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Prezado(a)professor(a),

O instrumento pedagógico Santos – Vivenciando a História
e a Geografia tem a finalidade de colaborar com as ações
implementadas em tempos de ensino híbrido e de retorno
presencial às escolas. De uso facultativo, oferta propostas
sobre a História e a Geografia do nosso município,
considerando a carência de materiais específicos.

De acordo com as diretrizes da Base Nacional Comum
Curricular(BNCC), na elaboração do Currículo Santista, 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.(BNCC,
2019, p. 356).

Do mesmo modo, o ensino de Geografia:

...constitui-se em uma busca do lugar de cada
indivíduo no mundo, valorizando a sua
individualidade e, ao mesmo tempo, situando-o em
uma categoria mais ampla de sujeito social: a de
cidadão ativo, democrático e solidário. (BNCC,
2019, p. 362).

Sendo assim, neste caderno, você encontrará atividades
construídas visando ao desenvolvimento de uma atitude
historiadora e à compreensão do espaço geográfico pelos
estudantes, podendo partir de questões do presente e utilizar
diferentes fontes escritas, iconográficas, materiais e
imateriais.

Pretendemos, portanto, que os estudantes, ao se
apropriarem da História e Geografia de Santos e região,
relacionem presente e passado, tornando-se seres críticos,
atuantes e transformadores do mundo que habitam.
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ATIVIDADE 1. BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS EM SANTOS
ATIVIDADE 2. CONHECENDO UM PINTOR

COMPONENTE CURRICULAR: História
UNIDADE TEMÁTICA
Mundo pessoal: eu, meu grupo social e meu tempo.
OBJETO DE CONHECIMENTO
A vida em casa, a vida na escola e as formas de representação
social e espacial: os jogos e brincadeiras como forma de
interação social e espacial.
HABILIDADE
(EF01HI05) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e
brincadeiras atuais e de outras épocas e lugares.

PROFESSOR: a atividade objetiva a identificação de jogos e
brincadeiras em diferentes tempos e espaços. Para isso,
apresentamos relatos e fotos de brincadeiras e de brinquedos que
fizeram parte do passado de determinadas gerações. Procuramos
também inserir relatos de santistas que descrevem modos de
brincar. A partir dessas lembranças o aluno poderá, com a sua
ajuda, refletir sobre as mudanças e permanências ao longo do
tempo. Utilize como estratégia entrevistas com familiares ou com
funcionários da escola. Outra boa metodologia é montar uma
exposição sobre brinquedos antigos, recolhidos na comunidade, e
brinquedos atuais dos alunos. Tal atividade pode gerar textos,
ilustrações e diferentes interações.

PARA SABER MAIS

Disponível em:https://mirim.org/pt-br>.
<https://ofolclorebrasileiro.wordpress.com/brincadeiras-folcloric
as-ou-jogos/>. Acesso  em: 04/03/2021.

Disponível em:COMO FAZER BRINQUEDO DE PAPEL - FANTOCHE DE ORIGAMI
1” | Sandra M. Gobert - Pensarte e artesanato.
<https://www.youtube.com/watch?v=B-MulSTEsjE>.Acesso em:
23/02/2021.
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Disponível em:“ANOS INCRÍVEIS #1 - BRINQUEDOS 100% CASEIROS QUE
FIZERAM SUCESSO” | KIM ROSACUCA.
<https://www.youtube.com/watch?v=nWTnodxONss>.Acesso em:
23/08/2021.

Disponível em:“Como jogar Cinco Marias” | Aprender por inteiro
nos completa. https://www.youtube.com/watch?v=7lWCfZsGcHA>.
Acesso em: 23/02/2021.

Disponível em:“Como Fazer Pé de Lata” | O Baú da Camilinha.
<https://www.youtube.com/watch?v=EVnkwviEqxc>.Acesso em:
23/09/2021.

Disponível
em:https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/1ano/histor
ia/brincadeiras-em-expressoes-artisticas-quebra-cabecas-com-pintu
ras/4890>.Acesso em: 03/08/2021.

Disponível em:IVAN CRUZ
<https://acrilex.com.br/portfolio-item/ivan-cruz/><https://www.yo
utube.com/watch?v=s5HrZ-LneCE>. Acesso em: 23/08/2021.
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