


PRÉ-HISTÓRIA 
BRASILEIRA



ENSINO FUNDAMENTAL

TRANSIÇÃO ANOS INICIAIS PARA OS
ANOS FINAIS

Referencial Curricular do Paraná

no 6.º ano retomam-se alguns conceitos que já fazem parte do
método anterior para a construção do conhecimento com
promoção do processo de transição para um conhecimento
sistematizado mais amplo e aprofundado a essa etapa,
ocorrendo de maneira racional. Assim, faz parte desse ano o
registro das primeiras sociedades e a construção da Antiguidade
Clássica, Oriental e Extremo Oriente, além das temáticas
relacionadas ao início do período medieval. (p. 446-447)







UNIDADE TEMÁTICA
História: tempo, espaço e formas de registros.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
As origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
(EF06HI04) Conhecer as teorias sobre a origem do homem americano.
Analisar e problematizar a origem dos sambaquis nos litorais de onde se localiza o atual estado do 
Paraná e também das demais localidades que possuem vestígios desses materiais.
(EF06HI05) Descrever e problematizar as modificações da natureza e da paisagem realizadas por
diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas originários e povos africanos,
e discutir a natureza e a lógica das transformações ocorridas e impostas por outras culturas ao
longo do tempo, nas perspectiva da cosmovisão do Oriente e Ocidente.
(EF06HI06) Identificar histórica e geograficamente as rotas de povoamento no território
americano.



Professor Gerson Luis Lanzarini
Colégio Estadual Santa Bárbara –
Bituruna/PR

PROJETO MEU PRIMEIRO 
LIVRINHO DA PRÉ-

HISTÓRIA DO BRASIL



“A diversidade dos testemunhos 
históricos é quase infinita. Tudo o que o 

homem diz ou escreve, tudo o que 
constrói, tudo o que toca, pode e deve 

fornecer informações sobre eles.”

Marc Bloch



a) Elege-se uma problemática (tema, período histórico...)
b) Tem-se o tempo como categoria principal (como o assunto
estudado foi enfrentado por outras sociedades...).
c) Dialoga-se com o tempo por meio das fontes (livro didático,
mapas, imagens, músicas, vídeos...).
d) Utilizam-se instrumentos teóricos e metodológicos (conceitos,
formas de proceder...).
e) Constrói-se uma narrativa/interpretação/análise (texto, debate,
prova, etc...).

OLIVEIRA, Margarida Dias de (coord.). História: Ensino Fundamental. Brasília, MEC, 2010.

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO EM 
SALA



1 – Conversar com os alunos sobre o incêndio no Museu Nacional, em 
2018, onde está (?) armazenado o fóssil de Luzia...



2 – Análise do capítulo do livro didático de História do 6º Ano, com 
ênfase para as imagens e documentos disponíveis nas atividades 
propostas.



3 – Exibição e discussão dos 4 episódios sobre a Pré-História do 
Brasil, produzidas pela professora Joelza E. Domingues (disponíveis 
no YouTube).



4 – Avaliação

Produção do “Meu Primeiro Livrinho da Pré-História do Brasil”. 

A cada aluno foi entregue o material padronizado, formatado, 
impresso, dobrado e grampeado, contendo, ao todo, 08 páginas (04 
folhas de A4 dobradas ao meio).











“Desenvolver nos alunos as habilidades de ler, 
interpretar e escrever corretamente é um compromisso 

de todas as áreas (disciplinas). Neste sentido, a partir 
das Ciências Humanas, em especial o componente 
curricular História, podem dar uma contribuição 

gigantesca”.
Prof.º Gerson Lanzarini

O Projeto “Meu Primeiro Livrinho da Pré-História do Brasil” e sua 
relação com os descritores de Língua Portuguesa

















OBRIGADO A TOD@S !!!
Cristina Ribas
Fabio Ferreira

Equipe de História 
Departamento de Desenvolvimento Curricular 

DDC-SEED


