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HISTÓRIA  CIÊNCIAS   

Tema Genérico do Plano de Aula:  
A ORIGEM DO SER HUMANO – PARTE II 

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

 Competência geral 2: Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 
para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.  
 Competência específica de História 1: Compreender acontecimentos históricos, relações de 
poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, 
políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, 
posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. 
 Competência específica de História 2: Compreender a historicidade no tempo e no espaço, 
relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas 
sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas 
de organização cronológica.  
 Competência específica de História 6:Compreender e problematizar os conceitos e 
procedimentos norteadores da produção historiográfica.  

  

Objetos de Conhecimento  
 As origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização.  

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

 EF06HI03: Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e sua 
historicidade e analisar os significados dos mitos de fundação.  
 EF06HI01AMARP: Comparar e compreender as mudanças e permanências das plataformas 
e suas influências nos hábitos da população do campo em diferentes épocas.  

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

Aplicação/Fixação  
 
AULA 1  

 O aluno deverá assistir o vídeo:  “o homem pré-histórico, vivendo entre as feras”, que 
deverá ser assistido no site : 
https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=vivendo+entre+as+feras&_gu
c_consent_skip=1588162542#id=1&vid=e81b3f26cfab1b81491aa6f27b865b97&action=click 
– Caso não tenha acesso, os textos em anexo poderão ajudar a responder as atividades. 
 
 
 
 

https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=vivendo+entre+as+feras&_guc_consent_skip=1588162542#id=1&vid=e81b3f26cfab1b81491aa6f27b865b97&action=click
https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=vivendo+entre+as+feras&_guc_consent_skip=1588162542#id=1&vid=e81b3f26cfab1b81491aa6f27b865b97&action=click


 

ANEXO I 

 

A VIDA DO HOMEM CAÇADOR E COLETOR 

No Paleolítico, as tarefas diárias de homens e mulheres podiam ser um pouco diferentes: 

as mulheres podiam ser encarregadas da coleta de frutos, folhas e raízes e do cuidado com as 

crianças. Os homens podiam ser encarregados da caça e da procura de animais mortos para 

alimentar os membros do grupo, além de produzir utensílios domésticos. 

Homo. “Nesse longo período passamos de carniceiros e trituradores de sementes e raízes 
a domesticadores de animais”, diz o arqueólogo Renato Kipnis, da Universidade de São Paulo 
(USP). Um bom intervalo de tempo para analisar o hábito de caça e alimentação é o chamado 
Paleolítico Superior, há cerca de 40 mil anos, quando apareceram na Europa homens 
anatomicamente idênticos aos de hoje. Nessa época nossos ancestrais já produziam uma grande 
variedade de ferramentas e viviam basicamente da caça e da coleta de alimentos silvestres, 
atividades feitas em grupo e com funções definidas para homens, mulheres e crianças. A 
densidade populacional era baixa e os grupos familiares vagavam por um vasto território, caçando 
rinocerontes, renas e cavalos. Como nem sempre havia manadas desses animais por perto e 

  
AULA 2 E 3 

 Realizar as seguintes atividades no caderno, relacionadas ao vídeo:  
1) Em que a descoberta do fogo pelo homem paleolítico modificou a sua vida no dia a dia?  
2) Explique com as suas palavras como o homem Pré-histórico se organizava para iniciar 
uma caçada 

 

Síntese/Avaliação  
 No retorno às aulas, além de apresentar a proposta registrada em seu caderno, com 
identificação de semana e data, você poderá ser selecionado pelo seu professor para 
apresentar o seu trabalho para sua turma.  
 Como forma de avaliação, será observada a participação e o envolvimento dos alunos nas 
atividades e apresentação dos cadernos.  
 Ao explicar para a turma, é preciso falar com clareza.  
 Sua turma será orientada a prestar atenção nas apresentações e a fazer perguntas só no 
final.  
 Faça anotações e, se necessário, para tirar as dúvidas com o professor.   

  

Registro de Frequência  
 Será realizada no retorno as atividades normais, verificando as atividades realizadas dentro 
das semanas propostas.  

Referencial  
Vídeo: 
https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=vivendo+entre+as+feras&_guc_consent_skip=15881625
42#id=1&vid=e81b3f26cfab1b81491aa6f27b865b97&action=click/ 
https://www.google.com.br/search?q=pinturas+rupestres&sxsrf=ALeKk02H118T8DyWvT8R5L7i-
p_za71WOQ:1589311158380&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwibkKG4ha_pAhVwILkGHUlRCzAQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1366&bih

=603#imgrc=tHEgIz3J_B5UhM/ https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-o-homem-cacava-e-se-
alimentava-na-pre-historia 

https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=vivendo+entre+as+feras&_guc_consent_skip=1588162542#id=1&vid=e81b3f26cfab1b81491aa6f27b865b97&action=click/
https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=vivendo+entre+as+feras&_guc_consent_skip=1588162542#id=1&vid=e81b3f26cfab1b81491aa6f27b865b97&action=click/
https://www.google.com.br/search?q=pinturas+rupestres&sxsrf=ALeKk02H118T8DyWvT8R5L7i-p_za71WOQ:1589311158380&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwibkKG4ha_pAhVwILkGHUlRCzAQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1366&bih=603#imgrc=tHEgIz3J_B5UhM/
https://www.google.com.br/search?q=pinturas+rupestres&sxsrf=ALeKk02H118T8DyWvT8R5L7i-p_za71WOQ:1589311158380&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwibkKG4ha_pAhVwILkGHUlRCzAQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1366&bih=603#imgrc=tHEgIz3J_B5UhM/
https://www.google.com.br/search?q=pinturas+rupestres&sxsrf=ALeKk02H118T8DyWvT8R5L7i-p_za71WOQ:1589311158380&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwibkKG4ha_pAhVwILkGHUlRCzAQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1366&bih=603#imgrc=tHEgIz3J_B5UhM/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-o-homem-cacava-e-se-alimentava-na-pre-historia
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-o-homem-cacava-e-se-alimentava-na-pre-historia


algumas plantas só davam frutos em determinadas estações do ano, os homens também já se 
preocupavam em estocar alimentos. 

Entre cerca de 40 mil e 20 mil anos atrás, um grande período de glaciação fez com que as 
populações humanas abandonassem o norte da Europa para se refugiar no sul do continente, em 
busca de um clima mais quente. Como a população se concentrou mais e também cresceu em 
número absoluto, os territórios vastos, que favoreciam as caçadas, começaram a rarear. Alguns 
achados arqueológicos da época mostram que o homem tratou de desenvolver novas estratégias 
de sobrevivência, como o consumo de animais mais fáceis de obter (coelhos, peixes e 
crustáceos). Mas as caçadas só começariam a perder de fato sua importância 10 mil anos depois, 
quando teve início a domesticação de alguns animais. Era o que faltava para tornar menos árdua 

à tarefa de nossos ancestrais na hora das refeições. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 


