
 

 

Ano Letivo 
2020 

Plano de Ações 
ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma 
7º ANO 

Data de Realização das 
Atividades 

28/05 a 03/06 

Carga Horária 
3 AULAS 

Componente Curricular 
Central: 

HISTÓRIA 

Componente Curricular 
Participante: 

GEOGRAFIA 

Professor (es): 
ATÍLIO DE OLIVEIRA 

MAIKE ZIEGLER 

Tema Genérico do Plano de Aula: Reinos e Impérios Africanos 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 
 Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o 

respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

 Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação a um 
mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

Objetos de Conhecimento 
 O Reino de Gana 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 EFO7HI03 Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas antes da 

chegada dos europeus, com destaque para as formas de organização social e desenvolvimento de saberes e 

técnicas. 

 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 
 Caderno, caneta, lápis, borracha, lápis de cor.  

 
Aplicação/Fixação 
 
                 AULA1  
 
              LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO ABAIXO: 

 
          O Reino de Gana foi fundado no séc. VI por povos do deserto. Os habitantes 
de Gana se dedicavam a agricultura, ao comércio e a mineração de ouro. 
         O Rei era chamado de Gana e o povo lhe devia tributos e serviço militar em 
tempos de guerra. O Rei se tornava cada vez mais importante conforme aumentava 
a população do reino. 
        O reino de Gana dispunha de um grande exército, fundamental para a 
manutenção do reino. Cabia ao exército defender o território de Gana e buscar 
novas conquistas que ampliasse o território. Texto adaptado do livro Vontade de 
Saber 
                    



        PESQUISE NO DICIONÁRIO OS SEGUINTES TERMOS: 
 
Súdito 
Soberania 
Mineração 
Tributos 
 
      
 AULA 2 
 
1) Registre no caderno o significado das palavras pesquisadas no dicionário. 
 
2) Pesquise com seus familiares quais os tributos ou impostos que a sua família 
paga e registre no caderno. 
 
 
AULA 3 
 
             1)Sobre os tributos ou impostos que o povo de Gana pagava e nós 
pagamos até hoje, qual é o objetivo dos mesmos? 
 
a) Ser usado para auxiliar a família dos governantes em momento de dificuldade. 
 
b) Manter o Estado, o Governo para que os mesmos possam realizar serviços e 
obras públicas (pontes, hospitais, escolas, manutenção de rua, etc.) 
 
c) Tornar os produtos mais caros, garantindo que o povo não consuma tanto e em 
consequência não haja falta de mercadorias. 
 

d) Permitir que o Governo controle, tudo o que é consumido pela população.  

 



2) Localize no mapa do continente africano onde fica GANA . 
3) Se você tiver acesso a internet pesquise quais são os minérios extraídos em 
Gana e anote no caderno. 

Síntese/Avaliação 

 No retorno das aulas serão conferidas as notas pelas atividades realizadas nessas três aulas. 

Registro de Frequência 

 O registro da frequência será dado no retorno às aulas presenciais mediante conferência do 
caderno e das atividades propostas. 

Referencial 

 A Vontade de Saber Vol.7 Quinteto 

 
 

 


