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Resumo: 
 

Esta produção didática pedagógica será 
realizada no Colégio Estadual Duque de 
Caxias com os alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental, e se propõe trabalhar com a 
história, memória e identidade, através das 
memórias familiares dos alunos, bem como 
refletir acerca da formação do município de 
Corbélia. Nesta intervenção pedagógica 
também tem como um de seus objetivos 
principais promover através do estudo da 
história local algumas estratégias a fim de 
despertar a consciência histórica e um 
sentimento de pertencimento aos alunos, que 
serão realizadas através de leituras, 
questionamentos e reflexões sobre a história, 
memória, identidade e patrimônio, com visita a 
lugares de memória, pesquisas no laboratório 
de informática, entrevistas com familiares e 
membros da sociedade, palestras, análises de 
textos, fotos, vídeos, documentos históricos.         
Buscando através de suas memórias 
familiares a construção de sua identidade 
enquanto sujeitos históricos. Tendo em vista 
que muitos de nossos alunos desconhecem 
as memórias de suas famílias e de sua 
cidade, torna-se fundamental proporcionar 
aos mesmos a percepção de que também são 
construtores da sua história, da memória e 
dos acontecimentos de sua comunidade. É 
preciso que compreendam suas realidades, 
podendo, assim, tornarem-se sujeitos ativos 
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do processo histórico.  
 Palavras-chave: Corbélia, Memória, História Local e 

Consciência Histórica 

 Formato do Material Didático: Caderno Pedagógico 
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INTRODUÇÃO 

 

Cabe ao professor, este profissional da educação, estar sempre em busca 

constante de formação e de novos conhecimentos para sua prática pedagógica e, 

assim, poder melhorar a qualidade do ensino. O Estado do Paraná, em busca de 

melhorar a qualidade do ensino público, proporciona aos professores da rede 

estadual de educação a oportunidade de participar do PDE – Programa de 

Desenvolvimento Educacional – e, com este programa, proporcionar aos 

professores da rede pública de ensino, em parceria com as Instituições de Ensino 

Superior, a possibilidade de retornarem aos estudos acadêmicos, afastando-se 

durante um ano em sua totalidade, de suas atividades docentes na escola, visando a 

produção de novas propostas e de materiais pedagógicos para serem 

disponibilizado na rede pública. 

Este Caderno Pedagógico da disciplina de História está dividido em duas 

unidades, sendo que a primeira foi composta por duas atividades que buscam a 

socialização do projeto de intervenção pedagógica no Colégio. A primeira atividade 

trata-se da apresentação do projeto aos professores, direção, equipe pedagógica, 

funcionários em geral, Grêmio estudantil, membros da APMF e conselho escolar na 

semana pedagógica de 2015. Já a segunda atividade consiste na apresentação para 

os alunos do nono ano do ensino fundamental, público alvo do projeto de 

intervenção, e também para seus pais, o que deverá ocorrer nos primeiros dias de 

aula, ainda no mês de fevereiro de 2015. O objetivo desta apresentação é de 

esclarecer aos pais o que é o PDE, como serão desenvolvidas as atividades deste 

Caderno Pedagógico, sendo que algumas das atividades serão desenvolvidas no 

contra turno, e os alunos também sairão da escola para visitas no museu e na praça 

da cidade. Além disso, será apresentado o cronograma detalhado das atividades 

que serão desenvolvidas neste projeto de intervenção pedagógica. 

Na segunda unidade estão organizadas as atividades que serão 

desenvolvidas na intervenção pedagógica com os alunos do nono ano do ensino 

fundamental e foram organizados de modo a contemplar os seguintes 

encaminhamentos metodológicos: Tema; Objetivo; Conteúdo; Data; Duração; 

Público alvo; Orientações Metodológicas; Recursos Utilizados e Avaliação. 
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A proposta de discussão sobre o estudo da história local com objetivos de 

despertar a consciência histórica e um sentimento de pertencimento aos alunos será 

realizada através de leituras, questionamentos e reflexões sobre a história, memória, 

identidade e patrimônio, com visita a lugares de memória, pesquisas no laboratório 

de informática, entrevistas com familiares e membros da sociedade, palestras, 

análises de textos, fotos, vídeos, documentos, produções de narrativas históricas, 

elaboração de mapas, organização de mostra cultural e produção de um livro de 

memória. As metodologias que serão utilizadas estarão detalhadas em cada 

atividade dessa Produção Didática. 

A elaboração deste Caderno Pedagógico está pautada nas Diretrizes 

Curriculares de História para a Educação Básica do Estado do Paraná, onde estão 

fundamentadas as novas necessidades e práticas pedagógicas para o ensino de 

História. 

Para os anos finais do Ensino Fundamental propõe-se, nestas Diretrizes, 
que os conteúdos temáticos priorizem as histórias locais e do Brasil, 
estabelecendo-se relações e comparações com a história mundial 
(PARANÁ, 2008, p.68). 

 

Também de acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do 

Estado do Paraná, com relação à disciplina de História (2008, p. 45), pela Lei nº 

13.381/01, é obrigatório o ensino da História do Paraná no Ensino Fundamental e 

Médio nas escolas paranaenses da rede pública. Diante de tais fundamentações é 

que será direcionado o trabalho com base na temática proposta, ou seja, o estudo 

da história local, no município de Corbélia, Paraná, como estratégia para o ensino de 

história para os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, o qual está vinculado na 

temática “História e Historiografia do Paraná”. 

Esta proposta de intervenção pedagógica parte da seguinte 

problemática: De que maneira pode-se trabalhar de forma atrativa para construir 

um saber histórico que seja significativo para os alunos e que os mesmos 

sintam-se parte do processo histórico?   

Diante de tal questionamento, constitui-se um grande desafio para o 

professor de História, que é o de despertar o interesse por estudar história. Nesse 

sentido, para grande parte dos alunos, estudar História é “estudar o passado”, 

estudar aquilo que já é superado. Para outros, estuda-se para fazer a prova e passar 

na disciplina, mesmo os professores utilizando recursos tecnológicos disponíveis na 
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escola, na tentativa de despertar no aluno um comportamento mais participativo e 

criativo. Do mesmo modo, nota-se a falta de interesse por parte dos alunos e, desta 

forma, não se consegue fazer com que os mesmos percebam-se como construtores 

de sua própria história, encontrando dificuldades em relacionar a realidade do 

presente com a construção da história local. Assim, acabam tendo apatia junto às 

aulas de história pelo fato de não se considerarem sujeitos da história. 

     Perante o quadro apresentado, percebe-se que há necessidade de favorecer 

a reflexão e construir um processo de ensino que seja capaz de propor algumas 

alternativas metodológicas. As mesmas devem despertar mais interesse pelas aulas. 

Assim, sugere-se o estudo da reconstrução da história familiar dos alunos e da 

história local para estimular o despertar de uma consciência histórica. 

Tendo em vista que muitos de nossos alunos desconhecem as memórias de 

suas famílias e de sua cidade, o provável fato de estes não as valorizarem, torna-se 

imprescindível proporcionar aos mesmos alguns meios para a percepção de que 

também são construtores da sua história, da memória e dos acontecimentos de sua 

comunidade. É preciso que compreendam suas realidades, podendo, assim, 

tornarem-se sujeitos ativos do processo histórico na busca de uma relação entre 

teoria/prática, bem como da relação entre educação e sociedade. Esta busca pela 

percepção e construção da memória familiar se embasa na afirmação de que “A 

memória familiar é uma construção coletiva, uma corrente de pensamento contínuo 

[...] que retém do passado somente o que está vivo ou capaz de viver na consciência 

do grupo que a mantém” (HALBWACHS,1990, p.81-82). 

 Com o objetivo de possibilitar aos alunos a formação de uma consciência 

histórica, buscando através de suas memórias familiares a construção de sua 

identidade enquanto sujeitos históricos, trabalharemos com a História local para 

despertar a curiosidade dos alunos, tentando fazer emergir as memórias e a história 

de suas origens, da família, da comunidade, do município etc. É possível reconstruir 

e valorizar as experiências individuais e coletivas para a construção da consciência 

histórica, enfatizando que a história nunca está pronta, nem é absoluta, além de que 

o fazer histórico é um processo permanente, vivo e que diz respeito a todos. 

 Ao reconstruir a memória das famílias dos alunos, ou do grupo social que 

vivem, as suas tradições e costumes passados de geração para geração, no seu 

cotidiano, também possibilitaria aos alunos uma análise dos diferentes níveis da 

realidade econômica, política, social e cultural. Os mesmos sentir-se-iam parte da 



9 

 

história, vivenciando a relação dos momentos históricos com a vida de seus 

antepassados: 

 

Quando se fala em memória, não estamos nos referindo apenas à memória 
individual. Isso porque também podemos falar em memórias coletivas, 
formadas pelos costumes, hábitos, saberes, festas, comemorações, 
lugares, construções e fatos compartilhados pelos habitantes de uma 
determinada localidade.[...] Esse tipo de memória ajuda a construir a 
identidade das pessoas que moram nessas localidades (BERUTTI; 
MARQUES, 2009, p 67). 
 

 

A História Local como ferramenta pedagógica é uma alternativa a ser 

considerada, uma vez que este conhecimento poderá nos fazer refletir sobre a 

formação dos sujeitos históricos e sobre o nosso fazer pedagógico. As Diretrizes 

Curriculares de História que norteiam o trabalho da disciplina em sala de aula 

enfatizam em vários momentos o uso da História Local como metodologia para o 

ensino de História, como no trecho: “O estudo das histórias locais é uma opção 

metodológica que enriquece e inova a relação de conteúdos a serem abordados, 

além de promover a busca de produções historiográficas diversas” (PARANÁ, 2008, 

p 71). 

Perante o conjunto de questões apresentado até o momento, a forma de 

abordagem da História Local é diferente da tradicional, que por muito tempo esteve 

presente nos manuais didáticos de forma pronta e acabada, tornando os alunos 

indiferentes ao processo do saber e, portanto, distante da formação de uma 

consciência histórica. 

 Na perspectiva de conhecer as histórias do cotidiano, buscamos saber 

como viviam nossos antepassados. Isso, certamente, pode nos auxiliar na 

compreensão do que somos, articulando a história e as memórias locais/regionais 

aos conteúdos específicos da disciplina de História, favorecendo a construção do 

conhecimento histórico.  

Para Schmidt e Cainelli: 

 

[...] um aspecto importante do ensino da História é a etapa em que o aluno 
registra sua própria história, a de seu grupo familiar e a do segmento social 
ao qual pertence e articula-se com os conteúdos ou tema estudado. [...] pelo 
diálogo com o passado e o presente, identificam as possibilidades de 
intervenção e participação na realidade em que vivem (SCHMIDT; 
CAINELLI, 2009, p. 161-162). 
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Assim, busca-se propor para o aluno que ele poderá ser autor de sua própria 

história, do seu grupo, da instituição ou da comunidade. Significará perceber-se 

como sujeito histórico e que suas experiências poderão ser narradas e registradas 

por seus protagonistas, contribuindo, assim, para o reconhecimento, e mesmo a 

construção, de sua identidade.  

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

Este Caderno Pedagógico fundamenta-se nas Diretrizes Curriculares de 

história para a Educação Básica do Estado do Paraná e também nos pressupostos 

teóricos, metodológicos e históricos de Maurice Halbwachs, Jacques Le Goff, Maria 

Auxiliadora Schmidt e Marlene Cainelli, Maria Circe Bittencourt, Verena Alberti, 

Valdir Gregory, entre outros, no intuito de ampliar os conhecimentos e os conceitos 

sobre a temática tratada nesta produção. 

Conforme as Diretrizes Curriculares, um dos objetivos do ensino de história é 

desenvolver a consciência histórica dos sujeitos. Esta Produção Didática busca 

através da História Local despertar uma consciência histórica, produzir maior 

inserção dos alunos na comunidade da qual fazem parte, reconstruindo sua 

memória familiar, bem como a do município de Corbélia e, assim, fazê-los refletir 

sobre a historicidade dos lugares, dos sujeitos e a sua própria identidade.  

             Ainda de acordo com as Diretrizes Curriculares a partir do século XX houve 

um avanço na produção do conhecimento histórico sobre a influência de correntes 

historiográficas como Nova História, Nova História Cultural e Nova Esquerda Inglesa, 

que propuseram para a História novas perspectivas teóricas e suas temporalidades, 

novas fontes, a inclusão de novos sujeitos e novas formas de explicar a realidade. 

(PARANÁ 2008) 

              Assim com a ampliação dos campos de pesquisa possibilitou aos 

historiadores não mais a tarefa de narrar os fatos que marcavam a memória da 

nação, mas também surgem novas áreas de pesquisas que vão modificar a relação 

entre passado e presente e trazer para a história grupos e personalidades anônimas 

até então. Diante de tais possiblidades pessoas comuns e seu cotidiano passam a 

compor os discursos historiográficos e esses sujeitos históricos passam a ter um 

lugar na história. 
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   O autor Jacques Le Goff, após sua trajetória de estudos acerca de explicar 

suas concepções de História, desenvolvendo teórica e metodologicamente o que 

pensa sobre o trabalho histórico e a própria História, afirma que: 

 

[...] o trabalho histórico tem por fim tornar inteligível o processo histórico e 
que esta inteligibilidade conduz ao reconhecimento da regularidade na 
evolução histórica. [...] A história é a ciência do tempo. Está estritamente 
ligada às diferentes concepções de tempo que existem numa sociedade e é 
um elemento essencial da aparelhagem mental de seus historiadores (LE 
GOFF, 2003, p.44-45; p. 52). 

  
 
Ainda segundo Jacques Le Goff, “a memória é um elemento essencial do 

que se costuma chamar identidade, individual e coletiva” (2003, p 469). A memória e 

a identidade estão intimamente ligadas à história. Através de entrevistas com 

moradores mais antigos da cidade, conhecidos como pioneiros, e com familiares dos 

alunos, como avós e bisavós, é possível oportunizar a valorização do cotidiano das 

pessoas, ou grupos sociais que vivem, as suas tradições e costumes passados de 

geração para geração. No seu cotidiano, também possibilitaria aos alunos uma 

avaliação dos diferentes níveis da realidade econômica, política, social e cultural em 

que se encontram. 

A memória pressupõe registro. Ela é, por excelência, seletiva e reúne as 

experiências, os saberes, as sensações, as emoções e os sentimentos que, por um 

motivo ou outro, escolhemos para guardar. Assim, trata-se de definições e conceitos 

de história, memória e identidade. Esta base é fundamental para o desenvolvimento 

da própria História, porque não existe vida sem história, nem sociedade sem 

memória. A memória tem várias funções, entre elas está a de preservar a 

identidade. Para Alberti:  

 

Memória é essencial a um grupo porque está atrelada à construção de sua 
identidade. Ela é o resultado de um trabalho de organização e de seleção 
do que é importante para o sentimento de unidade, de continuação e de 
experiência, Isto é, de identidade (ALBERTI, 2005, p.167) 

 

 

Nesta Produção Didática, a História Local será utilizada como ferramenta 

pedagógica, uma vez que este conhecimento poderá nos fazer refletir sobre a 

formação dos sujeitos históricos e sobre o nosso fazer pedagógico. As Diretrizes 

Curriculares de História que norteiam o trabalho da disciplina em sala de aula 



12 

 

enfatizam em vários momentos o uso da História Local como metodologia para o 

ensino de História, como no trecho: “O estudo das histórias locais é uma opção 

metodológica que enriquece e inova a relação de conteúdos a serem abordados, 

além de promover a busca de produções historiográficas diversas” (PARANÁ, 2008, 

p 71).  

Diante de tais afirmações, a forma de abordagem da História Local poderá 

desempenhar um papel fundamental na formação do indivíduo, possibilitando a 

construção de um conhecimento mais reflexivo e crítico sobre o meio onde vive, 

tornando mais consciente e portanto, mais próximo da formação de uma consciência 

histórica apropriada.  

Para Circe Bittencourt, o ensino de história deveria atender os seguintes 

quesitos:  

 
[...] o ensino de História deve efetivamente superar a abordagem 
informativa, conteudista, tradicional, desinteressante e não significativa para 
professores e alunos e que uma das possibilidades para superação é sua 
problematização a partir do que está próximo, do que é familiar e natural 
aos alunos. [...] quando é necessário haver uma abordagem e 
desenvolvimento importante das noções de tempo e espaço, juntamente 
com o início da problematização, da compreensão e explicação histórica e o 
contato com documento (BITTENCOURT, 2004, p. 121). 

 
 

A história local é vista também como necessária para o ensino por 

possibilitar a maior compreensão aos alunos, podendo servir de elo para dar 

condições aos mesmos de se identificarem e se reconhecerem como sujeitos 

históricos. Ela pode despertar ainda mais interesse pela história do Paraná, da 

comunidade onde vivem e desenvolvem sua cultura, apropriando-se de sua herança 

histórica e valorizando-a.  

Segundo Schmidt e Cainelli:  

 
O trabalho com a história local no ensino da História facilita, também, a 
construção de problematizações, a apreensão de várias histórias lidas com 
base em distintos sujeitos da história, bem como de histórias que foram 
silenciadas, isto é, que não foram institucionalizadas sob a forma de 
conhecimento histórico. Ademais, esse trabalho pode favorecer a 
recuperação de experiências individuais e coletivas do aluno, fazendo-o vê-
las como construtivas de uma realidade histórica mais ampla e produzindo 
um conhecimento que, ao ser analisado e retrabalhado, contribui para a 
construção de sua consciência histórica (SCHMIDT; CAINELLI, 2009, 
p,140).  
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Nesta produção pedagógica busca-se, através da reconstrução da história 

de sujeitos anônimos da sociedade, a história dos familiares dos alunos e de sua 

localidade, que tem como um dos objetivos, promover a valorização das 

experiências individuais e coletivas na construção de uma consciência histórica, 

bem como a formação de um sentimento de pertencimento ou mesmo a formação 

de sua identidade. 

 Parte-se do pressuposto de que a história nunca está pronta, nem é 

absoluta, e que o fazer histórico é um processo permanente, vivo, que diz respeito a 

todos. Assim, seria impossível imaginarmos a vida sem história. A História é, dessa 

forma, mais do que lembrar o que foi vivido. A narrativa histórica também transmite 

valores e visões de mundo que nos ajudam a compreender o que se vive hoje. 

No entanto, sabemos que o poder de narrar, registrar e definir o que faz 

parte da História fica sempre restrito nas mãos de poucas pessoas e instituições. Na 

maioria das vezes, estabelece-se uma narrativa oficial, que passa a ser preservada 

e repetida nos livros didáticos e nas mídias.  

Na tentativa de superação desse padrão, propusemos, nesta produção 

didática pedagógica, a confecção artesanal de um livro de memória familiar. 

Acredita-se que cabe também ao professor de história oportunizar formas e 

estratégias para que o aluno possa registrar sua própria história, do seu grupo, da 

instituição ou da comunidade. Então, propõe-se para os alunos que suas 

experiências e as de sua família poderão ser narradas e registradas por eles. 

Acreditamos que essa estratégia também poderá contribuir para a formação de sua 

consciência histórica. 
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UNIDADE I 

 
 

ATIVIDADE I: Apresentação do Caderno Pedagógico no Colégio 

 

OBJETIVO: Apresentar a Unidade Didática que será desenvolvida no Colégio 

Estadual Duque de Caxias, pela professora do PDE, Marilene Terezinha Bergamo, 

para a comunidade escolar. 

 

DATA: Semana Pedagógica de fevereiro de 2015. 

 

DURAÇÃO:  2 aulas 

 

PÚBLICO ALVO: Direção, Coordenação Pedagógica, Professores, Funcionários, 

membros da APMF e do Conselho Escolar. 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS: Na Semana Pedagógica de 2015, será feita a 

apresentação da proposta de Intervenção Pedagógica, em forma de slides, para 

toda a comunidade escolar, sendo esta a Unidade Didática da professora Marilene, 

que será desenvolvida com os alunos do 9º ano do Colégio Estadual Duque de 

Caxias de Corbélia. Com isso, propõe-se informar a todos os membros do colégio 

sobre o trabalho realizado no decorrer do PDE, que será agora implementado, 

enfatizando que gostaria de contar com o apoio de todos os envolvidos. 

 

RECURSOS UTILIZADOS: Computador e equipamento Datashow. 

 

MATERIAL DE PESQUISA: Produção Didática pedagógica desenvolvida pela 

Professora Marilene do PDE da disciplina de História. 
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ATIVIDADE II: Apresentação do trabalho que será realizado na Produção 

Didática para os alunos e pais. 
 

OBJETIVO: Apresentar alguns esclarecimentos sobre Unidade Didática que será 

desenvolvida no Colégio Estadual Duque de Caxias, pela professora do PDE, 

Marilene Terezinha Bergamo, para os alunos do 9º Ano e também para seus pais. 

 

DATA: Primeiros dias de aulas de 2015, antes do início da Intervenção Pedagógica. 

 

DURAÇÃO: 2 aulas 

 

PÚBLICO ALVO: Alunos do 9º Ano e seus pais. 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS: No início do ano letivo de 2015, nos seus 

primeiros dias de aulas, será realizada uma reunião com os alunos, os quais serão o 

público alvo da Intervenção Pedagógica, juntamente com seus pais, visando 

esclarecer sobre o programa do PDE, levando em consideração que é a primeira 

vez que se desenvolve essa atividade do PDE no Colégio Estadual Duque de 

Caxias. A apresentação da proposta de Intervenção Pedagógica será feita através 

de slides, para os pais, alunos e também para equipe pedagógica da escola. No 

momento, será destacada a importância da educação para a história local. 

 

RECURSOS UTILIZADOS: Computador e o equipamento Datashow. 

 

MATERIAL DE PESQUISA: Produção Didática pedagógica desenvolvida pela 

Professora Marilene do PDE da disciplina de História e Cronograma das atividades. 
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UNIDADE II 

 
 

ATIVIDADE I: Conceitos de memória, história e identidade 

 

OBJETIVO: Compreender algumas perspectivas conceituais por trás da relação 

entre “História, Memória e de Identidade”, além de tentar perceber como esses 

elementos se processam enquanto práticas sociais. 

 

CONTEÚDO: História do Paraná: Conceitos, Fontes históricas, Fatos históricos  

 

DATA: Março de 2015. 

 

DURAÇÃO: 4 aulas 

 

PÚBLICO ALVO: Alunos do 9º ano, anos finais do Ensino Fundamental. 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS: Sensibilizar os alunos, a partir de um ponto de 

partida sobre a relação entre história e memória, com a leitura de um trecho do texto 

Aprendendo com o menino Guilherme Augusto. Diante disso, refletiremos em grupo 

sobre qual o lugar das memórias na vida de cada um. Como funciona a memória? 

Para que serve? Onde está guardada? Quem define o que será guardado, ou seja, 

lembrado? Após os comentários dos grupos, será cobrado a entrega de um pequeno 

texto contendo o conceito de memória que foi retirado do livro Memória Social (2008, 

p 17) e com uma citação de Verena Alberti (ALBERTI, 2005, pág. 167). 

O QUE É MEMÓRIA? 
Trecho do livro Aprendendo com o menino Guilherme Augusto 

 
O que é uma memória? – perguntou Guilherme Augusto. Ele vivia fazendo perguntas. 
- É algo de que você se lembre – respondeu o pai. 
Mas Guilherme Augusto queria saber mais; então ele procurou a senhora Silvano, que tocava 
piano. 
- O que é memória? – perguntou. 
- Algo quente, meu filho, algo quente. 
Ele procurou o senhor Cervantes, que lhe contava histórias arrepiantes. 
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- O que é uma memória? – perguntou. 
-  Algo bem antigo, meu caro, algo bem antigo. 
Ele procurou o senhor Valdemar, que adorava remar. 
- O que é uma memória? – perguntou. 
- Algo que o faz chorar, meu menino, algo que o faz chorar. 
Ele procurou a senhora Mandala, que andava com uma bengala. 
- O que é uma memória? – perguntou. 
- Algo que o faz rir, meu querido, algo que o faz rir. 
Ele procurou o senhor Possante, que tinha uma voz de gigante. 
- o que é uma memória? – perguntou. 
- Algo que vale ouro, meu jovem, algo que vale ouro. 

 

Como funciona a memória? Para que serve? Onde está guardada? Quem 
define o que será guardado, ou seja, lembrado? 

 
Memória 

A memória pressupõe registro, ainda que tal registro seja realizado em nosso 
próprio corpo. Ela é, por excelência, seletiva. Reúne as experiências, os saberes, as 
sensações, as emoções, os sentimentos que, por um motivo ou outro, escolhemos 
para guardar. A memória pode estar presente de várias formas: em objetos, 
músicas, palavras. E ela não é estática.  

 
A memória é essencial a um grupo porque está atrelado à construção de 
sua identidade. Ela é o resultado de um trabalho de organização e de 
seleção do que é importante para o sentimento de unidade, de continuação 
e de experiência, Isto é, de identidade (ALBERTI, 2005, p. 167). 

 
Dando continuidade à aula, deve-se fazer os seguintes questionamentos aos 

alunos: o que é história? Para que serve estudar história? Quem faz a história? O 
que são fontes históricas?  Qual é o trabalho do historiador? É necessário 
estabelecer um tempo para que os grupos discutam e registrem em seus cadernos o 
que sabem sobre o tema proposto. Na sequência, um representante do grupo de 
alunos irá apresentar as conclusões do grupo para os demais grupos, e o professor 
vai registrando no quadro as respostas dos alunos, na tentativa de identificar o que 
eles já sabem sobre o assunto. O professor fará suas considerações sobres as 
respostas do quadro e apresentará um pequeno texto, contendo o conceito de 
História, retirado do livro Memória Social (2008, p 17) e com uma citação de Le Goff 
sobre o significado de “História”. 

 

O que é História? Para que serve estudar história? Quem faz a história? O que são 
fontes históricas?   
Toda história é sempre uma narrativa organizada por alguém em determinado tempo e implica 
uma seleção. Essa construção ocorre, invariavelmente, no presente, por um ou mais autores. 
Portanto a história é conjunto de narrativas sobre o ‘passado’ que procuram reelaborar 
sentidos e significados para o ‘presente’. 
A história nunca está pronta, nem é absoluta. O fazer histórico é um processo permanente, 
vivo, que diz respeito a todos.  
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Uma história é uma narração, verdadeira ou falsa, com base na realidade 
histórica ou puramente imaginária – pode ser uma narração histórica ou 
uma fábula (LE GOFF 2003, p.18,19). 

                  
Para finalizar, realiza-se a leitura de um fragmento de um texto que aborda 

alguns significados acerca do conceito de “Identidade”, retirado da produção didática 
da professora PDE – 2012, Tereza Maria de Oliveira, além de uma citação de Michel 
Pollak, sintetizando o conceito. Após a leitura, faremos a discussão e visualização 
de alguns exemplos que são considerados como símbolos de identidades em nosso 
município e também no Estado do Paraná. Logo após isso, os alunos farão um 
desenho, seguido de um pequeno texto, em que explicarão o motivo pelo qual 
decidiram sobre o símbolo que mais se identificaram ou acharam interessante. 
                   

IDENTIDADE 
 

 A identidade das pessoas está ligada ao contexto social no qual a pessoa está 
inserida. Este contexto é que regula e promove a necessidade das múltiplas 
identidades. 

Assim, as pessoas são divididas em diversas identidades, as quais muitas 
vezes são copiadas de outros. Por isso, para fazer parte de dado grupo deve 
assemelhar suas características, o que fará com que se sinta parte do grupo. 

Como exemplo, basta pensarmos aqui na escola, todos vestem o uniforme e 
trazem livros e cadernos; se um dos alunos chegar à escola vestido de hippie, será 
visto de forma diferente pelos demais. Essa pessoa terá que adaptar-se à escola. 

O que somos hoje é resultado de onde vivemos e do que aprendemos, seja na 
escola, na família ou na própria cidade, com os amigos.   

As identidades que temos foram construídas a partir dos modelos ensinados 
pelos nossos pais, vizinhos, parentes, escola, etc. 
A construção das identidades vai moldando-se quando um determinado grupo se 
apropria de seus valores ou manifestações, perpetuando-os na sua história, passando 
de geração para geração. 

A identidade é a imagem que a pessoa adquire ao longo da vida referente a ela 
própria, o que ela se mostra aos outros e a si, o que ela acredita de si e o que quer dos 
outros a mesma crença. 

 
 

A memória é um elemento constituinte do sentimento de 
identidade, tanto individual como coletivo, na medida em que 
ela é também um fator extremamente importante do 
sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de 
um grupo em sua reconstrução de si (POLLAK, 1992). 
 

 
RECURSOS UTILIZADOS: Aula expositiva e dialogada, Quadro, caderno, caneta, 
multimídia.  
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ATIVIDADE II: História Oral - Entrevista com pessoas da família dos alunos. 

 

OBJETIVO: Reconstruir a memória familiar dos alunos e da formação do município 

de Corbélia com vista à valorização das experiências individuais e coletivas na 

construção da consciência histórica;  

 

CONTEÚDO: História do Paraná: História Local – Município de Corbélia 

 

DATA: Março de 2015. 

 

DURAÇÃO: 1 aula 

 

PÚBLICO ALVO: Alunos do 9º ano, anos finais do Ensino Fundamental. 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS: Neste momento da aula será entregue o 

roteiro da entrevista, seguindo as seguintes questões: 

 

Entrevista:  Avós e bisavós, e outros membros da família  

 
Entrevista 

1 - Nome, local e data de nascimento. 
 
2 - Qual a origem da sua família? Fale um pouco sobre ela.  
 
3 - Se sua família veio de outro continente ou país, como ocorreu a sua vinda, 
ou de seus pais, avós ou bisavós para o Brasil? Por que o Brasil? 
 
4 - Onde foram morar quando chegaram no Brasil? Como foi a sensação de 
ser estrangeiro? Quais dificuldades que encontraram no Brasil? 
 
5 - Em que período sua família veio para o Paraná? E quando chegaram em 
Corbélia?  Comente sobre o trajeto percorrido meio de transporte usado, as 
paisagens, as dificuldades encontradas na viagem, as expectativas da 
chegada. 
 
6 - Como era a infância nessa época?   Quais eram as brincadeiras?  E a   
adolescência como era? Como se divertiam e se comunicavam neste tempo?   
 
7 - Em qual atividade econômica sua família veio trabalhar em Corbélia? 
Quais eram as expectativas com o novo lugar?  E hoje qual atividade exerce?  
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8 - Quais eram os sonhos com o novo lugar (Corbélia)?  Qual o sonho hoje?  
 
9 - Quais memórias, identidades e cultura sua família preserva de seus 
antepassados nos dias atuais? Culinária, danças, músicas, fotografias, 
objetos, documentos.    
 

Após a entrega dos formulários da entrevista aos alunos, os mesmos serão 

orientados na maneira de proceder a abordagem da entrevista, lembrando sempre 

de fazê-lo de modo muito respeitoso, também por se tratar de pessoas de outra 

geração. Para a entrevista os alunos poderão fazer uso de aparelhos tecnológicos 

como: celulares, smartphones, filmadoras, câmeras fotográficas, caneta e papel.     

Dando continuidade às orientações para a apresentação da entrevista, será 

usada a estratégia “roda de história”, em que todos ficarão em círculo, com exceção 

do entrevistado e do entrevistador, que apresentarão as histórias de suas famílias 

para os demais alunos. Nesta estratégia, todos os alunos vivenciam o papel de 

entrevistador, entrevistado e observador.  

 

Segundo relato de Elcio Zanato, filho do fundador de Corbélia, Armando Zanato, seu 
pai, que era contratado pelo governo para atuar na legalização de terras e pacificar os 
posseiros no Paraná, ao chegar ao cruzamento de duas pequenas estradas que ligavam 
Cascavel – Maringá e Toledo – Guarapuava em 1950, fez com pedaços de taquara, uma cruz 
que usou para marcar onde idealizou construir uma cidade. Essa marca foi colocada onde 
hoje se encontra a Praça Paraguai. Nos anos seguintes, preocupou-se em desenhar o projeto 
da futura cidade, marcar os lotes e realizar as vendas destas terras, principalmente nas 
regiões de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, garantindo aos compradores que traria para a 
nova colônia (atual cidade de Corbélia), Irmãs (freiras) e um Padre, tanto que em 1956, 
chegam à Corbélia as Irmãs Franciscanas, da cidade de Rodeio, Santa Catarina e o Padre 
Bernardo Lübe em 1953, cumprindo a promessa feita aos compradores. É possível ver na 
história que a presença da religiosidade era uma constante na nova cidade e tudo que fosse 
criado, construído, tinha a bênção do referido Padre. 
 Depois de idealizada a cidade, Armando Zanato desenvolveu um verdadeiro trabalho 
de publicidade e propaganda, falando sobre Corbélia nos jornais e rádios gaúchas, distribuiu 
diversos panfletos, mandou fazer um filme que custou 100 alqueires de pinheiros e era 
passado em algumas sessões de cinema, enfim, divulgou ostensivamente a cidade que surgia 
e assim, atraiu muitos para a região e assim, Corbélia foi se desenvolvendo e tornou-se essa 
próspera cidade. (PEROZA, 2012 p. 45) 

 

RECURSOS UTILIZADOS:  Aula expositiva, quadro, giz, caderno, caneta.  

 



21 

 

ATIVIDADE III: Visita ao museu e à praça dos pioneiros. 

 

OBJETIVOS: Promover junto aos alunos visitas em lugares de memória, museus, 

praças da cidade;  

Possibilitar a construção do conhecimento sobre patrimônio, museus e símbolos de 

identidade do município.   

Construir uma consciência sobre o tempo e promover a formação de uma 

consciência histórica. 

  

CONTEÚDO: História do Paraná, História Local e lugares de memória 

 

DATA: Março de 2015. 

 

DURAÇÃO: 4 aulas 

 

PÚBLICO ALVO: Alunos do 9º ano, anos finais do Ensino Fundamental. 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS: Na sala de aula explorar o conhecimento 

prévio dos alunos sobre: Museus e patrimônio. Aplicar os seguintes 

questionamentos. O que são? Para que servem? Onde estão localizados? Você já 

foi a um museu? Após a participação dos alunos, realizar a leitura de texto impresso 

sobre o assunto, e que será entregue para os alunos. Depois da leitura, ministrar 

uma aula expositiva com auxílio de slides sobre o tema. Após a aula teórica, fazer a 

visita ao museu da cidade e à praça dos pioneiros 

 
MUSEU 
 

Um museu é, na definição do International Council of Museums (ICOM, 2001), “uma 
instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, 
aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais 
do homem e de seu entorno, para educação e deleite da sociedade”. 

 
Os museus devem recolher os objetos que vão compor seu acervo e 

conservá-los em bom estado, controlando a temperatura e a umidade nos casos de 
haver peças frágeis e delicadas. 
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Mas não basta conservar: o museu também deve estudar os objetos que 
guarda. Em todos os museus deve haver historiadores para analisar as peças 
guardadas e criar o conhecimento histórico com base nessa análise. 
Somente após essa análise dos historiadores é que os museus podem expor os 
objetos, de maneira que o público visitante possa conhecer as conclusões a que os 
historiadores chegaram. 

A exposição deve usar recursos modernos e uma linguagem simples, para 
que todas as pessoas possam entender seu conteúdo.  

Os museus possuem algumas regras, a maioria dos museus não permite 
fotografar o acervo, porém não são impedidos de registrar a visita como um todo, os 
museus por fora, por exemplo. 

 

Tipos de museus 
Em geral os museus são classificados pelo tipo de objetos que guardam: 
Museus histórico é a instituição que guardam objetos diversos sobre o passado de uma 
pessoa, acontecimento ou local. Esses museus costumam expor móveis, armas, roupas, 
fotografias antigas. 
Museu de arte é especializado em obras de arte, como pinturas, esculturas, gravuras, etc. 
 Além desses dois, há muitos outros tipos de museus, como os de tecnologia e ciência, 
cultura popular, ecologia, brinquedos, etc. (Livro didático Ser Protagonista V.I, 2010, p. 16) 

 
 
PATRIMÔNIO 
 

A palavra patrimônio é de origem latina, deriva de pater, que significa pai, 
num sentido mais social do que a simples referência à paternidade física (HOUAISS, 
p. 2148). Enquanto conjunto de bens pertencentes ao pater, é   utilizada no sentido 
de herança, legado, ou seja, aquilo que o pai deixa para o (s) filho (s). Também 
utilizamos a palavra patrimônio quando nos referimos ao conjunto de bens de uma 
instituição, empresa, associação ou de pessoas em geral. Nesse sentido, ela está 
associada a valores monetários, à riqueza (Educação Patrimonial, 2004, p. 10). 

 

O patrimônio enquanto conjunto de bens produzidos por outras gerações, ou seja, os 
bens resultantes da experiência coletiva que um grupo humano deseja manter como perene. 
Neste sentido, patrimônio supera a definição estreita de um conjunto estático de objetos, 
construções, documentos, obras, etc., sendo uma marca, um vestígio que individualiza os 
homens em momentos temporal e culturalmente distintos. 

 
No entanto, nem todos os registros humanos importantes para o 

entendimento da História e para a identidade de um povo, região ou país podem ser 
preservado em arquivos e museus. Além de documentos e objetos, há registros 
como edifícios, parques, jardins, ruas, cidades inteiras e também saberes e 
tradições, como algumas receitas culinárias (Livro didático Ser Protagonista V.I, 
2010, p. 17) 
 

Visita ao museu histórico de Corbélia e à Praça dos Pioneiros 

 
Após o trabalho em sala de aula, conhecendo um pouco sobre museus e 

patrimônio histórico, os alunos, juntamente com a professora, sairão para visitar o 
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museu de Corbélia e a praça dos pioneiros, devendo observar os seguintes 
questionamentos em sala:  
 

1. Você já foi a um museu? 
2. Qual é o tipo de museu que você vai visitar?   
3. Quais os principais motivos desta visita ao Museu? 

 

Depois da visita, será questionado: 

 
1. Qual foi seu sentimento ao conhecer o Museu Histórico de Corbélia? 
2. Quais foram os objetos que mais chamaram sua atenção? Por quê? 
3. Na sua casa a sua família costuma guardar objetos antigos? Quais? 
4. Havia algum objeto que você não conhecia? 
5. Você acha importante para a preservação da história tanto da sua, quanto da 

sua família e do local onde vive, guardar estes objetos? 
 
Após a visita à praça, questiona-se: 
 

1. O que representa esta praça? 
2. Qual sua importância para a história do município? 
3. Por que esta praça foi construída? 
4. Você se sente representado nessa praça? Ou identifica alguns traços da sua 

cultura familiar? 
 

 
Praça dos Pioneiros – Corbélia 

                                         Fonte: Acervo Público Municipal de Corbélia 

 

RECURSOS UTILIZADOS: Aula expositiva e dialogada, quadro, giz, caderno e 

cópias dos textos. 
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ATIVIDADE IV: Reflexão após a visita nos lugares de memória  

 

OBJETIVO: Construir uma consciência sobre o tempo e promover a formação de 

uma consciência histórica. 

 

CONTEÚDO: História do Paraná, História Local e lugares de memória 

 

DATA: Março de 2015. 

 

DURAÇÃO:   1 hora aula 

 

PÚBLICO ALVO: Alunos do 9º ano, anos finais do Ensino Fundamental. 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS: Após a visita nos lugares de memória, 

Museus e Praça dos Pioneiros, na sala de aula os alunos irão produzir uma narrativa 

histórica a partir de seus conhecimentos prévios e de suas observações durante a 

visita. Partindo dessa perspectiva, poderão identificar o museu como um lugar de 

preservação do espaço para as futuras gerações, observando a importância da 

preservação para a história, assim, poder diferenciar o ontem do hoje, perceber a 

evolução histórica, industrial e tecnológica iniciadas naquele tempo. 

 

RECURSOS UTILIZADOS:  Aula expositiva, quadro, giz, caderno, caneta 
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ATIVIDADE V: Palestra com moradora antiga da cidade e com a professora 

Daiane Peroza 
 

OBJETIVOS: Fazer com que os alunos apresentem maior interesse em suas 

próprias histórias;  

Proporcionar aos alunos condições de perceber-se como sujeitos históricos;  

 

CONTEÚDO: Paraná, História Local, Município de Corbélia   

 

DATA: 2015. 

 

DURAÇÃO: 2 aulas 

 

PÚBLICO ALVO: Alunos do 9º ano, anos finais do Ensino Fundamental. 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS: Antes da palestra na sala de aula os alunos 

irão refletir sobre as seguintes questões: 

 O que você sabe sobre os pioneiros? 

 O que você sabe sobre o seu tempo? 

 O que significa ser pioneiro? 

 Quem não foi pioneiro, foi o quê? 

 O que existia antes do “novo”? 
 

Palestra – A senhora Tereza, moradora antiga dessa cidade, que entre outros 
afazes trabalhou como merendeira em uma escola, irá nos apresentar um pouco de 
sua trajetória, nos relatará sobre sua vinda para esse município, suas experiências e 
também mostrará seu acervo de fotos antigas. 
 
Palestra – A Professora e estudiosa sobre a história do município de Corbélia e 
também autora de uma obra registrada, mas ainda não publicada, sobre a cidade, 
Daiane Peroza, irá apresentar o que lhe levou a pesquisar e registrar a história do 
município, quais os métodos utilizados, dificuldades de comprovação documental 
sobre as informações levantadas junto aos pioneiros, entre outras fontes. Durante a 
palestra, será exibido um vídeo – mudo – apresentando diversas fotos históricas 
adquiridas durante a pesquisa e que ajudam a registrar a memória e contar a história 
de Corbélia. 
 
RECURSOS UTILIZADOS: Aula expositiva, multimídia, TV Pen drive. 



26 

 

ATIVIDADE VI: Exposição de fotos e desenhos 

 

OBJETIVOS: Possibilitar aos alunos conhecer sua região, bem como sua formação, 

refletindo sobre seu processo histórico na construção de sua identidade enquanto 

sujeitos históricos.  

Proporcionar aos alunos condições de perceber-se como sujeitos históricos;  

 

CONTEÚDO: Paraná, Oeste Paranaense e Município de Corbélia   

 

DATA: 2015. 

 

DURAÇÃO: 4 aulas 

 

PÚBLICO ALVO: Alunos do 9º ano, anos finais do Ensino Fundamental. 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS: Dando início à aula sobre preparação e 

organização da exposição, os alunos farão uma reflexão sobre a colonização e 

ocupação do Oeste do Paraná, através da leitura de um texto redigido pela 

professora, que se pautou no livro Os eurobrasileiros e o espaço colonial: migrações 

no Oeste do Paraná (1940-1970), do professor Valdir Gregory. A apresentação será 

feita através de slides, com alternância entre o texto e imagens de alguns locais 

citados no texto, mostra de imagens, fotos antigas, vídeos e análise documentos 

históricos de símbolos de identidade. Após a reflexão, os alunos montarão painéis e 

cartazes.   
 

A colonização e ocupação do Oeste do Paraná 
O povoamento da região Oeste do Paraná surgiu de Guarapuava e Palmas, 

baseados na agricultura, mas sempre de modo irregular ou isolados. Esta expansão 
ocorreu por iniciativa oficial e particular e a ocupação espontânea de terras 
devolutas. 
  Com o fim das reduções em 1630, o Oeste Paranaense ficou por dois séculos 
esquecido. Só em 1881 surgiram os obrageros, que trabalhavam na extração da 
erva mate e da madeira. Paraguaios e argentinos, que disputavam o território 
imperial, causaram preocupação ao Governo português.  

Para fazer a ligação entre o Comando Militar de Guarapuava até a fronteira, 
foi necessário que se construísse uma picada ligando Guarapuava até a barranca do 
Rio Paraná, onde hoje localiza-se a cidade de Foz do Iguaçu.  A origem da 
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população que veio ocupar o Oeste do Paraná é oriunda de três frentes diferentes, 
praticamente todas descendentes de imigrantes italianos e alemães. A primeira 
frente é oriunda do chamado “Paraná Tradicional”. Populações dos Campos Gerais 
de Guarapuava, das antigas colônias de imigrantes europeus que, com a aberturas 
de estrada carroçável até Foz do Iguaçu aproveitaram para fixar-se nas terras 
baratas de Guaraniaçu, Catanduvas, Cascavel e Foz do Iguaçu.  
 A segunda frente originou-se dos estados do Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina. Com o excesso de mão- de- obra nestes estados, muitos se deslocaram 
para as terras paranaenses, ficando esta conhecida como “frente sulista”. A partir 
das 1950 e 1960, ocorre grande fluxo desta corrente colonizadora, vários municípios 
foram formados com esses elementos, notadamente de italianos, alemães e 
poloneses. Destacam–se as cidades de Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Santa 
Helena, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Corbélia e outras da região Oeste. 
 A terceira frente é oriunda do Norte do Paraná, originada e incentivada 
pela economia cafeeira. Na composição desta, existem elementos dos estados de 
Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Nordeste brasileiro. Esta, chamada 
“frente nortista de colonização”, ocupou os municípios de Guaíra, Terra Roxa, Assis 
Chateubriand, Formosa do Oeste, Nova Aurora, distrito de Ouro Verde no município 
de Toledo e Vera Cruz do Oeste.  

 

 
Informe publicitário veiculado no jornal Folha de Londrina, de 18 de novembro de 1954. 
Fonte: Acervo Público Municipal de Corbélia 
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Documento de compra das terras de onde hoje é a zona urbana de Corbélia, por Armando Zanato. 
Fonte: Acervo Público Municipal de Corbélia 

 
RECURSOS UTILIZADOS: Multimídia, cartolina, cola, pincel atômico, fotografias e 
desenhos. 
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ATIVIDADE VII: Roda de história 

 

OBJETIVOS: Reconstruir a memória familiar dos alunos e da formação do município 

de Corbélia com vista à valorização das experiências individuais e coletivas na 

construção da consciência histórica;  

Possibilitar a construção de saber histórico que seja significativo para os alunos.  

 

CONTEÚDO: Brasil, migrações, Paraná, Oeste Paranaense e Município de Corbélia 

com sua sociedade, sua economia e sua cultura.  

 

DATA: 2015. 

 

DURAÇÃO: 4 aulas 

 

PÚBLICO ALVO: Alunos do 9º ano, anos finais do Ensino Fundamental. 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS: Na apresentação da entrevista será usada a 

técnica de formar um grande círculo, onde todos vivenciam o papel de entrevistador, 

entrevistado e observador. Nesta organização de contar e ouvir histórias (LOPEZ, 

Immaculada, 2008). Todos os alunos, ao reconstruir as memórias de seus familiares 

e vivenciarem as histórias de seus antepassados, passariam a ter um olhar mais 

respeitoso com os mesmos, identificando-se como seres históricos. 

 

RECURSOS UTILIZADOS: Aula expositiva, oralidade, TV Pen Drive. 
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ATIVIDADE VIII: Produção do livro de memória 

 

OBJETIVOS: Reconstruir e registrar a memória familiar dos alunos e da formação 

do município de Corbélia com vista à valorização das experiências individuais e 

coletivas na construção da consciência histórica;  

Possibilitar a construção de saber histórico que seja significativo para os alunos. 

Identificar formas de fazer com que os alunos apresentem maior interesse em suas 

próprias histórias.  

 

CONTEÚDO: Paraná, Oeste Paranaense e Município de Corbélia com sua 

sociedade, sua economia e sua cultura.  

 

DATA: 2015. 

 

DURAÇÃO: 4 aulas 

 

PÚBLICO ALVO: Alunos do 9º ano, anos finais do Ensino Fundamental. 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS: Cada aluno com o registro da história de sua 

família que obteve através da entrevista, fotos, desenhos produzidos por eles, já no 

laboratório de informática os alunos irão pesquisar nos sites do portal Corbélia e 

blogs, onde a pesquisadora Daiane Peroza disponibilizou parte da pesquisa já 

realizada por ela (www.corbelia.pr.gov.br; 

www.corbeliaparana.blogspot.com.br; www.geleiageral.blogspot.com.br). Há 

informações oficiais sobre a formação do município de Corbélia, com os 

conhecimentos sobre o Paraná e da Região Oeste obtidos nas aulas anteriores. 

Haverá digitalização das fotos e desenhos que irão fazer parte da produção do livro 

de memória familiar.   

 

RECURSOS UTILIZADOS: Aula expositiva, sala de informática, internet, escâner.  
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ATIVIDADE IX: Pesquisa sobre as etnias que formaram o Paraná de hoje. 

 

OBJETIVOS:  Identificar formas para fazer com que os alunos apresentem maior 

interesse pela história do Paraná, de sua sociedade, de sua cultura e também por 

suas próprias histórias;  

Possibilitar a construção de saber histórico que seja significativo para os alunos.  

 

CONTEÚDO: Paraná: terra de todas as gentes: Sua sociedade, sua economia e sua 

cultura.  

 

DATA: 2015. 

 

DURAÇÃO: 4 aulas 

 

PÚBLICO ALVO: Alunos do 9º ano, anos finais do Ensino Fundamental. 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS:  Na sala de aula, os alunos receberão as 

instruções para a pesquisa sobre a migração no Paraná no laboratório de 

informática e sugestões de sites de busca, além de serem aguçados pelos seguintes 

questionamentos:  

 

 
O Paraná era um território desabitado? Se não era, quem morava aqui?  
 
Onde e como viviam? E os povos que aqui foram chegando, quem eram? 
  
Onde foram morar?  
 
O que sabemos sobre eles?  
 
Como manifestam sua cultura?  
 

 
Agora já conhecendo um pouco sobre o Paraná e de como ocorreu a 

formação de sua sociedade e as etnias que estão presente na cultura de seu povo. 
Assim, os alunos formarão duplas. Em seguida serão sorteadas as etnias que cada 
dupla deverá pesquisar. Diante disso, sugere-se o estudo de duas receitas típicas da 
cultura da referida etnia. 
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Já na sala de aula, metade dos alunos receberão um mapa do Paraná, 
disponibilizando sua divisão administrativa. A partir dele, os estudantes deverão 
situar as cidades onde vivem algumas etnias através de desenhos. A outra parte dos 
alunos, também com o auxílio do mapa do Paraná, farão colagens de recortes de 
revistas e irão representar as etnias que formaram o Paraná.  
 

RECURSOS UTILIZADOS: Aula expositiva, sala de informática, internet, revistas, 

cola, lápis de cor, papel sulfite e pincel. 
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ATIVIDADE X: Organização para a socialização 

 

OBJETIVO:  Possibilitar a construção de saber histórico que seja significativo para 

os alunos.  

 

CONTEÚDO: Paraná, terra de todas as gentes: Sua sociedade, e sua cultura.  

 

DATA: 2015. 

 

DURAÇÃO: 4 aulas 

 

PÚBLICO ALVO: Alunos do 9º ano, anos finais do Ensino Fundamental. 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS: neste momento os alunos, juntamente com a 

professora, farão as escolhas das receitas típicas pesquisadas na internet, e 

também algumas receitas que as famílias ainda têm de seus antepassados. Cada 

par de duplas fará receitas de uma etnia em casa, juntamente com sua família, para 

apresentar no dia da socialização, bem como a organização da apresentação e 

decoração, mediados pela professora. Também farão a exposição dos trabalhos 

realizados na sala de aula que serão expostos para toda a comunidade e será 

também parte da decoração.   

 

RECURSOS UTILIZADOS: Aula expositiva, cola, Cartolina, tesoura, fita adesiva, 

tecidos, TNT, lápis de cor, papel sulfite e pincel. 
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ATIVIDADE XI: Socialização 

 

OBJETIVOS: Proporcionar meios para que os alunos atinjam a formação de uma 

consciência histórica, buscando através de suas memórias e cultura familiares a 

construção de suas identidades enquanto sujeitos históricos.  

Possibilitar a construção de saber histórico que seja significativo para os alunos.  

 

CONTEÚDO: Paraná, terra de todas as gentes e o município de Corbélia: Sua 

sociedade e sua cultura.  

 

DATA: 2015. 

 

DURAÇÃO: 4 aulas 

 

PÚBLICO ALVO: Alunos do 9º ano, anos finais do Ensino Fundamental. 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS: Este é o momento da socialização que será 

aberta ao público, quando se recebe a família dos alunos, convidados da 

comunidade escolar, em geral, para mostrar parte da cultura ainda preservada pelas 

famílias. Nessa oportunidade, serão realizadas as seguintes atividades:  

  Exibição de vídeo gravado, exposição dos trabalhos feitos em sala de aula, 

além de mural de fotografias a partir do acervo pessoal, preparado pelos alunos na 

sala de aula;  

  Mostra de poesias, livros, música de artistas locais (apresentação dos 

alunos);  

Mostra de culinária típica das etnias que formaram o Paraná (apresentação 

dos pratos para degustação);  

Mostra de dança típica das principais etnias que formaram o município de 

Corbélia;  

Exposição do livro de memória das famílias dos alunos, que será feito pelos 

próprios alunos do 9º Ano.  
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RECURSOS UTILIZADOS: Multimídia, caixa de som, tecidos, toalhas de mesa, 

utensílios de cozinha copo, garfo, faca, prato, colher.  
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AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE II 

 

A Avaliação nesta Produção Didática acontecerá de forma contínua, 

cumulativa, formativa e diagnóstica no processo de ensino-aprendizagem 

prevalecerá os aspectos qualitativos sobre os quantitativos dos conteúdos onde a 

recuperação se dará de maneira contínua e paralela.  Diante disso, espera-se que, 

no final desta Produção Didática, pretende-se que os alunos possam:  

- Conceituar história, memória, identidade e patrimônio; 

- Identificar lugares de memória e perceber que o museu é um lugar de 

preservação do espaço para as futuras gerações; 

- Perceber a importância da preservação para a história e que possa 

diferenciar o ontem do hoje, percebendo a evolução histórica, industrial e 

tecnológica iniciadas naquele tempo; 

- Conhecer suas origens familiares e compreender a importância da 

reconstrução da história local, do município onde se vive; 

- Compreender os fatores que contribuíram na organização do espaço 

histórico e para a formação do Estado do Paraná e da Região Oeste; 

- Identificar as contradições existentes neste espaço histórico; 

- Compreender que, através da cultura preservada e das memórias familiares, 

possa refletir sobre sua identidade. 

- Perceber-se como sujeito histórico, construtor de sua própria história e de 

sua consciência histórica. 

Os instrumentos de avaliação que serão utilizados: 

Participação oral e espontânea dos questionamentos, entrevistas, produção 

de textos e de narrativa histórica, pesquisa na internet, produção de mapa e painéis, 

produção artesanal de um livro de memória. Os critérios de avaliação estarão em 

consonância com os objetivos usando-se a observância dos aspectos atitudinais. 
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