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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. O que é religião?
ATIVIDADE 2. Vamos conhecer alguns deuses africanos?
ATIVIDADE 3: Religiões em Santos

UNIDADE TEMÁTICA
Povos e culturas: meu lugar no mundo e meu grupo social.
OBJETO DE CONHECIMENTO
O papel das religiões e da cultura para a formação dos povos
antigos.
HABILIDADE
(EF05HI03A) Analisar o papel das culturas e das religiões na
composição identitária dos povos antigos.

(EF05HI03B) Conhecer as diferentes manifestações religiosas em
Santos: católica, católica ortodoxa, islamismo, umbanda,
candomblé, adventista, budista, batista, metodista, evangélicos
em geral, entre outras.

PROFESSOR: nessas atividades, serão abordadas temáticas
relacionadas ao papel da religião para os povos antigos e na
atualidade.
O intuito é que as religiões sejam compreendidas como uma busca
por respostas para questões existenciais, considerando que todas
possuem valores e merecem respeito.
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PARA SABER MAIS
Deuses africanos. Disponível
em:<https://super.abril.com.br/historia/deuses-africanos/
https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/religioes-celebram-paz-h
armonia-e-respeito>. Acesso em: 16/06/2021.
Mumificação.Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=zwRZk4jQXvM>
Orixás.Disponível em:
<https://super.abril.com.br/sociedade/os-orixas-mais-populares-d
o-brasil/>. Acesso em: 17/07/2021.
Deuses gregos.Disponível
em:<https://www.todamateria.com.br/deuses-gregos>. Acesso em:
21/06/2021.
A religião na organização dos povos na Antiguidade.Disponível
em:<https://www.youtube.com/watch?v=9VffwLdwiX4>. Acesso  em:
04/08/2021.
Sequência didática.Disponível
em:<https://plurall-content.s3.amazonaws.com/oeds/PNLD2019/APIS/
APIS_Interdisciplinar%205/14_AP_INT_5ANO_2BIM_Sequencia_didatica
_2_TRTA.pdf>. Acesso em: 23/09/2021.

Disponível
em:<https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/5ano/hist
oria/importantes-figuras-religiosas/5707>. Acesso em:
05/08/2021.
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