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Tema Genérico do Plano de Aula: 

Sociedade x Política - Os processos de colonização inglesa 
Colonização inglesa na América 
Diferenciação entre as colônias inglesas do Norte e Sul da América 
Relações comerciais 
Sociedade colonial da América inglesa 
Aspectos culturais indígenas 
Aspectos culturais afro-americanos 

 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 CEH 5 - Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus 
significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações. 

 CEH 6 - Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica. 

Objetos de Conhecimento 

 Processo de colonização dos EUA. 

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

 EFO8H106 - Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de conflitos e 

tensões. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Celular, computador, internet, foto cópias, caderno. 

Aplicação/Fixação 

 1º – Sensibilização; 2º – Leitura de texto; 3º - Mapa e diferenciação entre as colônias; 4º – Comércio triangular;    
5º – Desenho; 6º Múltipla escolha; 7º Interpretação de imagens; 8º - Curiosidade. 

Síntese/Avaliação 

 Refletir sobre o processo de colonização inglesa na América, tendo em vista os conceitos de estado, nação, 

território, governo e país para o entendimento de conflitos e tensões. 

Registro de Frequência 

 Exercícios resolvidos no caderno, com a devida data, no retorno das aulas. 

Referencial 

 https://toppng.com/uploads/preview/estatua-da-liberdade-desenho-para-colorir-statue-of-liberty-vector-ico-
11562939996pc40qpwxkh.png 

 https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/colonizacao-inglesa-na-america-do-norte.htm 
 http://outlander-viajandonahistoria.blogspot.com/2014/03/colonizacao-e-independencia-dos-estados.html 
 https://www.youtube.com/watch?v=TV27Mp3ljDs 
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HISTÓRIA - 8º ANO. 1ª AULA  - PROCESSO DE COLONIZAÇÃO INGLESA 
Atenção!!! 

Ler com atenção os textos e enunciados. 
Escrever no caderno o título da aula, a data e responder de acordo com as informações. 
 
1 - Sensibilização 
Hoje, os Estados Unidos da América é uma poderosa nação. Sua história começou, em 1607, com 13 pequenas 

colônias. Semelhante ao Brasil que era uma colônia de Portugal. Aos poucos, os EUA foram conquistando 
territórios. Você sabe como isso correu? Na atualidade, os EUA compreendem grande parte da América do Norte, 
limita-se ao norte com o Canadá, a leste com o oceano Atlântico, a sul com o golfo do México e com o próprio 
México, e a oeste com o oceano Pacífico. Você conhece a história da formação desta nação? Ficou curioso?  

  
Fonte: https://toppng.com/uploads/preview/estatua-da-liberdade-desenho-para-colorir-statue-of-liberty-vector-ico-

11562939996pc40qpwxkh.png 
a) – Fazer uma pequena pesquisa sobre a estátua da Liberdade. Máximo 5 linhas. 
a) – Cite uma curiosidade sobre os Estados Unidos? 
b) – Escreva uma semelhança entre Brasil e os Estados Unidos.  
Obs. Fazer, no caderno, perguntas e respostas. 
 
2 – Ler o texto e responder 

Colonização inglesa na América do Norte 
A colonização inglesa na América do Norte diferenciou-se, em muitos aspectos, da colonização exercida na 

América portuguesa. 
O século XV marcou o desenvolvimento da navegação marítima, que foi utilizada para a expansão econômica 

dos países europeus. Portugal e Espanha foram os pioneiros a se aventurarem pelos oceanos em busca de terras e 
metais preciosos, o que culminou com a colonização de várias regiões localizadas na América. Com o sucesso das 
expedições marítimas, outros países também se aventuraram na busca por colônias que fornecessem relações 
comerciais lucrativas, como foi o caso da Inglaterra. 

No final do século XVI, os ingleses, com a ambição de conquistar novas terras, investiram na construção naval e 
na política mercantilista de acumular riquezas para o reino. Para isso, eles fundaram companhias de comércio que 
uniram rei e burguesia para financiar as expedições marítimas e encontrar regiões que pudessem ser colonizadas. 

As primeiras tentativas ocorreram entre os anos de 1584 e 1587, quando uma expedição comandada 
por sir Walter Raleigh tentou conquistar o território da América do Norte, mas essa expedição foi violentamente derrotada 
pelos nativos que resistiram à conquista inglesa. Entretanto, em 1607, uma companhia de comércio conseguiu dominar 
os nativos e fundou a colônia da Virgínia, que foi a primeira região dominada pelos ingleses. 

Na colônia da Virgínia, os ingleses investiram na produção do tabaco, que era um produto altamente lucrativo no 
mercado europeu. No decorrer da exploração, outras regiões foram conquistadas para investimentos na produção de 
produtos agrícolas, como as colônias da Geórgia, Carolina do Norte e do Sul, Maryland e Delaware. 

As colônias que surgiram desenvolveram características diferentes tanto na economia quanto na povoação. Nas 
regiões localizadas ao Sul, desenvolveu-se uma colonização de exploração. Os colonos visavam aos lucros na 
comercialização dos produtos agrícolas que eram vendidos na Europa. Esse tipo de colonização foi semelhante ao das 
colônias portuguesas, que eram utilizadas com a finalidade de fornecer riquezas para os colonizadores através, por 
exemplo, da prática do trabalho escravo. 

Nas regiões ao Norte, as colônias de Nova Jersey, Nova York e Massachusetts, por exemplo, desenvolveram um 
tipo de colonização chamada de povoação. A intenção dos colonos dessa região não era simplesmente de explorar, 
mas, sim, de fazer dela um novo local para se morar. Por isso, não houve nas colônias do Norte uma participação direta 
da coroa inglesa, uma vez que essa região, por possuir um clima menos propício para agricultura, não atraiu a atenção 
dos comerciantes ávidos por lucros.  



A povoação das colônias do Norte também foi diferente, pois os colonos dessa região eram em grande maioria 
refugiados religiosos. A perseguição da Igreja Católica aos protestantes culminou com a vinda de muitas pessoas para 
essas colônias, pois existia a possibilidade de um novo mundo com tolerância religiosa. Em 1620, um grupo de puritanos 
fundou a cidade Plymouth, que ajudou na povoação dessa região. 

A colonização inglesa diferenciou-se, em muitos aspectos, da colonização exercida na América portuguesa. 
Enquanto nas colônias britânicas [...], por exemplo, desenvolveu-se uma povoação com o objetivo de gerar 
desenvolvimento econômico voltado para o mercado interno, a colônia portuguesa desenvolveu uma prática mercantilista 
com a ambição de explorar as riquezas para serem comercializadas no mercado externo. Assim, as colônias britânicas 
[...] conquistaram mais autonomia política e econômica de sua metrópole, enquanto a colônia portuguesa na América 
tornou-se cada vez mais dependente economicamente de seu país conquistador. Por Fabrício Santos  

Fonte: https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/colonizacao-inglesa-na-america-do-norte.htm 
a) - Elabore um texto, criativo, analisando as diferentes entre a colonização do Brasil e o processo de 
colonização dos Estados Unidos. 

Obs. Fazer, no caderno, pergunta e resposta. 
 
3 - Mapa e diferenciação entre colônias – 2ª aula 

 
Fugindo das perseguições religiosas, das dificuldades econômicas, muitos protestantes vieram para a América, 

ou o Novo Mundo, como era conhecido no início do século XVII. E dentre esses que vieram para o Novo Mundo, 
estavam também os "degredados", espécies de criminosos que vinham para a América pagar por seus crimes, mulheres 
pobres, entre outros. Esses colonos se estabeleceram na costa leste da América do Norte, onde fundaram a primeira 
colônia, Virgínia. Muitas lutas foram declaradas entre os colonos e os índios (habitantes locais). Muitos indígenas foram 
dizimados, expulsos de suas terras e acabaram sendo obrigados a migrar para o interior do território. E, aos poucos, as 
Treze colônias foram sendo fundadas. 

Colônias Centro Norte: Mão-de-obra livre, comércio triangular (comércio entre as colônias, Antilhas e África e 
Europa, com a exportação de madeira, peles, peixe seco, importação de açúcar, vinho, etc.), pequenas propriedades e 
policultura (produção agrícola de vários produtos, extração de madeira e peles, culturas de trigo, cevada e centeio, 
criação de bois, cabras e porcos.). Essas colônias acabaram por se tornar relativamente autônomas, sem muita 
interferência do Pacto Colonial. 

Colônias do Sul: Produção agrícola voltada para o mercado externo. Monocultura (tabaco e algodão), baseada 
em grandes propriedades rurais (plantations), com mão-de-obra escrava africana. Essas colônias foram mais 
dependentes da metrópole para atender (Pacto Colonial, ou exclusivo metropolitano, a colônia era obrigada a garantir o 
lucro para sua metrópole, que no caso aqui, era a Inglaterra, os colonos só podiam vender sua produção a comerciantes 
legalizados pelas metrópoles, o que não garantia bons preços a eles.).  
Fonte: http://outlander-viajandonahistoria.blogspot.com/2014/03/colonizacao-e-independencia-dos-estados.html 

 

Citar as principais diferenças entre as colônias do Norte e do Sul 

Colônia do Norte Colônias do Sul 

 
 
 
 

 

Obs. Fazer, no caderno, o quadro com as diferenças. 
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4 – Comércio triangular  

 
Fonte: https://image.slidesharecdn.com/05-independnciadoseua-170614155553/95/independncia-dos-eua-3-

638.jpg?cb=1497455814 
a) – Citar dos produtos que os Estados Unidos compravam e aqueles que vendiam para Europa. 
b) – Escrevas os produtos que eram comercializados entre os Estados Unidos e as Pequenas Antilhas. 
c) – Em que consistia o comércio entre os Estados Unidos e a África? 
Obs. Fazer, no caderno, perguntas e respostas. 
 
5º – Desenho – 3ª aula 
a) – Fazer, no caderno, um desenho, expressando como que o EUA, que começou sua história com 13 pequenas 

colônias, se tornou o quarto maior país do planeta e uma poderosa nação. 
 
6º – Múltipla escolha 
(FGV-SP) A conquista colonial inglesa resultou no estabelecimento de três áreas com características diversas na 

América do Norte. Com relação às chamadas “colônias do sul” é correto afirmar que (Obs. copiar, em seu 
caderno, somente a alternativa correta e justificar a resposta): 

a) - Baseava-se, sobretudo, na economia familiar e desenvolveu uma ampla rede de relações comerciais com as novas 
colônias do Norte e com o Caribe. 

b) - Baseava-se numa forma de servidão temporária que submetia os colonos pobres a um conjunto de obrigações em 
relação aos grandes proprietários de terras. 

c) - Baseava-se numa economia escravista voltada principalmente para o mercado externo de produtos, como o tabaco e o 
algodão. 

d) - Consolidou-se como o primeiro grande pólo industrial da América com a transferência de diversos produtores de 
tecidos vindos da região de Manchester. 

e) - Caracterizou-se pelo emprego de mão de obra assalariada e pela presença da grande propriedade agrícola 
monocultora. 

 
 

7º - Leitura de imagem 
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Essa ilustração, do século XX, recria um episódio do início da colonização da América do Norte, envolvendo a indígena 
Pocahontas e o inglês John Smith. A cena faz referência ao filme/livro Pocahontas, indígena da nação Powhatan, e o 
capitão inglês John Smith que teria sido salvo por ela. Essa história de amor não é comprovada historicamente, mas, ao 
ser popularizada em gibis, cartazes e no cinema, passou a ideia de que o relacionamento entre os ameríndios e os 
europeus foi harmonioso e contou com uniões estáveis e filhos mestiços. 

a) - O que está acontecendo na cena? 
b) - Será que o romance entre Pocahontas e John Smith de fato aconteceu? 
c) - Os traços de Pocahontas são de uma indígena? 
d) - Como os indígenas, na imagem, estão representados? 
e) - Como terá sido o encontro entre os colonos ingleses e os indígenas da América do Norte? 
Obs. Fazer, no caderno, perguntas e respostas. 
 
8º - Curiosidade 
1 - Quem tiver a oportunidade, assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=TV27Mp3ljDs 
2 - Texto 
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