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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.DIFERENTES FORMAS DE TRABALHO NA
COMUNIDADE
Atividade 2: O TRABALHO E MINHA FAMÍLIA
Atividade 3: AS PROFISSÕES E SUA IMPORTÂNCIA PARA A
CIDADE

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA
UNIDADE TEMÁTICA
O trabalho e a sustentabilidade na comunidade.
OBJETO DE CONHECIMENTO
A sobrevivência e a relação com a natureza.
HABILIDADE
(EF02HI10A) Identificar e refletir sobre as diferentes formas
de trabalho existentes na comunidade em que vive, seus
significados, suas especificidades e importância.

(EF02HI10B) Compilar as diferentes formas de trabalho da
comunidade, buscando conhecer para respeitar e valorizar.

PROFESSOR: as atividades propostas procuraram abordar o tema
“trabalho” e a importância das profissões para a comunidade.
Um fator oportuno é estimular os nossos alunos a pensarem na
gama de profissões existentes e como cada um pode ser o que
pretender. Convém, portanto, alimentar sonhos e
possibilidades.

PARA SABER MAIS
Disponível em:
<https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/guarda-vidas-municip
ais-auxiliam-na-prevencao-de-afogamentos-em-santos>. Acesso
em: 16/08/21.
Disponível
em:<https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/santos-fecha-2019
-como-a-melhor-do-pais-em-limpeza-urbana>. Acesso em:
16/08/21.
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Disponível
em:<https://jornalismonofoco.wordpress.com/page/2/>.Acesso
em: 16/08/21.
Disponível
em:<https://santaportal.com.br/baixada/guarda-civil-municipal
-de-santos-tera-mais-70-agentes-para-reforcar-seguranca/>.
Acesso em:  16/08/21.
Disponível em:
<https://agenciabrasil.ebc.com.br/esportes/noticia/2020-02/hi
storia-viva-do-futebol-feminino-santista-mira-100o-gol>.
Acesso em: 16/08/21.
Disponível em:
<https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/brincad
eira-de-crianca-o-que-eu-quero-ser-quando-crescer>.Acesso em:
12/08/2021.
Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=gRZR3HGYKs0>.
Acesso em: 15/09/2021.

Para o aluno:
Coletor: criança apaixonada
Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=gRZR3HGYKs0>.
Acesso em: 7/09/2021.
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