades. 

 

1) Pesquise, no dicionário, e registre, nas linhas abaixo, o que é: 

 Emigração; 

 Imigração. 

2) De acordo com o texto, o que é ÊXODO RURAL? 

Tarefa de

 

 Leitura prévia das páginas 110 a 112. 

 

AULA 3 

 

Material 

 Agenda e estojo escolar. 

 Livro de História e dicionário. 

 

Aula 

híbrida 

Objeto de conhecimento - O surgimento da espécie humana na África e sua 

expansão pelo mundo. 

Expectativas de aprendizagem:  

 Identificar as motivações dos processos migratórios em diferentes tempos 

e espaços e avaliar o papel desempenhado pela migração nas 

regiões de destino. 

Desenvolvimento da aula:  

 Vídeo para proposta de apresentação do tema: 

(143) A chegada dos imigrantes ao Brasil no século dezenove. - ED - JWS COM BR - YouTube 

 Solicitar à turma a abertura do livro didático nas páginas 110 a 112. O tema 

será “A vida dos imigrantes europeus no sul do Brasil.”  

https://www.youtube.com/watch?v=yWf2_nh8vu4
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 Roda de conversa com a turma sobre as dificuldades das viagens na época 

da Expansão Marítima Europeia – Unidade 8. 

Atividade 1. 

 O preenchimento do quadro consolida as informações do texto, 

propiciando uma avaliação das competências leitoras e das habilidades de 

síntese dos alunos. 

 Atividade 2 - A importância da língua para as comunidades imigrantes, 

estudo da página 112. 

 Vamos falar sobre... Solidariedade. 

 Video motivacional sobre o tema - A turma da Mônica em:  

https://www.bing.com/videos/search?q=solidariedade+turma+da+m%c3%b4nica&&vie

w=detail&mid=3A5AB1EDECE2DF1E75733A5AB1EDECE2DF1E7573&&FORM=VRDGAR

&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dsolidariedade%2Bturma%2Bda%2Bm%25c3%25

b4nica%26FORM%3DAWVR 

 

 

 

 

 

 Em casa... Vamos falar sobre... 

Tarefa de

 

 Copiar, em seu caderno de História, a questão da página 112 e responder a 

ela. 

 Você já foi solidário com alguém? Em caso afirmativo, como foi essa 

experiência e como você se sentiu. 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=solidariedade+turma+da+m%c3%b4nica&&view=detail&mid=3A5AB1EDECE2DF1E75733A5AB1EDECE2DF1E7573&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dsolidariedade%2Bturma%2Bda%2Bm%25c3%25b4nica%26FORM%3DAWVR
https://www.bing.com/videos/search?q=solidariedade+turma+da+m%c3%b4nica&&view=detail&mid=3A5AB1EDECE2DF1E75733A5AB1EDECE2DF1E7573&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dsolidariedade%2Bturma%2Bda%2Bm%25c3%25b4nica%26FORM%3DAWVR
https://www.bing.com/videos/search?q=solidariedade+turma+da+m%c3%b4nica&&view=detail&mid=3A5AB1EDECE2DF1E75733A5AB1EDECE2DF1E7573&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dsolidariedade%2Bturma%2Bda%2Bm%25c3%25b4nica%26FORM%3DAWVR
https://www.bing.com/videos/search?q=solidariedade+turma+da+m%c3%b4nica&&view=detail&mid=3A5AB1EDECE2DF1E75733A5AB1EDECE2DF1E7573&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dsolidariedade%2Bturma%2Bda%2Bm%25c3%25b4nica%26FORM%3DAWVR

