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Caro(a)professor(a), 

 

O material pedagógico Vivenciando a História de Santos tem a          

finalidade de colaborar com as ações desenvolvidas em tempos de          

ensino remoto. 

Nesse sentido, ofertamos propostas específicas sobre a       

História do nosso município, por presumirmos a carência de um          

material que lhe dê suporte, sendo seu uso facultativo. 

Na elaboração do Currículo Santista, de acordo com as         

diretrizes da Base Nacional Comum Curricular(BNCC), a história        

local e regional torna-se um ponto imprescindível: 

 

...faz-se necessário o desenvolvimento das habilidades      

voltadas para identificação, classificação, organização e      

comparação, em contexto local ou global, pois é importante         

para a melhor compreensão de si, do outro, da escola, da           

comunidade, do Estado, do país e do mundo. Dá-se, assim, um           

passo importante para a responsabilização do cidadão para com o          

mundo em que vive(BNCC, 2019, p. 356). 

 

Acreditamos que a cidadania e sua formação estão diretamente         

atreladas ao mundo que nos cerca e à nossa capacidade de nos            

sentirmos pertencentes a um local. Conhecer a história da cidade -           

as transformações e permanências ao longo do tempo - é condição           

básica para nos fazer sujeitos da nossa própria história. 

Assim, o estudo da História local é uma alternativa frente a           

uma história conteudista, tradicional e não significativa, pois        

possibilita a superação de dogmas e parte da problematização do          

que está próximo, do que é familiar e natural aos alunos           

(BITTENCOURT, 2004, p. 121). 

Neste material você encontrará, portanto, atividades      

construídas visando ao desenvolvimento de uma “atitude       

historiadora” pelos estudantes, conforme preconizado pela BNCC.       

Desse modo, poderemos partir de questões do presente e utilizar          

diferentes fontes escritas, iconográficas, materiais e imateriais. 

Um dos objetivos da disciplina História é encorajar a         

autonomia do pensamento e a capacidade de reconhecer que os          

indivíduos agem de acordo com a época e o lugar em que vivem, de              

forma a preservar ou transformar seus hábitos e condutas (BRASIL,          

2017c, p. 350). 

Pretendemos, então, que nossos estudantes se apropriem da        

História de Santos e região, relacionando presente e passado,         

para se tornarem seres críticos, atuantes e transformadores do         

mundo que habitam. 
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ATIVIDADE 1. O QUE É UM CALENDÁRIO? 

ATIVIDADE 2. ANIVERSÁRIO 

ATIVIDADE 3. FESTAS DA COMUNIDADE 
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COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

UNIDADE TEMÁTICA 

Mundo pessoal: eu, meu grupo social e meu tempo. 

OBJETO DE CONHECIMENTO  

A escola, sua representação espacial, sua história e seu papel 

na comunidade. 

HABILIDADE 

(EF01HI08A) Reconhecer o significado das comemorações e festas        

escolares, diferenciando-as das datas festivas comemoradas no       

âmbito familiar ou da comunidade. 

(EF1HI08B) Pesquisar as festas existentes na sociedade santista,        

seus significados e públicos. 

PROFESSOR: inicie a aula conversando sobre o calendário.        

Explique que há muitas formas de medir o tempo e que nosso            

calendário está dividido em anos, meses e dias. Continue falando          

sobre datas importantes que marcam a vida do aluno, da escola e            

da comunidade. Festa e comemorações são bons exemplos para         

trabalhar o respeito aos diferentes grupos que compõem a nossa          

cidade, pois desse modo os alunos reconhecem a importância da sua           

comunidade e as tradições mantidas ao longo dos anos. Nossos          

alunos têm origens diferentes, por isso trazem na sua história as           

festas de infância dos seus pais. Explore festas regionais e de           

outros estados por meio de entrevistas com familiares e vizinhos.          

Promova uma roda de conversa sobre as entrevistas e depois          

proponha a construção de um texto coletivo ou lista de festas.           

Seguem algumas perguntas que poderão ser feitas: quais as festas          

mais citadas? Elas estão vinculadas à tradição religiosa ou         

popular? O que elas comemoram? 
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PARA SABER MAIS  

Calendário  

Disponível 

em:<https://novaescola.org.br/conteudo/5546/apresente-o-calendari
o-para-criancas >. Acesso em: 04/12/2020. 
Disponível 

em:<https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/u
so-calendario-uma-aula-sobre-controle-tempo.htm.   >. Acesso em: 
04/12/2020. 

Disponível 

em:<https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4898/diferenca-entre-
comemoracoes-em-casa-e-na-escola/sobre>. Acesso em: 15/12/2020. 
 

PARA O ALUNO 

Curtas sobre Festas e Celebrações em diferentes partes do mundo. 

Disponível em:<https://curtadoc.tv/curta_tag/festa/>. Acesso em: 
21/12/2020. 

Vídeo Festa Cigana em Santos. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=X2U-xYZIZwQ>. Acesso em: 
21/12/2020. 

Festival do Imigrantes em Santos. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=MfKhTL3q8IM>. Acesso em: 
21/12/2020. 

Dia da Consciência Negra em Santos: Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Wd1orHpSAFg>. Acesso em: 
21/12/2020. 
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