
 

Ano Letivo 

2020 

Plano de Ações 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de Realização das 

Atividades 

Carga Horária 

7º ANO 04/06 a 12/06 3 AULAS 

Componente Curricular Central: Componente(s) Curricular (es) 

Participante(s): 

Professor (es): 

HISTÓRIA GEOGRAFIA ATÍLIO DE OLIVEIRA E 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 do Congo 

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. 

 EF07HI15 Discutir o conceito de escravidão moderna e sua distinções em relação ao escravismo antigo e a servidão 

medieval. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Caderno, caneta, lápis, borracha, lápis de cor.  

Aplicação/Fixação 



 

                 AULA 1  

 

           LEIA OS TEXTOS DAS PÁGINAS 64 E 65 

          O REINO DO CONGO 

         O CRISTIANISMO NO REINO NO CONGO 

         A ESCRAVIDÃO NO REINO DO CONGO 

 

           

    



 

 

 AULA 2 

RESPONDA AS QUESTÕES COM BASE NOS TEXTOS LIDOS: 

1) Quando os portugueses começaram a explorar o litoral africano?  Como isso aconteceu? 

2) O que levou no séc. XVI a ampliação do Comércio de Escravos? 

3) O que intensificou a guerra dos congoleses com seus vizinhos? 

 



AULA 3 

1) Sobre o reino do Congo é correto afirmarmos: 

a) No séc. XVI toda a produção do congo dependia do trabalho escravo. 

b) Em 1489 o mani Congo de converteu ao Islamismo. 

c) Os portugueses se negaram e jamais forneceram armas aos congoleses. 

d) No reino do Congo não existia um chefe supremo com poder centralizado. 

 

2) Localize no mapa da África onde fica o Congo indicando os países e oceano que o cercam 

anotando 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 quando do retorno das aulas presenciais mediante conferência do caderno e 

das atividades propostas. 

Referencial 

 A Vontade de Saber Vol.7 Quinteto 

 

 

 

 


