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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. Imigração
ATIVIDADE 2: A história da humanidade é uma história de migrações
ATIVIDADE 3: As grandes navegações
ATIVIDADE 4: O tráfico de escravos no Oceano Atlântico

COMPONENTE CURRICULAR: História

UNIDADE TEMÁTICA
As questões históricas relativas à migração.

OBJETO DE ESTUDO
O surgimento da espécie humana no continente africano e sua
expansão pelo mundo.

As questões históricas relativas às migrações. 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. As dinâmicas internas de migração no Brasil a
partir dos anos 1960.

HABILIDADE

(EF04HI09) Identificar as motivações dos processos migratórios em
diferentes tempos e espaços e avaliar o papel desempenhado pela
migração nas regiões de destino.

(EF04HI10A) Analisar diferentes fluxos populacionais e suas
contribuições para a formação da sociedade brasileira.

PROFESSOR: nestas atividades, serão abordadas temáticas
relacionadas ao papel das migrações ao longo dos séculos. É
importante que os alunos percebam que populações estão sempre em
movimento e possuem uma relação direta com as necessidades
econômicas, sociais, religiosas, culturais, entre outras.
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PARA SABER MAIS
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