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CICLO INTERDISCIPLINAR

CURRÍCULO DA CIDADE

artísticas relacionando-as aos modos de vida nômade e sedentário e às migra-

ções. Metodologicamente, nesse ano em especial, é importante incentivar a lei-

tura de diferentes tipos de documentos históricos: cultura material (objetos, 

artefatos, monumentos), documentos iconográ� cos (imagens, fotogra� as, arte 

rupestre, pinturas), diferentes tipos de textos (obras literárias, canções, nota-

ções matemáticas, calendários, construções). Essa pluralidade de fontes docu-

mentais permite uma re� exão sobre a expressão das culturas humanas tanto no 

passado quanto no presente. 

 QUADRO DE OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
POR ANO DE ESCOLARIDADE NO CICLO INTERDISCIPLINAR

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

HISTÓRIA DAS 
RELAÇÕES DAS 
SOCIEDADES 
COM AS ÁGUAS 
E OS RIOS: COMO 
HISTORICAMENTE 
TEMOS ACESSO 
À ÁGUA E 
CONVIVEMOS 
COM OS RIOS?

As histórias dos rios da Cidade de São Paulo, 
de outros estados brasileiros e de um rio de 
outro local do mundo.
Objetos de conhecimento para que estudem: 

A história do abastecimento de água na 
Cidade de São Paulo;
A presença dos rios na história da Cidade de 
São Paulo: Tamanduateí, Anhangabaú, Tietê 
e Pinheiros – e seus afluentes; 
A história das populações ribeirinhas do rio 
São Francisco;
A importância dos rios para as sociedades 
humanas;
A diversidade cultural expressa nas relações 
das sociedades com a água e os rios 
(religiosidade, festas etc.);
Os problemas socioambientais, a 
preservação da qualidade da água e da 
qualidade de vida das populações;
Coleta e tratamento de informações de 
fontes diversas;
Noções de tempo e suas medidas;
Noções de espaço e suas representações;
Compreensão e respeito à diversidade 
individual, dos povos e das culturas no 
passado e no presente.

(EF04H01) Investigar como se tem acesso à água 
vivendo em uma cidade como São Paulo.

(EF04H02) Identificar as diferentes relações que os 
grupos humanos estabelecem com os rios, tais como: 
deslocamentos, atividades econômicas e lazer em 
diferentes tempos e espaços.

(EF04H03) Localizar de onde chegam as águas que 
abastecem a cidade.

(EF04H04) Compreender como alguns rios da Cidade 
de São Paulo tiveram seus cursos alterados ou tornaram-
se invisíveis no processo de construção e ocupação da 
cidade.

(EF04H05) Conhecer a história do uso da água na 
Cidade de São Paulo a partir dos rios.

(EF04H06) Conhecer a história de importantes rios 
nacionais.

 (EF04H07) Selecionar características de importantes 
rios nacionais, tais como: Tietê, São Francisco e 
Amazonas, no presente e no passado.

book.curriculo SME_HISTORIA_AF.indb   82 05/02/18   15:25



83

CICLO INTERDISCIPLINAR

PARTE 2 – HISTÓRIA

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (continuação)

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

HISTÓRIA DAS 
RELAÇÕES DAS 
SOCIEDADES 
COM AS ÁGUAS 
E OS RIOS: COMO 
HISTORICAMENTE 
TEMOS ACESSO 
À ÁGUA E 
CONVIVEMOS 
COM OS RIOS?

As histórias dos rios da Cidade de São Paulo, 
de outros estados brasileiros e de um rio de 
outro local do mundo.
Objetos de conhecimento para que estudem: 
A história do abastecimento de água na 
Cidade de São Paulo;
A presença dos rios na história da Cidade de 
São Paulo: Tamanduateí, Anhangabaú, Tietê 
e Pinheiros – e seus afluentes; 
A história das populações ribeirinhas do rio 
São Francisco;
A importância dos rios para as sociedades 
humanas;
A diversidade cultural expressa nas relações 
das sociedades com a água e os rios 
(religiosidade, festas etc.);
Os problemas socioambientais, a 
preservação da qualidade da água e da 
qualidade de vida das populações;
Coleta e tratamento de informações de 
fontes diversas;
Noções de tempo e suas medidas;
Noções de espaço e suas representações;
Compreensão e respeito à diversidade 
individual, dos povos e das culturas no 
passado e no presente.

(EF04H08) Conhecer a história de um importante rio 
de outra localidade do mundo.

(EF04H09) Selecionar característica de um 
importante rio de outro continente do mundo, como o 
Tejo em Portugal, o Nilo no Egito ou o Níger no Mali.

 (EF04H10) Observar e conhecer as vivências sociais, 
culturais e ambientais de córregos, nascentes, 
represas ou de um rio da cidade.

 (EF04H11) Conhecer a história das populações 
ribeirinhas de um rio de São Paulo, do Brasil ou do 
mundo e identificar seus costumes.

(EF04H12) Conhecer as expressões culturais e religiosas 
nas relações das sociedades com as águas e os rios, 
identificando referências europeias, indígenas e africanas.

(EF04H13) Identificar alguns problemas que afetam 
a qualidade ambiental das águas e dos rios em 
São Paulo e que impactam os modos de vida de 
determinados grupos sociais.

(EF04H14) Exercitar o respeito à diferença em uma 
sociedade plural.

(EF04H15) Refletir sobre os eventos cotidianos e 
suas variações de significado no tempo e no espaço.

(EF04H16) Reconhecer que textos, imagens, 
objetos e as mais diferentes produções humanas 
estabelecem relações com seus autores, locais de 
produção e tempo histórico.

(EF04H17) Reconhecer que diferentes sujeitos 
possuem percepções diferentes da realidade. 
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5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

O MODO DE VIDA 
URBANO NO 
PRESENTE E NO 
PASSADO: COMO 
A VIDA URBANA 
SE CONSTITUIU 
NO PASSADO E 
SE CONSTITUI 
NO PRESENTE? 
E COMO TEM SE 
CONSTITUÍDO 
OUTROS MODOS 
DE VIDA?

A história da Cidade de São Paulo, de uma 
cidade sede de governo brasileiro (Salvador, 
Rio de Janeiro ou Brasília), de uma cidade da 
América Latina (como a Cidade do México 
ou Cuzco) e uma cidade do continente 
africano (como Timbuktu) e o modo de vida 
de alguns povos indígenas do Parque do 
Xingu ou de um quilombo.
Objetos de conhecimento para que estudem:

Características da vida urbana;
Transformações urbanas ao longo do 
tempo;
Diferentes histórias de cidades com 
características distintas;
Uma cidade da América Latina;
Uma cidade da África;
Modos de vida dos povos indígenas no 
Parque Nacional do Xingu ou em um 
quilombo;
Coleta de informações de fontes diversas;
Construção de narrativas que deem conta 
da história da vida urbana e de outros 
modos de vida;
Noções de tempo e suas medidas;
Noções de espaço e suas representações;
Compreensão e respeito à diversidade 
individual, dos povos e das culturas no 
passado e no presente.

(EF05H01) Identificar e analisar o modo de vida na 
Cidade de São Paulo no século XXI.

(EF05H02) Identificar e analisar modos de vida 
na Cidade de São Paulo em diferentes épocas, 
confrontando realidades e avaliando transformações 
ao longo do tempo.

(EF05H03) Compreender aspectos e significados da 
vida urbana, a partir da história de São Paulo e suas 
vivências, analisando fontes documentais (textos, 
plantas, mapas, memórias etc.).

(EF05H04) Localizar cidades que foram capitais do 
Brasil, identificando os bens culturais do patrimônio 
histórico material e imaterial.

(EF05H05) Conhecer a história de uma cidade que foi 
capital do Brasil, comparando com a história da Cidade 
de São Paulo.

(EF05H06) Identificar e localizar importantes cidades 
na América Latina e conhecer a história de uma delas, 
comparando com a história da Cidade de São Paulo.

(EF05H07) Identificar e conhecer importantes cidades 
do mundo tendo como exemplo uma cidade do 
continente africano e sua história, comparando com a 
história da Cidade de São Paulo.

(EF05H08) Identificar e refletir sobre algumas 
características da vida urbana, a partir das histórias 
das diferentes cidades estudadas.

(EF05H09) Localizar e conhecer a história dos 
povos indígenas do Parque do Xingu e de outras 
localidades.

(EF05H10) Conhecer e refletir sobre o modo de vida de 
alguns povos indígenas no Parque Nacional do Xingu.

 (EF05H11) Identificar semelhanças e diferenças entre 
modos de vida urbanos e modos de vida de alguns 
povos indígenas do Xingu ou do quilombo estudado;
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5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (continuação)

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

O MODO DE VIDA 
URBANO NO 
PRESENTE E NO 
PASSADO: COMO 
A VIDA URBANA 
SE CONSTITUIU 
NO PASSADO E 
SE CONSTITUI 
NO PRESENTE? 
E COMO TEM SE 
CONSTITUÍDO 
OUTROS MODOS 
DE VIDA?

A história da Cidade de São Paulo, de uma 
cidade sede de governo brasileiro (Salvador, 
Rio de Janeiro ou Brasília), de uma cidade da 
América Latina (como a Cidade do México 
ou Cuzco) e uma cidade do continente 
africano (como Timbuktu) e o modo de vida 
de alguns povos indígenas do Parque do 
Xingu ou de um quilombo.
Objetos de conhecimento para que estudem:

Características da vida urbana;
Transformações urbanas ao longo do 
tempo;
Diferentes histórias de cidades com 
características distintas;
Uma cidade da América Latina;
Uma cidade da África;
Modos de vida dos povos indígenas no 
Parque Nacional do Xingu ou em um 
quilombo;
Coleta de informações de fontes diversas;
Construção de narrativas que deem conta 
da história da vida urbana e de outros 
modos de vida;
Noções de tempo e suas medidas;
Noções de espaço e suas representações;
Compreensão e respeito à diversidade 
individual, dos povos e das culturas no 
passado e no presente.

(EF05H12) Respeitar e valorizar os diferentes modos 
de vida, diferenciando-os em relação às culturas, aos 
povos e às épocas.

(EF05H13) Compreender como a Cidade de São Paulo 
se organizou ao longo do tempo em relação à questão 
da acessibilidade: calçadas, ônibus, libras.

(EF05H14) Reconhecer a existência de identidades 
plurais e diferentes grupos e culturas na cidade.

(EF05H15) Compreender o cotidiano como revelador 
de contextos de mudanças históricas.

 (EF05H16) Reconhecer que textos, imagens, objetos 
e as mais diferentes produções humanas estabelecem 
relações com seus autores, locais de produção e tempo 
histórico.

(EF05H17) Reconhecer, e respeitar que diferentes 
sujeitos possuem percepções diferenciadas da 
realidade, estejam eles inseridos no mesmo tempo 
e espaço ou em tempos e espaços diferentes.
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6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

MIGRAÇÕES 
HUMANAS: DE 
QUE MANEIRAS OS 
DESLOCAMENTOS 
HUMANOS 
ATUARAM E ATUAM 
COMO FATOR DE 
CONSTITUIÇÃO 
DAS SOCIEDADES? 
COMO SE DÁ A 
RELAÇÃO DA 
CIDADE DE SÃO 
PAULO COM AS 38 
OUTRAS CIDADES 
QUE COMPÕEM 
A METRÓPOLE 
PAULISTANA, NO 
QUE TOCA AS 
ÁGUAS, RESERVAS 
HÍDRICAS, RIOS, 
DESPERDÍCIO E 
PROVIMENTO?

Migrantes e imigrantes na Cidade de São 
Paulo no século XXI. 
As migrações humanas em diferentes épocas 
da história da humanidade. 
As migrações dos grupos humanos em 
diferentes continentes. 
O nomadismo e a sedentarização na 
Antiguidade e as mudanças na dieta 
alimentar e na produção de alimentos.
 A vida urbana em diferentes culturas. 
As relações entre a criação da linguagem 
escrita, números, técnicas e calendários. 
As trocas, conflitos, assimilações e 
apropriações culturais e religiosas. 
A constituição das organizações políticas.

Objetos de conhecimento para que estudem:
A constância dos deslocamentos 
humanos;
Diferenças e semelhanças entre o modo 
de vida da Antiguidade e o atual;
Os primeiros grupos humanos e seus 
modos de viver nômade e sedentário;
Coleta, tratamento e análise de 
informações de fontes diversas;
Construção de narrativas que deem conta 
da história da Antiguidade;
Noções de tempo e suas medidas;
Noções de espaço e suas representações;
Compreensão e respeito à diversidade 
individual, dos povos e das culturas no 
passado e no presente.

(EF06H01) Identificar e conhecer migrantes e 
imigrantes que chegam à Cidade de São Paulo e suas 
histórias no século XXI.

(EF06H02) Reconhecer que as migrações humanas 
estiveram presentes em diferentes épocas da história 
da humanidade.

(EF06H03) Conhecer e analisar as migrações 
humanas na Antiguidade que desencadearam a 
ocupação em diferentes continentes.

(EF06H04) Conhecer a história da alimentação 
na Antiguidade e relacionar com as mudanças no 
modo de vida das populações e seus legados para a 
alimentação atual.

(EF06H05) Estabelecer diferenças entre sociedades 
nômades e sedentárias e relacionar com os contextos 
históricos.

(EF06H06) Conhecer o modo de vida urbano em 
diferentes contextos da Antiguidade.

(EF06H07) Comparar o modo de vida da Antiguidade 
com o que prevalece na Cidade de São Paulo, 
reconhecendo a predominância atual da vida urbana e 
do sedentarismo.

(EF06H08) Conhecer a diversidade de criações 
humanas no mundo antigo, como as diferentes 
linguagens, técnicas e artes, confrontando com as 
contribuições que foram legadas ao modo de vida 
atual na Cidade de São Paulo.

(EF06H09) Conhecer a história da Antiguidade 
através de análise de diferentes tipos de fontes 
documentais.

(EF06H10) Conhecer as múltiplas formas de interação 
entre culturas e povos na Antiguidade analisando as 
trocas, os conflitos, as assimilações e as apropriações 
culturais e religiosas.
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6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (continuação)

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

MIGRAÇÕES 
HUMANAS: DE 
QUE MANEIRAS OS 
DESLOCAMENTOS 
HUMANOS 
ATUARAM E ATUAM 
COMO FATOR DE 
CONSTITUIÇÃO 
DAS SOCIEDADES? 
COMO SE DÁ A 
RELAÇÃO DA 
CIDADE DE SÃO 
PAULO COM AS 38 
OUTRAS CIDADES 
QUE COMPÕEM 
A METRÓPOLE 
PAULISTANA, NO 
QUE TOCA AS 
ÁGUAS, RESERVAS 
HÍDRICAS, RIOS, 
DESPERDÍCIO E 
PROVIMENTO?

Migrantes e imigrantes na Cidade de São 
Paulo no século XXI. 
As migrações humanas em diferentes épocas 
da história da humanidade. 
As migrações dos grupos humanos em 
diferentes continentes. 
O nomadismo e a sedentarização na 
Antiguidade e as mudanças na dieta 
alimentar e na produção de alimentos.
 A vida urbana em diferentes culturas. 
As relações entre a criação da linguagem 
escrita, números, técnicas e calendários. 
As trocas, conflitos, assimilações e 
apropriações culturais e religiosas. 
A constituição das organizações políticas.

Objetos de conhecimento para que estudem:
A constância dos deslocamentos 
humanos;
Diferenças e semelhanças entre o modo 
de vida da Antiguidade e o atual;
Os primeiros grupos humanos e seus 
modos de viver nômade e sedentário;
Coleta, tratamento e análise de 
informações de fontes diversas;
Construção de narrativas que deem conta 
da história da Antiguidade;
Noções de tempo e suas medidas;
Noções de espaço e suas representações;
Compreensão e respeito à diversidade 
individual, dos povos e das culturas no 
passado e no presente.

(EF06H11) Conhecer e analisar diferentes manifestações 
políticas na Antiguidade e suas relações com as 
estruturas econômicas e sociais.

(EF06H12) Reconhecer as invenções humanas como 
consequência de constantes intercâmbios culturais, 
reconhecendo o hibridismo cultural.

(EF06H13) Refletir historicamente sobre como 
as identidades locais se transformam pelos 
deslocamentos populacionais.

(EF06H14) Reconhecer que textos, imagens, objetos 
e as mais diferentes produções humanas estabelecem 
relações com seus autores, locais de produção e 
tempo histórico.

(EF06H15) Diferenciar representações de sujeitos 
históricos, contextualizando-as no tempo e no espaço.
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local, comparando com o antes e o agora. E é possível 

também identi�car locais da cidade sem espaços lúdi-

cos ou os que estão sem a qualidade necessária para o 

bem-estar das pessoas. Em dado momento do traba-

lho, é fundamental que se organizem exposições dos 

produtos feitos pelos estudantes.

Em publicações do Museu Paulista e do Museu 

de Arqueologia e Etnologia da USP e em seus sites, 

podem ser encontrados exemplos de brinquedos infan-

tis de outras épocas e de culturas indígenas e africanas. 

No site do Instituto Socioambiental (ISA), há especi�-

camente propostas de estudos culturais referentes aos 

povos indígenas brasileiros e comunidade quilombo-

las. Brinquedos e objetos lúdicos de outras culturas do 

mundo e de diferentes épocas são frequentes nos acer-

vos do Museu Britânico e de outros países. 

CICLO INTERDISCIPLINAR

No Ciclo Interdisciplinar, os estudos históricos �cam 

ampliados para incluir tempos e locais variados. A pro-

posta é que, metodologicamente, por meio dos eixos 

problematizadores, o que é estudado consiga envolver 

signi�cativamente os estudantes, na medida em que é 

no tempo presente e na cidade em que vivem que ini-

cialmente identi�cam e problematizam o tema, para 

então questionar suas relações com o passado e com 

outros lugares do mundo. A intenção é também que, 

nas relações entre o presente e o passado, desenvolvam 

suas noções de tempo, concebendo diferentes durações 

dos acontecimentos, dimensionando-os em suas exten-

sões de temporalidades. 

A proposta metodológica de construir a relação 

entre o presente e o passado organiza os conteúdos e 

seus objetivos nessa ordem temporal, acompanhada da 

sugestão de os estudos históricos iniciarem com ques-

tionamentos ao presente e investigações e pesquisas 

em relação ao passado.

Saber fazer investigações e pesquisas envolve uma 

aprendizagem de determinados conteúdos procedi-

mentais que os estudantes desse ciclo podem iniciar. 

No caso da história das relações entre as sociedades, os 

grupos sociais e os rios, um primeiro passo pode ser 

a organização de seus conhecimentos prévios sobre o 

tema. Na sequência, vem a identi�cação do que ainda 

não sabem, com lista do que podem pesquisar e hipó-

teses de onde podem encontrar as informações. Uma 

sugestão pode ser entrevistar os adultos sobre o que 

sabem sobre o assunto, considerando o abastecimento 

de água e a qualidade ou não da água, a poluição dos 

mananciais hoje em dia e em outras épocas, na Cidade 

de São Paulo e em outras localidades. A coleta de infor-

mações pode ser organizada a partir do que os adul-

tos entrevistados sabem. Pode ser identi�cado o que é 

necessário aprofundar em outras fontes, como jornais, 

revistas, institutos de pesquisa, livros ou em platafor-

mas de buscas. Para essa pesquisa mais ampliada, vale 

orientar procedimentos como: quais as palavras-cha-

ve para a pesquisa, onde foi encontrada determinada 

informação, se a fonte de informação é con�ável, qual 

a data de sua publicação e qual o autor; em síntese, do 

que trata e como ajuda a aprofundar o tema de estudo. 

Inicialmente, a pesquisa pode ser coletiva, com profes-

sor e estudantes juntos, localizando e colhendo dados 

para registros históricos.

Nessa faixa de idade, são favoráveis as leituras cola-

borativas de textos, imagens e cartogra�as, com o auxí-

lio do docente na identi�cação de como ler determina-

do tipo de registro. Nesse caso, nas diferentes situações, 

vale lembrar que as obras tendem a estar muito liga-

das ao modo de pensar do autor que as produziu, às 

suas intenções e ao uso dado a elas na época. Mas, com 

essas ressalvas, podem ser indicativas do que foram as 

vivências sociais em determinada época. Por exemplo, 

as diferentes plantas da Cidade de São Paulo, que estão 

disponíveis no site do Departamento de Patrimônio 

Histórico da Prefeitura de São Paulo, encontradas prin-

cipalmente a partir de 1810, ajudam a entender como a 

cidade �cava concentrada inicialmente na colina onde 

hoje está a Praça da Sé e era cercada por dois rios, o 

Anhangabaú e o Tamanduateí. Por volta da década de 

1920, a cidade em fase de expansão ultrapassa o rio 

Tietê ao norte e o Rio Pinheiros ao oeste, incorporan-

do gradativamente esses dois rios nas vivências sociais 

da cidade. Aqui se abre rico espaço para a criação de 

projetos interdisciplinares com Geografia, Língua 
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Portuguesa ou Matemática, com análise de grá�cos ou 
trabalho com medidas e escalas.

Na leitura de mapas e plantas antigas, é possí-
vel orientar os estudantes para localizar onde estão as 
informações a respeito do seu tema, sua data, sua auto-
ria e sua escala. Esses dados, que podem ser lidos cole-
tivamente, estão todos reunidos em uma das margens 
da obra. Além disso, é possível localizar, pintar e escre-
ver o nome de lugares, ruas, bairros e rios.

Bons trabalhos podem ser feitos também visitan-
do, fotografando, �lmando e confrontando imagens de 
lugares e paisagens de diferentes tempos. Muitas ima-
gens, por exemplo, registram as mudanças no viaduto 
construído sobre o rio Anhangabaú, onde �cava anti-
gamente uma plantação de chá, dando o nome atual 
ao local. Confrontar fotos antigas e a paisagem atual do 
Vale do Anhangabaú pode contribuir para a classe re�e-
tir a respeito das transformações urbanas e diferentes 
usos e projetos dados a um mesmo local da cidade.

Nesse ciclo, os estudantes vão também confron-
tar realidades muito diferentes, a partir de um tema 
comum. As histórias dos rios, das cidades e dos deslo-
camentos humanos irão colocá-los diante da necessi-
dade de consultar diferentes tipos de textos. Nesse caso, 
são favorecidos os com estruturas narrativas. Porém, 
frequentemente encontrarão textos dissertativos, com 
argumentos e opinião de autores. Assim, é um bom 
exercício identi�car as ideias defendidas na obra, deba-
tê-las e confrontá-las com as de outros autores.

Uma preocupação dos professores desse ciclo pode 
estar voltada para a atenção, o uso e o entendimento dos 
estudantes em relação às medições de tempo. Nesse caso, 
não basta apresentar as medidas por datas e séculos. É 
necessário constantemente chamar a atenção para as 
menções dos tempos dos acontecimentos e suas relações 
com os contextos, propor usos de medições temporais 
conscientes quando estão escrevendo suas produções 
e, nas situações de leitura, orientar para a identi�cação 
dos usos de medidores temporais, marcando modos de 
registros de tempo, mudanças e permanências históri-
cas. Trabalhos com medidas de tempo podem ser inte-
grados com os estudos de matemática.

Cabe mencionar que há uma diversidade de mate-
riais fáceis de serem acessados que foram produzidos 

por historiadores e geógrafos, que podem ser encon-
trados em jornais, revistas e sites. Há produções biblio-
grá�cas sobre a história da água, por exemplo, que 
incluem textos de viajantes, cronistas e memorialistas 
que contam sobre os costumes da Cidade de São Paulo 
em diferentes épocas. Há vídeos como “Entre rios”, “Do 
chafariz à água encanada”, “Volume vivo” e “História da 
água engarrafada”. Há histórias sobre os quilombos e 
os povos indígenas no site do Instituto Socioambiental 
(ISA), com material dirigido especialmente às crianças, 
e também publicações como Inventário Cultural de 
Quilombos do Vale do Ribeira. Há informações ainda 
sobre os quilombos brasileiros no site da Secretaria 
Nacional Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
– SEPPIR.

Os próprios professores do ciclo, em trabalho inte-
grado, podem buscar novos sites e documentos que 
sejam adequados aos temas estudados.

CICLO AUTORAL

No Ciclo Autoral, os estudos históricos �cam ampliados 
para incorporar diferentes noções e conceitos que con-
tribuem para aprofundar conhecimentos sobre socie-
dades, tempos e espaços; facilitar a leitura de variadas 
linguagens e estimular criações autorais, com uso dos 
meios de expressão e comunicação de diferentes tempos.

À medida que estudam história, os estudantes 
começam a ultrapassar progressivamente re�exões para 
além da realidade imediata e passam a ampliar e genera-
lizar conceitos. Nesse processo, o pensamento vai incor-
porando a ideia de diversidade (diferentes maneiras 
de entender um mesmo problema, fato ou realidade), 
dimensionando o sujeito como parcela mínima entre 
outras e pensando a realidade como redes de relações, 
com vínculos entre as vivências individuais, sociais e 
históricas. Passam, progressivamente, a serem capazes 
de associar a memória de suas próprias vivências indi-
viduais às memórias das vivências sociais do seu grupo, 
identi�cando, por meio de abstrações, modos de pen-
sar em comum, hábitos e costumes que se assemelham 
por serem compartilhados. Nesse amadurecimento 
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