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1 – APRESENTAÇÃO 

 

Essa Unidade Didática – Pedagógica com o título “Consciência Patrimonial 

na Escola - Construção da Cidadania”, visa oportunizar aos alunos do 9° ano do 

ensino fundamental, atividades relacionadas à reflexão sobre produção cultural 

familiar e da comunidade, com a pretensão de despertar para a valorização da 

importância patrimonial, contribuindo para formação da memória e cidadania. 

Preservar os bens culturais é fundamental para manter as raízes, a 

identidade, a história, base para evolução e transformação da sociedade. 

Infelizmente sem o despertar para consciência patrimonial, o patrimônio presente no 

futuro poderá não existir, substituídos talvez por hábitos culturais impostos pela 

globalização, que conduz a alienação e passividade não favorecendo o 

desenvolvimento da cidadania. 

Para valorizar a cultura é necessário conhecer as produções, 

manifestações e expressões culturais do habitat. Esse saber contribui para 

transformação de um povo. A escola é peça chave nesse processo, cabendo a ela 

fazer a ligação do aluno com o meio onde vive. 

A linha adotada nesta pesquisa para o desenvolvimento das atividades de 

Educação Patrimonial, apresentada aqui, tem como base a teoria 

sociointeracionista. Esta concepção defende que, a aprendizagem ocorre a partir do 

conhecimento prévio do aluno com o novo conhecimento adquirido para que a 

mesma se torne significativa. 

As atividades aqui lançadas encontram respaldo na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional-Lei nº 9.394/96 enfatiza, no seu artigo 26, que a parte 

diversificada dos currículos dos ensinos fundamental e médio deve observar as 

características regionais e locais da sociedade e da cultura.  

Esta Unidade Didática é um pequeno passo na busca de um caminho para 

a melhoria da educação. Inserir as questões patrimoniais nos espaços escolares, 

como uma das possibilidades para sensibilizar o aluno para o seu contexto, pode 

contribuir para formação da identidade cultural.  

 



2 – MATERIAL DIDÁTICO- PEDAGÓGICO 

2.1 BENS CULTURAIS OU PATRIMÔNIO CULTURAL 

É a produção elaborada por um indivíduo ou mais, que permite a pessoa o 

entendimento de si própria e do local que a cerca, pois conforme o Iphan* refere-se 

“a identidade, á ação, á memória” de um grupo ou sociedade, podendo ser de 

origem material e imaterial. Segundo Coelho (2012. p. 338)  

 

“Uma distinção cabe ser feita entre produto cultural e bem cultural”. Este se 
vincula à noção de um patrimônio pessoal ou coletivo e designa, em 
princípio, por seu valor simbólico, algo infungível, isto é algo que não pode 
ser trocado por moeda. Mesmo que na “origem tenha sido eventualmente 
um produto”. 

 

O mesmo autor cita algumas obras de artes que no início eram produtos, 

mas que conquistaram o direito de serem consideradas como bens culturais. Ex: 

telas pintadas por Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti entre outros.  Na atualidade 

essas telas são bens e produtos, pois tem seu valor de compra. 

AÇÕES: Sugestões para professores 

ATIVIDADE 1 – QUESTIONÁRIO 

METODOLOGIA – Para iniciar as atividades de Educação Patrimonial, verificar o 

conhecimento prévio dos alunos sobre bens culturais.  

PERGUNTAS 

1-Você sabe o que são bens culturais? 

2-Você acha que precisa preservar as construções históricas da sua cidade? 

3-Você conhece alguma comida que ainda hoje é feita na sua família, que foi 

passada pelos seus antepassados? 

4-Você participa de algum grupo folclórico ou faz alguma atividade artística? 

5-Você conhece o museu da sua cidade ou algum artista local? 

OBJETIVOS – Verificar o conhecimento sobre o entendimento do aluno sobre 

cultura e seus bens patrimoniais.  



RECURSOS MATERIAIS – Folhas de papel sulfite, lápis, borracha. 

NÚMERO TOTAL DE AULAS – 1 

2.2 PATRIMÔNIO 

É a herança que nossos antepassados nos deixaram. Dividem-se em 

patrimônios: Patrimônio natural e Patrimônio Cultural. 

O Patrimônio Natural: reservas da biosfera, monumentos naturais, reservas 

nacionais e parques nacionais. 

O Patrimônio Cultural subdivide-se em tangível e intangível. Dentro do 

Patrimônio Tangível tem mais uma subdivisão, patrimônios móveis e imóveis. 

Patrimônio Intangível ou Bens Imateriais: linguagem, costumes, religião, 

lendas, mitos, música. 

Patrimônio Tangível Móvel = Bens Materiais Móveis: manuscrito, 

documentos, artefatos históricos, coleções científicas naturais, gravações, películas, 

fotografias, obras de arte, e artesanato. 

Patrimônio Tangível Imóvel = Bens Materiais Imóveis: monumentos e sítios 

arqueológicos, monumentos e sítios históricos, conjuntos arquitetônicos, coleções 

científicas, zonas típicas, monumentos públicos, paisagens culturais, centros 

industriais e obras de engenharia. 

Para uma maior compreensão sobre tipos de patrimônios, consultar quadro 

síntese. 

Acessando o link: http://www.mav.cl/patrimonio/cont=32a enidos/tipos.htm. 

O Patrimônio é responsável pela formação da identidade cultural, sendo 

necessário oportunizar ao aluno condições de resgate desses bens, para sociedade 

continuar a manter suas referências. Conforme Turino (2003/2004, p.73). 

 

Recuperar e conhecer o Patrimônio Cultural são à base da nacionalidade. 
Um povo sem um acervo de conhecimento, arte e memória, não tem 
referências, que lhe permitam projetar-se ao futuro, estará condenado a 
mero receptor, nunca um criador. O empobrecimento cultural, a degradação 

http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm


ambiental e a perda de perspectivas criativas prosperam no terreno fértil do 
desrespeito e do desconhecimento do Patrimônio Cultural.  

 

AÇÕES: Sugestões para professores 

 

ATIVIDADE 2 – INTRODUÇÃO SOBRE BENS CULTURAIS 

 

METODOLOGIA – A partir dos resultados apresentados nos questionários, fazer a 

introdução sobre os bens culturais através de slides, seguidos pela atividade de 

quebra-cabeça. 

 

ETAPA 1 – OBSERVAÇÃO - Explicar os resultados do questionário. 

ETAPA 2 – REGISTRO – Apresentar em dispositivo áudio visual o assunto 

patrimônio. 

Apresentação de slides - Definindo Patrimônio (prof. Carlos Roberto Benjoino da 

Silva).  

 

Consultar site: http://pt.slideshare.net/benjoinohistoria/definindo- patrimnio?qid=32a 

eea83-80ee-4d00-b50c- 5eddb5e7ad6&v=qf1&b=&from_search=1 

  

  ETAPA 3 – EXPLORAÇÃO – Explicações e levantamento de dúvidas. 

ETAPA 4 –  APROPRIAÇÃO – Formar grupos de 4 alunos e propor a atividade com 

o jogo da memória, com elementos da cultura local. 

OBJETIVOS –  Mostrar o conhecimento que a turma tem a respeito da sua cultura. 

Introdução do conteúdo Patrimônio. 

  RECURSOS MATERIAIS – Papel sulfite, TV pendrive para passar slides, jogo da 

memória. 

 

NÚMERO DE TOTAL DE AULAS – 2 (horas/aula) 

 

http://pt.slideshare.net/benjoinohistoria/definindo-%20patrimnio?qid=32a%20eea83-80ee-4d00-b50c-%205eddb5e7ad6&v=qf1&b=&from_search=1
http://pt.slideshare.net/benjoinohistoria/definindo-%20patrimnio?qid=32a%20eea83-80ee-4d00-b50c-%205eddb5e7ad6&v=qf1&b=&from_search=1


JOGO   DA MEMÓRIA 

 

                    

            FIG. 1 ARTESANATO ITALIANO) 
           FONTE: O AUTOR  
 
 
 

         

                    FIG. 2 CASA ITALIANA - RONDINHA 
     FONTE: O AUTOR (2014) 
 
 
 

    
 

       FIG.3 BOLO DE FUBÁ 
       FONTE: AUTOR (2014) 



     

          FIG.4  PARQUE CAMBUÍ, CAMPO LARGO 
        FONTE: AUTOR (2014) 

 

 

     

  FIG.4 IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DA PIEDADE – CAMPO LARGO  
  FONTE: AUTOR (2014) 
 
 
 
 

    

           FIG.5 MUSEU DE CAMPO LARGO 
                      FONTE  O AUTOR 



    

         FIG.6 PARQUE DO MATE – CAMPO LARGO 
        FONTE: AUTOR (2014) 
 

 

      

    FIG.7 RELÓGIO DE PAREDE HERANÇA ITALIANA 
    FONTE: AUTOR (2014) 
 

 

     

                FIG. 8 GRUPO FOLCLÓRICO PICCOLA ITALIA - BAMBINE  
                FONTE: AUTOR (2014) 
 



2.3 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO  

Dentro do mundo globalizado a preservação do Patrimônio torna-se 

fundamental para manter o mundo com suas diversidades, tendo cada grupo sua 

característica e sua história. Sobre a importância da preservação patrimonial. Cezar 

(2011 p.73 a 75) refere-se:  

  

   Patrimônio Cultural pode ser entendido como uma espécie de referencial 
social, permitindo com que o homem melhor se localize no tempo e no 
espaço, a partir deste patrimônio. Nesse sentido, o Patrimônio Cultural pode 
impulsionar à transformação social, potencializar a criatividade, desenvolver 
o enriquecimento cultural. Tudo isso justifica a sua preservação e 
conservação, e o seu restauro quando necessário. 

 

Confirmando as ideias apresentadas, percebe-se a relevância da preservação 

patrimonial, da conservação, restauração para que o homem tenha seu tempo e 

espaço preservado historicamente.   

 

AÇÕES: Sugestões para professores 

 

ATIVIDADE 3 – PATRIMÔNIO IMATERIAL 

 

METODOLOGIA – Proposta de assistir ao filme: “Narradores de Javé”, para análise 

e debate sobre a importância da preservação do patrimônio imaterial. 

 

ETAPA 1 – OBSERVAÇÃO – Apresentar o assistir o filme “Narradores de Javé”. 

Disponível no site: https://www.youtube.com/watch?v=Trm-CyihYs8 

Filme brasileiro de 2003; gênero: drama, dirigido por Eliane Caffé. Direção: Eliane 

Caffé, 100 min. Duração. 

ETAPA 2 – REGISTRO - Escrita. Elementos que percebeu no filme que poderiam 

ser defendidos como patrimônio imaterial da cidade. 

ETAPA 3 – FIXAÇÃO DO CONHECIMENTO - Debate  

https://www.youtube.com/watch?v=Trm-CyihYs8
https://www.google.com.br/search?client=firefox-a&hs=qJn&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=np&q=narradores+de+jav%C3%A9+dire%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxoHnxCXfq6-gXGueVqhoZZYdrKVflpmTi6YsErJLEpNLskvmvfoglS1586vFQ9cTRu26m67Z-O7HgDBpFBvQwAAAA&sa=X&ei=MngyVIDmBMO_ggS_7IGoCw&ved=0CJcBEOgTKAEwDw
https://www.google.com.br/search?client=firefox-a&hs=qJn&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=np&q=eliane+caff%C3%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxEHnxCXfq6-gXGueVqhoRKYnVWeXJZWpCWWnWyln5aZkwsmrFIyi1KTS_KLdmonPon_9C3BId0t7VTI7Vmd_-YeBwAXOH3eTwAAAA&sa=X&ei=MngyVIDmBMO_ggS_7IGoCw&ved=0CJgBEJsTKAIwDw
https://www.google.com.br/search?client=firefox-a&hs=qJn&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=np&q=eliane+caff%C3%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxEHnxCXfq6-gXGueVqhoRKYnVWeXJZWpCWWnWyln5aZkwsmrFIyi1KTS_KLdmonPon_9C3BId0t7VTI7Vmd_-YeBwAXOH3eTwAAAA&sa=X&ei=MngyVIDmBMO_ggS_7IGoCw&ved=0CJgBEJsTKAIwDw


SITUAÇÕES MOTIVADORAS PARA O DEBATE 

 

 

Conduzir em forma de perguntas o debate sobre a importância do patrimônio 

imaterial (história, costumes e tradições, que determinam um grupo social 

formando sua identidade cultural).   

Para saber mais veja o site do filme: http://www.narradoresdejave.com.br 

http://www.comciencia.br/resenhas/memoria/narradores.htm 

 

OBJETIVOS – Sensibilizar sobre a importância em preservar o patrimônio imaterial.    

RECURSOS MATERIAIS – TV, DVD, FILME. 

NÚMERO TOTAL DE AULAS – 3 (hora/aula) 

2.4 PATRIMÔNIO IMATERIAL  

 

  FIG. 8 BOLO DE FUBÁ 
  FONTE: O AUTOR (2014) 
 
 

Patrimônio Imaterial é um bem cultural que não é tangível nesta categoria 

em que estão: os valores, tradições orais, usos e costumes da cultura popular, tudo 

que é transmitido de geração a geração e pode ser modificado de acordo com o 

http://www.narradoresdejave.com.br/
http://www.comciencia.br/resenhas/memoria/narradores.htm


ambiente, gerando consequentemente um sentimento de pertencimento e identidade 

cultural.  

Dentro das manifestações do patrimônio imaterial está a culinária, 

elemento esse, de grande importância para vida humana deixada pelos ancestrais: 

lembranças e saudades dos momentos em família durante as refeições. 

 

AÇÕES: Sugestões para professores 

 

SITUAÇÃO MOTIVADORA 

 

CONTAR UMA LEMBRANÇA RELACIONADA À ALIMENTAÇÃO 

Quando você conta a seus alunos algo relacionado á sua existência, ocorre 

uma aproximação, criando um vínculo de afetividade professor-aluno. Conte 

sobre os momentos marcantes, que se recorda do seu passado que envolva 

alimentação.   

 

 

ATIVIDADE 4 – ALIMENTAÇÃO 

 

METODOLOGIA – Proposta de trabalho com o Patrimônio Imaterial - Resgate de 

receitas dos antepassados. 

 

ETAPA 1 – OBSERVAÇÃO E REGISTRO – Organizar com aos alunos a pesquisa 

de receitas antigas de família e a escrita das receitas. 

NÚMERO DE AULAS – 1 (horas/aula) 

  ETAPA 2 – EXPLORAÇÃO –  Debate sobre as mudanças ocorridas através do 

tempo com a alimentação.  

  NÚMERO DE AULAS – 1 (horas/aula) 

  ETAPA 3 –  APROPRIAÇÃO – Representação artísticas das receitas trazidas pelos 

alunos, através de uso de desenho, colagens, pintura e outros.  



  NÚMERO DE AULAS – 3 (horas/aula) 

OBJETIVOS – Resgatar o patrimônio imaterial familiar, valorizando a identidade 

cultural dos antepassados.  

RECURSOS MATERIAIS – Papel sulfite, cola revista, tecido, papel, tinta, grafite, fios 

e barbantes entre outros. 

ETAPA 4 – FIXAÇÃO DO CONHECIMENTO – Cada aluno apresenta sua receita, 

com o alimento preparado por ele. Finalizar com a degustação, apresentação do 

livro de receita e representações artísticas das receitas com a participação dos pais.  

  NÚMERO DE AULAS – 4 (horas/aula) 

NÚMERO TOTAL DE AULAS – 9 Hora/aula 

 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

 

 FIG.9 IMÓVEL HISTÓRICO - CENTRO DE CAMPO LARGO  
 FONTE: O AUTOR 

 

Na comunidade, os imóveis dos antepassados aos poucos estão sendo 

demolidos, espaços públicos sendo subvertidos. O motivo pode ser a falta de 

consciência patrimonial daqueles que acreditam que são coisas “antigas” e 



ultrapassadas, não tendo nada haver com o presente, não há razão de existir, sendo 

necessário destruir o velho em prol do novo, do progresso e modernização. Segundo 

(PAIM, 2010, p.96): 

 

As pessoas só respeitam, admiram, preservam e se identificam com aquilo 
que conhecem. Para que ocorra especialmente a identificação com os bens 
patrimoniais faz-se necessário pensar e construir possibilidades de educar 
para o patrimônio, para que as pessoas conheçam e sintam-se 
pertencentes aos espaços, ás discussões, lugares de guarda e preservação 
dos diferentes bens patrimoniais. Portanto, para que efetivamente ocorra 
uma educação para o patrimônio, não basta falar em patrimônio ou sobre 
patrimônio, é preciso viver o patrimônio. 

 

Ao educando deve-se oportunizar conhecer, discutir e refletir sobre as 

mudanças ocorridas na sociedade através do tempo, para que ocorra uma 

identificação com a produção cultural local, despertando desta maneira um sentido 

de pertencimento ao lugar e das possibilidades de valorização e preservação do 

patrimônio. 

A educação patrimonial torna-se grande aliada para todos aqueles que 

querem utilizá-la como método para sensibilização e valorização quanto à 

importância dos bens culturais. Através deste conhecimento, há uma possibilidade 

do indivíduo resgatar sua autoestima, sua identidade, modificar sua maneira de ver-

se e aos outros ao seu redor, envolvendo-se num sentimento de pertencimento.  

Para tanto, é preciso entender e se comprometer de manter seu Patrimônio 

Cultural vivo. Para Queiroz (2005):  

 

Ao abrirmos espaço para o tema “Educação Patrimonial” em nosso contexto, 
estamos proporcionando à sociedade brasileira um convite à reflexão quanto 
à responsabilidade que assumimos enquanto profissionais e cidadãos no 
processo de fortalecimento e revitalização de nossa cultura; sobre a 
responsabilidade de nos conduzir e a outros indivíduos, no caminho do 
entendimento e do profundo comprometimento na construção desse universo 
sociocultural. (p.5). 

 

Parte-se da concepção de que a participação da escola através da 

Educação Patrimonial contribui para o aprendizado dos educandos, na percepção do 



Patrimônio Cultural e Artístico como elemento de formação para o exercício da 

cidadania.  

 

AÇÕES: Sugestões para professores 

  ATIVIDADE 5 – PATRIMÔNIO HISTÓRICO – IMÓVEL 

 

METODOLOGIA – Proposta de trabalho com o Patrimônio Histórico da Cidade. 

 

ETAPA 1 – (ABORDAGEM) – Introdução sobre o patrimônio histórico da cidade e 

proposta de trabalho. 

  NÚMERO DE AULAS – 1 (horas/aula)   

ETAPA 2 – (OBSERVAÇÃO, EXPLORAÇÃO E REGISTRO) – Trazer a turma para 

a escolha do imóvel histórico com o registro fotográfico. Cada equipe deve fazer 

uma entrevista com o proprietário com base num questionário sobre a utilização do 

imóvel através o tempo. 

 NÚMERO DE AULAS – 2 (horas/aula) 

 

SUGESTÃO DE QUESTIONÁRIO 

 

1) Qual é a data de construção do imóvel? 

2) Como foi utilizado e a quem pertenceu este imóvel durante estes anos? 

3) Houve modificação na estrutura física ou na cor da fachada? 

 

ETAPA 3 – (APROPRIAÇÃO E FIXAÇÃO DO CONHECIMENTO) Montar com os 

alunos uma exposição sobre imóveis históricos da cidade para ser exposto na 

escola, com cartazes contendo informações e registros fotográficos, para apreciação 

de toda comunidade escolar. 

NÚMERO DE AULAS – 7 (horas/aula) 



OBJETIVOS – Sensibilizar sobre a importância do patrimônio histórico da cidade, 

buscando com isso o despertar para a valorização cultural e contribuir com a 

formação da cidadania do aluno. 

RECURSOS MATERIAIS – Papel, caneta, lápis, cartolina, lápis de cores, máquina 

fotográfica ou celular com câmera, fotografias antigas, papel cartaz, fitas crepe, cola.  

 

NÚMERO TOTAL DE AULAS – 10 Hora/aula 

 

Informações sobre Patrimônio Histórico: como e porque preservar.  

Site: http://www.creasp.org.br/arquivos/publicacoes/patrimonio_historico.pdf 

 

2.6 PATRIMÔNIO E ESCOLA  

 

    FIG.10 QUADRO – IMÓVEL HISTÓRICO ITALIANO  
    FONTE: AUTOR (2014) 

 

    Entende-se que a organização escolar tem um papel fundamental como 

mediadora do contato do aluno com o Patrimônio Local. Neste cenário a instituição 

de ensino, deveria ofertar atividades interessantes que chamem atenção do 

educando para sua cultura e para as manifestações artísticas locais, pois desta 

forma seria possível contribuir para formação da cidadania. 

http://www.creasp.org.br/arquivos/publicacoes/patrimonio_historico.pdf


   Nesse sentido os museus, centros culturais da comunidade podem 

contribuir com as escolas, para a presença da cultura e arte na vida dos alunos. A 

partir dessa aproximação se tem o entendimento da relação da produção histórica e 

artística com sua maneira pessoal de pensar e a realidade ao redor. Segundo 

Barbosa (1998) contribui: 

 

É desse conhecimento a partir da observação de objetos em museus, que 
derivam o pensamento eloquente e a expressão. É possível encontrar 
exemplos representativos de arte mesmo no menor dos museus, o que serve 
para ajudar os alunos a participarem do ato de criticar e descobrir conexões 
individuais entre seu modo pessoal de pensar e os valores estéticos da 
humanidade (p.119). 

 

Através do conhecimento da sua região e a contribuição do Patrimônio, o 

aluno pode tornar-se conhecedor de suas tradições, Bastos (2005), esclarece: 

 

Esse conhecimento da história e da arte local oferece elementos essenciais à 
cidadania. Tornando-se conhecedor das diferentes tradições culturais, 
inclusive aquelas oriundas das próprias comunidades locais, estudantes 
passam a adquirir não só um entendimento contextual das diversas formas e 
manifestações artísticas e tensões econômicas na sociedade (p.230). 

 

Nesta perspectiva entende-se o Patrimônio Cultural dentro do contexto 

local como promovedor da cidadania, favorecendo o desenvolvimento do senso 

crítico do educando. No entanto, percebe-se sua exclusão em relação à arte-

educação que eventualmente é ensinada nas escolas, pois se fala de artistas e artes 

que guardam pouca ou nenhuma relação com seu contexto. Isso pode ser notado 

nos questionamentos de Barbosa (2003, p.53): 

 

Mas a Arte entrou mesmo na escola? Ou seria melhor perguntar; que Arte 
entrou na escola? Ou ainda, qual o olhar sobre a Arte que esta na escola? 
Miró, Van Gogh, Picasso, Monet, Tarsila e Volpi? Pensariam os alunos que 
Arte é apenas pintura e que todos os artistas já estão mortos? 

 

Assim, diante de todas as colocações, o trabalho com as produções 

artísticas da comunidade, contribuir para o aumento do interesse do aluno em 

relação às aulas de arte. Conforme Francisco (1991, p.23) “Uma educação que 



apenas pretenda transmitir significados que estão distantes da vida concreta dos 

educandos não produz aprendizagem alguma”. 

  

  AÇÕES: Sugestões para professores 

 

ATIVIDADE 6 – VISITAÇÃO A EXPOSIÇÃO 

 

METODOLOGIA – Proposta de visita à exposição no museu, para identificar temas 

que relatem e expressem elementos da cultura local. 

ETAPA 1 – OBSERVAÇÃO – Visita a exposição no museu. Observar os temas 

retratados, maneira do artista se expressar. 

ETAPA 2 –  EXPLORAÇÃO E REGISTRO – Identificar uma obra que retrate algum 

aspecto da cultura local.  

ETAPA 3 – APROPRIAÇÃO – Relatar através de desenho os elementos que 

representam a cultura local presentes na exposição.  

 

OBJETIVOS – Reconhecer em produções artísticas feitas por artistas locais, a  

representação cultural da cidade. Perceber a ligação da Arte com o contexto do 

aluno. 

RECURSOS MATERIAIS – Folhas de papel sulfite e materiais artísticos. 

NÚMERO TOTAL DE AULAS – 6 (horas/aula) 

 

2.7 AVALIAÇÃO 

AÇÕES: Sugestões para professores 

 

ATIVIDADE 7 – verificar através dos questionários – conhecimento prévio do 

aluno e o conhecimento após realização das atividades 

 

METODOLOGIA – Para Interpretar os resultados obtidos com a aplicação da 

unidade didática, propor um questionário abordando todas as atividades 

desenvolvidas.  



  QUESTIONÁRIO 

1) Qual a importância que teve para você o trabalho sobre a receita de família? 

Comente os pontos positivos e negativos da atividade. 

2) Você já assistiu o filme “Narradores de Javé”?  Com base no debate comente 

sobre a importância da preservação da cultura local. 

3) Você, alguma vez, já tinha observado os imóveis históricos da cidade? Conhecia 

sua história? Comente o que sabia e o que aprendeu á respeito. 

4) Relate sua opinião sobre as atividades práticas: montagem do livro de receitas e 

da exposição. Comente pontos positivos e negativos. 

5) Descreva sua opinião sobre a visita ao museu.  Comente se achou a cultura local 

representada nas produções artísticas. 

OBJETIVOS – Verificar o aprendizado.  

RECURSOS MATERÍAIS – Caneta, lápis, borracha, folha de sulfite. 

  NÚMERO TOTAL DE AULAS – 1(Hora/aula) 

 

3 – ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

  

  A unidade didática – pedagógica foi elaborada com atividades teóricas e 

práticas, envolvendo o tema Patrimônio. Essa proposta será desenvolvida em 32 

aulas, com o objetivo de aproximar os educandos dos bens culturais através da 

Educação Patrimonial. A metodologia está norteada por princípios de observação, 

exploração registro, apropriação, para despertar a consciência a partir do resgate do 

legado cultural dos antepassados e produções presentes na comunidade local. 

 

 

NA ATIVIDADE 1 – Para iniciar o trabalho nesta Unidade Didática, propõe–se a 

realização de um questionário para verificar o conhecimento prévio dos alunos sobre 

o assunto bens culturais. 



 NA ATIVIDADE 2 – Explicar os resultados dos questionários sobre bens culturais, 

em seguida apresentar no áudio visual o assunto patrimônio. Para gravar estes 

novos conceitos apreendidos, finalizar com um jogo da memória elaborado com os 

patrimônios existentes na cidade. 

 

 

NA ATIVIDADE 3 – Sugerir assistir o Filme Narradores de Javé, com a intenção de 

oportunizar ao aluno o despertar para valorização da importância da preservação do 

Patrimônio. Fazer o debate com perguntas relacionadas à história, costumes e 

tradições, que determinam um grupo social.  

 

 

NA ATIVIDADE 4 – Fazer um trabalho com o patrimônio imaterial (resgate das 

receitas dos antepassados) com a intenção de valorizar a identidade familiar dos 

alunos, com apresentações de receitas, degustação e representação através de 

composições artísticas para a montagem de um livro de receitas.   

 

 

NA ATIVIDADE 5 – Na intenção de oportunizar o conhecimento e importância do 

patrimônio material local, propor aos alunos formar equipes com até 4 alunos para 

fazer uma pesquisa de campo no centro da cidade. Escolher um imóvel histórico 

para observar, fotografar e pesquisar através de entrevista com o proprietário, para 

montagem de exposição. 

 

 

NA ATIVIDADE 6 – Levar a turma para visitar uma exposição no museu. Observar 

as produções artísticas feitas por artistas locais e representar através de desenhos 

os elementos encontrados nas obras. 

 

 

NA ATIVIDADE 7 – A avaliação será com base no processo de desenvolvimento 

das atividades práticas e teóricas e nos resultados obtidos através dos 

questionários, dados aos alunos no início e final da aplicação desta unidade. 
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