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Resumo 
 

 

Percebe-se que os alunos que iniciam o 6º ano 
do Ensino Fundamental chegam à escola com 
pouco ou nenhum conhecimento prévio 
escolar na disciplina de História. Ela é vista 
apenas como mais uma disciplina do currículo 
escolar a ser estudada, basta aprender/decorar 
os fatos do passado. Eles não percebem que o 
homem é partícipe do contexto histórico. 
Mediante essa realidade, buscou-se propor um 
estudo que auxiliasse na compreensão da 
História, e, utilizando-se da perspectiva glocal 
elaboramos material didático pedagógico com 
atividades que promovem o envolvimento dos 
alunos num sentido de valorização da história 
local, consolidando-se conhecimentos, para a 
apreensão da História Mundial, levando-o a 
compreender que as relações sociais não se 
tratam apenas de uma abordagem local, mas 
sim de um entrelaçamento entre situações 
ocorridas em diferentes espaços. 
 

Palavras-chave (3 a 5 palavras) História; Memória; Identidade.  
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MEMÓRIAS DA HISTÓRIA LOCAL EM SALA DE AULA 

 

 

Professora PDE: Maria de Lourdes Decósimo Garcia 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho norteia-se nas propostas do PDE – programa de 

Desenvolvimento Educacional do Paraná, turma 2014. As atividades do 

Programa foram realizadas em parceria com a Universidade Estadual do 

Paraná (UNESPAR) campus de Campo Mourão (IES), na área de Histórias sob 

a orientação do Professor Dr. Bruno Flávio Lontra Fagundes, e problematiza o 

tema: Memórias da História Local em Sala de Aula. 

Este projeto surgiu de observações durante a prática docente na 

disciplina de História. Percebe-se que os alunos que iniciam o 6º ano do Ensino 

Fundamental chegam à escola com pouco ou nenhum conhecimento prévio 

escolar na disciplina de História, pois, nos anos iniciais essa disciplina é pouco 

explorada, visto que alguns fatores contribuem para isso, tais como: o mesmo 

professor trabalha todas as áreas do conhecimento; boa parte dos professores 

tem apenas como formação o magistério e, geralmente não realizam um 

trabalho significativo na disciplina por ter pouco conhecimento dos conteúdos.  

Esses fatores fazem com que o ensino de História seja desenvolvido 

apenas por meio de leituras do livro didático, resolução de questionários, 

memorização de datas e nomes, transformando-a em uma disciplina apenas 

para ser cumprida e avaliada. 

Diante dessa situação, o aluno apresenta dificuldade em compreender a 

História, a disciplina é vista apenas como mais uma do currículo escolar a ser 

estudada, basta aprender/decorar os fatos do passado. Eles não percebem que 

o homem é partícipe do contexto histórico. 

Todavia, refletindo sobre a dinâmica do processo histórico, observamos 

que a escola também é parte desse contexto. Ela possui elementos que 



refletem a sociedade, porém, seus encaminhamentos, na maioria das vezes, 

não levam o aluno a percebê-la como parte da História, necessitando que 

também ela (a escola) se localize no tempo e no espaço. 

 
[...] a escola não pode ignorar a sua dimensão cultural, quer numa 
perspectiva global, no quadro da relação que ela estabelece com a 
sociedade em geral, quer numa dimensão mais específica, em 
função das próprias formas culturais que ela produz e transmite. 
(BARROSO apud CARVALHO, s/d, p 3).  

 

Mediante essa realidade, buscou-se propor um estudo que auxiliasse na 

compreensão da História, e, utilizando-se da perspectiva glocal, perspectiva 

que tende a mostrar que o que ocorre localmente está ligado com os 

acontecimentos do mundo, uma vez que as questões locais se chocam com as 

do mundo, tais como: economia, ambiente, educação. Isso o levará a 

compreender que a História Local está inserida na História Global, concluiu-se 

que o ensino de História no 6º ano deveria partir da realidade do aluno. 

Objetiva-se discutir o uso de memórias da História Local em sala de 

aula, pois se compreende que é a partir da história local que o aluno inicia a 

construção de sua identidade, uma vez que essa estratégia de ensino contribui 

para que este se perceba e se posicione como sujeito dentro dos processos 

sociais. 

Desse modo, busca-se envolver os alunos num sentido de valorização 

da história local, consolidando-se, assim, conhecimentos, para a apreensão da 

História Mundial, pois se faz necessário que o aluno compreenda que as 

relações sociais não se tratam apenas de uma abordagem local, mas sim um 

entrelaçamento entre situações ocorridas em diferentes espaços, porém 

simultaneamente, construindo assim a identidade das comunidades, 

colocando-o na posição de sujeito histórico. 

 

 

 

 

 

 



RECURSOS DIDÁTICOS A SEREM UTILIZADOS  

 

� Questionário; 

 

 

 

 

 

 

� Documentário; 

 

 

� Fotografia; 

 

 

� Vídeo; 

 

 

� Caixa de Memórias (caixa contendo fontes históricas locais, tais como: 

recortes de jornais antigos e atuais com noticiários sobre o Município, 

revistas, fotos); 

 

 

� Exposição de fontes históricas do município. 

 

 

 

 

 

� Diário; 

� Entrevista; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 11 
 

Inicia-se com uma conversa para um levantamento de dados para 
conhecimento da compreensão destes a respeito da disciplina, suas 
expectativas e interesse pela História. 

 

METODOLOGIA:  

 

Diálogo mediado pela professora. 

 

OBJETIVO:  

 

• Verificar a afinidade da turma com a disciplina de História.  

 

Tempo previsto para a atividade : 03 horas aula 
 

                                                           
1 Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=41500. 
Acesso em: 26 de out de 2014. 
 



QUESTIQUESTIQUESTIQUESTIONAMENTOSONAMENTOSONAMENTOSONAMENTOS    

    

• Por que aprender História? 

 

• Para que serve o conhecimento histórico? 

 

 

DISCUTINDO O PROJETODISCUTINDO O PROJETODISCUTINDO O PROJETODISCUTINDO O PROJETO    

 

Após o diálogo anterior com os alunos fazer uma exposição sobre o Projeto da 

História do município, que tem por objetivo buscar informações no passado 

para compreender o processo histórico conectando-a com a história global, 

tem-se a expectativa de que, a partir dessa abordagem pedagógica, professor 

e alunos sejam agentes multiplicadores da proposta de resgate dos valores 

históricos do município, com vistas à preservação do patrimônio histórico e 

memória local. Destacando a importância e responsabilidade da turma na 

busca de informações para o desenvolvimento do trabalho. 

Nesse momento o professor fará o registro no quadro das seguintes questões 

que serão anotadas pelos alunos em uma folha e ao final da atividade, 

recolhida para elaboração do artigo. 

 

• Vocês conhecem a história do município? 

• A cidade tem passado por transformações? Quais? 

• Que local da cidade você mais gosta? 

•  Existe algum lugar na cidade que você não gosta? Qual? 

•  Se você pudesse mudar alguma coisa na cidade, o que você mudaria? 
Por quê? 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Imagem 22  

 
Nessa atividade o professor entregará uma folha impressa com o poema que 

será lido primeiro pela professora e em seguida com os alunos. 

Após a leitura serão lançadas as seguintes perguntas para discussão: 

 
• Por que a memória é importante para nós?  
•  Como seria a vida sem as memórias? 

 
 
METODOLOGIA:  

 

� Diálogo mediado pela professora sobre memórias; 

� Leitura da Poesia “Lugar onde vivo”. 

 

OBJETIVO:  

 

• Reconhecer o significado de Memórias; 

• Descrever o município por meio de poesia.  

 

 

Tempo previsto para a atividade : 03 horas aula 
 
 
 

                                                           
2 Disponível em:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=39950/.   
Acesso em: 28 de out. de 2014. 
 



 
 

 

    

    

    

    

    

    

O LUGAR ONDE VIVOO LUGAR ONDE VIVOO LUGAR ONDE VIVOO LUGAR ONDE VIVO
3333    

 
Cidade pequenina 

Mas de grande emoção 

Que traz felicidade 

Dentro do meu coração. 

 
Mesmo sendo pacata 

É sempre muito legal 

Boa de se morar 

É uma cidade genial. 

 
Não é toda asfaltada 

Mas tem boas escolas 

Como toda cidade 

Tem um pouco de maldade. 

 
Trem não há 

Prédio nem dá pra falar 

Só tem de um andar 

Que cabe num só olhar. 

 
Semáforo aqui não tem 

Muitos habitantes também 

Mas gosto de morar aqui 

Porque essa cidade me faz bem. 

 
Minha querida Mariluz 

Sem ti não posso viver 

Foi aqui que eu nasci 

Aqui eu quero morrer. 

                                                           
3 Poesia produzida pelos alunos do Programa Mais Educação do Colégio Estadual Dom Bosco, 
sob orientação da professora Eliana Braz da Silva.  



 

 

 

 

 

          

 

 

Imagem 34 
 

 

Nesse momento o professor vai organizar a turma para que, individualmente, 

elaborem uma poesia descrevendo o município, que será recolhida no final da 

atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27148. 

Acesso em 28 de out de 2014. 
 

 

POESIA 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

PESQUISANDO FATOS 

HISTÓRICOS 

Imagem 45 
 
METODOLOGIA:  

 
Nesta atividade a professora argumentará com os alunos a respeito de fontes 

históricas e, objetivando descobrir se os alunos sabem o que são fontes 

históricas, fará os seguintes questionamentos: 

 
• O que são Fontes Históricas? 

• Dê exemplos de fontes históricas. 

 

Em seguida apresentaremos um slide definindo o que são fontes históricas, 

exemplificando-as. 

 

OBJETIVO:  

 
• Analisar e interpretar informações sobre fatos históricos. 

 

Tempo previsto para a atividade : 04 horas aula 
 

                                                           
5  Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1534. Acesso 
em 26 de out. de 2014. 



TRABALHANDO COM FONTTRABALHANDO COM FONTTRABALHANDO COM FONTTRABALHANDO COM FONTES ES ES ES 

HISTHISTHISTHISTÓRICASÓRICASÓRICASÓRICAS    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora que vocês já sabem o que são fontes histórica s, 

pesquisem em jornais, revistas, livros mais informa ções 

sobre Fontes Históricas. Depois se reúnam em grupos  e 

analisem as fontes históricas encontradas e elabore m um 

relato sobre os que vocês descobriram . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 56  
 

Inspirada no Projeto: “Caixa de Histórias – Conhecer e Criar”7, que tem como 

objetivo ajudar os alunos da rede pública dos municípios a compreenderem 

melhor vários aspectos da disciplina de história e a valorizar sua identidade 

local. Nela está contida material impresso com mais de dez pastas a serem 

utilizadas em sala de aula – conhecimentos sobre mapas, fotografia, literatura e 

até sobre o patrimônio arquitetônico local.8 

 

A Caixa de Memórias será encapada com papel colorido e fotos do município, 

para chamar a atenção do aluno. Nela conterá: Xérox de recortes de jornais 

antigos e atuais com noticiários sobre o Município, revistas, fotos diversas: de 

vestimentas, cerimônias religiosas, eventos políticos e festividades. Esta será 

apresentada aos alunos que, em duplas, escolherão uma fonte para análise e 

registro do fato histórico escolhido. O trabalho deverá ser entregue à 

professora após a apresentação da dupla para os outros grupos. 

 
                                                           
6 Disponível em:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=39950, Acesso 
em: 28 de out. de 2014. 
 
7 Projeto desenvolvido em São Gonçalo Rio de Janeiro – FAFERJ, sob a orientação da 
historiadora Helenice Rocha. Disponível em: http://www.oficinasdehistoria.com.br/caixa-de-
historia-conhecer-e-criar/. Acesso em 09 de Nov de 2014. 
 
8 Informações extraídas da reportagem: Caixa de Histórias: projeto inova formas de ensinar – 
Danielle Kiffer. Disponível em: http://www.faperj.br/boletim_interna.phtml?obj_id=7895. Acesso 
em: 31 de out de 2014. 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Imagem 69 
 
 
Na atividade a seguir o professor fará uso de uma dinâmica demonstrando que 

o município, o Estado e o Brasil, estão inseridos no mundo, levando-os a 

entender a relação entre o local, regional e global, em seguida será entregue 

aos alunos uma folha impressa com mapas Mundi, Brasil, Paraná para que 

seja localizada a origem de seus familiares. 

Como tarefa os alunos terão que dialogar com membros de sua família a fim de 

verificar o local de origem de seus familiares. Antecipadamente, a professora 

dialogará com os alunos a respeito de imigração. 

 

Com o término da atividade será apresentado o vídeo: Navegantes: Imigração 

italiana e eslava10. Após a apresentação o professor fará algumas perguntas 

explorando a oralidade, tais como: 

 

• Qual é a diferença entre imigração e migração? 

 

• Você já fez algum desses processos? Explique? 

 

 

 

                                                           
9 Disponível em: http://fr.123rf.com/clipart-vecteurs/regarder_jumelles.html. Acesso em: 30 de 
out de 2014. 
10 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=9F6CovWokRU. Acesso em: 11 de nov de 
2014. 



METODOLOGIA:  

 

� Dinâmica demonstrando que o município, o estado e o Brasil, estão 

inseridos no mundo; 

� Diálogo sobre imigração; 

� Apresentação de vídeo. 

 

OBJETIVO:  

 

• Reconhecer que o município, o estado e o Brasil estão inseridos no 

mundo; 

• Identificar o que é imigração e migração; 

• Reconhecer a presença de imigrantes ou migrantes na família do aluno; 

 

Tempo previsto para a atividade : 04 horas aula 
 
 

 

 

 

 

O professor deverá providenciar 04 caixas de tamanh os diferentes (uma 

menor que a outra). Encapá-las de forma a ent ender que a maior 

representa o mundo, a próxima o Brasil, em seguida o Paraná e a menor 

o município. 

Uma caixa deve ser colocada dentro da outra. Durant e a dinâmica, o 

professor explica como é a inserção desses espaços no globo terrestre, 

assim a caixa mai or representará o mundo, dentro dela ele retirará a  

caixa que representa o Brasil, depois o Paraná e, f inalmente o município. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

VOCÊ É OVOCÊ É OVOCÊ É OVOCÊ É O    
    

    INVESTIGADORINVESTIGADORINVESTIGADORINVESTIGADOR    

Imagem 711 
 

 

 
METODOLOGIA:  

 

 

Nesse momento o professor orientará os alunos a fazer uma investigação junto 

aos familiares sobre a presença de colonizadores (pais, avós, bisavós)e a 

existência de documentos e outras fontes históricas que marcam a história 

local.Para isto o professor deverá orientar os alunos a informar as pessoas 

investigadas sobre os objetivos da pesquisa,e a importância de seu 

depoimento para o desenvolvimento do projeto sobre a História do município 

,partindo de um roteiro . 

 

 

                                                           
11 Imagem adaptada. Disponível em: http://www.mariluz.pr.gov.br/.   Acesso em: 26 de out de 

2014. 

 



 

SUGESTÃO DO  ROTEIRO 

 

� Qual é a descendência da família? 

 

� Em que época decidiram vir para este município? 

 
 

�  Qual era o município de sua morada antes de virem para este 

município? 

 

�  Qual foi o motivo da vinda para o município? 

 
 

� Quando aqui chegaram a que trabalho se dedicaram?  

 

�  Como era o município quando aqui chegaram? 

 
 

�  Quando de sua chegada o que mudou e o que permaneceu? 

 

 

OBJETIVO:  

 

 

� Investigar a presença de colonizadores mariluzenses na família do aluno 

e a existência de documentos e outras fontes históricas que marcam a 

História Local. 

 

 

 

 

Tempo previsto para a atividade : 02 horas aula 
 
 



 

DIALOGANDO COM A DIALOGANDO COM A DIALOGANDO COM A DIALOGANDO COM A 
FAMÍLIAFAMÍLIAFAMÍLIAFAMÍLIA    

 

 

 

 

 

Já dialogamos sobre a fundação do município de Mari luz e imigração. 

Será que na família de vocês há pessoas que migrara m para Mariluz? 

 Para descobrir, entrevistem seus familiares, assim  saberemos se 

membros de sua família ajudaram na colonização de M ariluz. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Agora que você já sabe se em sua família têm imigra ntes, pinte no mapa 

abaixo o lugar de origem desse familiar. Mas preste  atenção: Se a origem 

de seu familiar é nacional, então você deverá obser var o mapa do Brasil, 

se ele veio de outro país, então você observará o m apa Mundi. Depois 

vocês apresentarão aos colegas de sala a origem de seus familiares 12. 

 

 

 

 

                                                           
12 Para essa apresentação será afixado no quadro negro o mapa mundi e do Brasil, onde os 
alunos poderão apontar para os colegas de sala o local de origem de seus familiares. 



 

 

 

         Imagem 813 

 
 

 
 
          Imagem 914 

                                                           
13 Disponível em: 
http://domingossavio.dombosco.br/marketing/comunicados/2010/site/verbC/verbC.html. Acesso 
em: 26 de out de 2014. 
14 Disponível em: http://www.mapasparacolorir.com.br/mapa/mundo/mapa-mundi-para-

colorir-com-nomes.png.  Acesso em: 30 de out de 2014. 



 

 

 
 

 
 
 

Imagem 1015 

 

 

 

Nessa atividade serão apresentadas aos alunos imagens antiga e atual do 

município. Por meio de questionamentos, a professora explorará as imagens, 

após os alunos, em duplas elaborarão uma produção de texto. 

 

METODOLOGIA:  

 

� Apresentação de imagens do município antiga e atual, por meio de 

slides; 

� Exploração oral das imagens, a fim de dar subsídios para elaboração do 

texto. 

 

OBJETIVO:  

� Reconhecer diferenças, semelhanças e permanências no município. 

 

Tempo previsto para a atividade : 02 horas aula 
 

 

 

                                                                                                                                                                          

 
15 Disponível em: http://raisalessa.blogspot.com.br/. Acesso em: 28 de out de 2014. 
 



 

Observe a imagem abaixo e responda os questionament os propostos 

 

 
 

 

 

 

Imagem 1116 
 

a) Que imagem você vê? 

 

b) Qual a relação da imagem com seu dia-a-dia? 

 

c) Você acha que a cidade sempre foi assim? Por quê?  

 

d) O que você não gosta em Mariluz? 

 

e) Se você pudesse fazer ou mudar alguma coisa em Mariluz, o que você 

mudaria? 

                                                           
16 Arquivo da Prefeitura de Mariluz. 



 

AGORA OBSERVE ESSA IMAGEM 17 

 

 

 

 

Imagem 1218 
 

a) Vocês reconhecem esse lugar? 
 

b) Que lugar/local estamos visualizando? 
 

c) O que mudou nesse local? 
 

 

 

 EM DUPLAS, ELABOREM UM TEXTO COMENTANDO SOBRE O LO CAL 

QUE ACABAMOS DE DIALOGAR. 

 

                                                           
17 A partir das imagens apresentadas, a professora fará questionamentos orais explorando a 
imagem e anotando no quadro negro. 
 
18 Arquivo do Colonizador Sr. João Barbosa Leme de Queiroz. 



 

 

 

ESTABALECENDO 

RELAÇÕES ENTRE A 

HISTÓRIA GLOBAL, 

HISTÓRIA DO PARANÁ E 

HISTÓRIA LOCAL 
 

Imagem 1319 

 
A professora elaborará um texto abordando aspectos históricos do 

Paraná e Global que refletiram na História do município. Expondo aos alunos 

que a História Local está relacionada a História global e, assim possibilitar o 

estabelecimento de relação com os conteúdos da disciplina e com as fontes 

possíveis de análise e interpretação. Essa intervenção auxiliará ao aluno definir 

a história de uma sociedade e os feitos da humanidade no tempo, espaço e 

lugar.  

 

METODOLOGIA:  

 

� Leitura de texto sobre aspectos históricos do Paraná e Mundo que 

refletiram na História do município; 

� Diálogo, mediado por imagens, sobre o ocorrido no Haiti e discussão 

sobre os novos residente em Mariluz. 

 

OBJETIVO:  

 

� Perceber que a História do município está condicionada à História do 

Paraná e História Global. 

 

Tempo previsto para a atividade : 02 horas aula 

                                                           
19 Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25093. 
Acesso em: 02 de dez. de 2012. 
 



 
 

 
LEIA COM ATENÇÃO AS REPORTAGENS ABAIXO 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Reportagem 120 
 
 
                                                           
20 Fragmentos da reportagem produzida por Wagner de Cerqueira e Francisco. Disponível em:  
http://www.brasilescola.com/geografia/o-terremoto-no-haiti.htm. Acesso em: 11 de nov de 2014. 



 

 
 
 
 
 
 

 

Reportagem 221 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
21 Disponível em: http://noticias.r7.com/empregos/haitianos-sao-selecionados-em-sao-paulo-
para-trabalhar-no-parana-24102014. Acesso em: 11 de nov de 2014. 
 



 
LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO ABAIXO 

 
 
Qual relação há com as reportagens acima? 
 
 

 
 

EXTRA, EXTRA...EXTRA, EXTRA...EXTRA, EXTRA...EXTRA, EXTRA...    
 

MARILUZ RECEBE NOVOS HABITANTES 
 
 
 

No mês de outubro de 2014, o município de Mariluz r ecebeu novos 

habitantes. 

Os novos residentes são de origem haitiana e vieram  morar em Mariluz 

devido ao baixo custo do aluguel residencial.  

Pelo fato do município não oferecer opor tunidades de empregos, os 

haitianos receberam atendimento do Cat (Centro de Apoio ao 

Trabalhador) onde a empresa Agro Industrial Parati que atua no ramo 

frigorífico em Umuarama, cidade vizinha a Mariluz s elecionou vários 

haitianos para trabalhar como auxiliar de produção.  

A razão pela qual muitos haitianos têm vindo para o  Brasil é devido a 

precária situação econômica em que se encontra esse  país, 

especialmente depois do terremoto que praticamente destruiu a capital 

Porto Príncipe no dia 12 de janeiro de 2010. 

Estima- se que cerca de 200mil pessoas morreram nessa catás trofe. Entre 

os mortos estava 20 brasileiros, entre eles Zilda A rns, a fundadora da 

Pastoral da Criança. 
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Com a realização dessa atividade intenciona-se coletar fontes históricas que 

pertencem ao município a fim de organizar exposição das mesmas à 

comunidade escolar. 

 

METODOLOGIA 

 

� Investigação junto à família para verificação de dados específicos da 

fonte histórica (para exploração da mesma em sala de aula – professora 

e alunos), tais como: 

 

• A quem pertenceu; 

• Em que ano foi produzida; 

• Deste que data está no município de Mariluz; 

• Como foi adquirida a fonte; 

• Há alguma história/fato especial sobre a fonte histórica. 

 

 

 

 
                                                           
22 Salto Paiquerê: Ponto Turístico de Mariluz/PR. Disponível em: 
http://goionews.com.br/noticia/2009/01/09/478/mariluz-e-alto-piquiri-querem-explorar-turismo-
no-salto-paiquere/4610/. Acesso em: 26 de out de 2014. 



� Organização de cartazes com fotos23 e dados adquiridos; 

 

 

OBJETIVOS:  

 

� Conhecer fontes históricas do município, bem como seu histórico; 

 

 

Tempo previsto para a atividade : 08 horas aulas 
 
 
 
 
 
 

 
VAMOS DESCOBRIR SE EM SUA CASA HÁ ALGUMA FONTE HIST ÓRICA? 

 
Peça aos seus familiares pertences de sua família q ue você considera 

fonte histórica, mas antes verifique com eles: 

 

• A quem pertenceu; 

• Em que ano foi produzida; 

• Deste que data está no município de Mariluz; 

• Como foi adquirida; 

• Se há alguma história/fato especial sobre a fonte h istórica; 

• Se podemos fotografá-la. 

 

Na próxima aula tragam para a sala as fontes histór icas coletadas, com os 

dados solicitados anotados para confeccionarmos car tazes e fixarmos no 

mural do Colégio. 

 
 

                                                           
23 Pretende-se, com autorização dos familiares, fotografar as fontes históricas apresentadas 
pelos alunos, que serão responsáveis pelo texto que será exposto no cartaz, uma vez que a 
fonte é parte da história de sua família, pretende-se com essa ação envolver ainda mais o 
aluno na atividade. Estas serão impressas na escola para ilustrar os cartazes. Posteriormente 
serão utilizadas na produção do artigo final. 
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Nesta atividade o professor irá informar os alunos que a aula do dia terá a 

participação de um colonizador que será entrevistado pelos alunos, orientando- 

os sobre a importância da entrevista, e que os alunos deverão comportar-se 

adequadamente, com respeito aos colegas e a visita, deixando a pessoa falar 

sem interromper, ser humilde, ouvir a pessoa com interesse agradecendo ao 

final da entrevista. 

 

Em seguida o professor fará um sorteio com questões que deverão nortear a 

entrevista que será feita com um colonizador convidado a participar da aula do 

dia. Os alunos também serão orientados que poderão, no decorrer da 

entrevista, fazer outros questionamentos para sanar sua curiosidade. 

 

� Qual é o seu nome? 

�  Quando e onde você nasceu? 

�  Há quantos anos você mora na cidade?  

� Quem veio com você? 

�  Onde você morava antes? 

�  O que levou você a vir para cá? 

 

                                                           
24 Disponível em: http://www.kleurplaten.nl/huifkar/huifkar-tocht-met-een-hele-groep-k-
10902.html. Acesso em: 26 de out de 2014. 



�  Como era a cidade quando você chegou aqui? 

�  O que mudou?  

�  As mudanças foram boas ou ruins? 

�  Você frequentou a escola? 

�  Como era a escola quando você estudou? 

�  Quais eram as brincadeiras do seu tempo? 

�   Do que mais você sente saudades? Por quê? 

�  Você se arrependeu de ter vindo para esta cidade? Por quê? 

�  Se você pudesse interferir no passado, o que você mudaria? 

�  Do que você mais sente saudades? 

 

 

METODOLOGIA:  

 

 

� Entrevista com um colonizador do município 

 

 

OBJETIVO:  

 

 

� Conhecer os colonizadores que ainda residem no município; 

 

� Entrevistar um colonizador. 

 
 

 

 

 
Tempo previsto para a atividade : 04 horas aula 
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Após o término da entrevista, os alunos serão distribuídos em dupla para 

elaboração de um texto que será registrado em uma folha e entregue ao 

professor no final da atividade, enfocando a História do município com base 

nos dados da entrevista, ressaltando comparações entre o passado e o 

presente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Disponível em: http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/17956/usina-dos-
sonhos. Acesso em: 28 de out. de 2014. 
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Nessa atividade, professora e alunos organizarão exposição de fontes 

históricas do município à comunidade, onde os alunos farão relatos sobre a 

História do município, tendo como subsídios: Os dados sobre as fontes 

apresentadas, a entrevista do colonizador e as discussões realizadas em sala 

de aula. 

 

Será um dia especial na escola, antecipadamente alunos e professora 

confeccionarão convites que serão encaminhados à comunidade, também 

pretende-se divulgar a atividade na rádio comunitária para que todos possam 

prestigiar e melhor conhecer a História de nosso município. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Disponível em: https://twitter.com/pmmariluz. Acesso em 31 de out de 2014. 
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