
Planos de aula

Contos africanos. Memória, história oral e formas de marcar o tempo

Por: Gabriela Ferreira Bustamante Fonseca / 01 de Abril de 2019

Código: HIS5_08UND05

Habilidade(s):

EF05HI08
Anos iniciais - 5º Ano - Registros da história: linguagens e culturas
Identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades, incluindo os povos indígenas originários e os povos africanos.

Sobre o Plano

Este plano de aula foi produzido pelo Time de Autores de Nova Escola

Professor: Gabriela Fonseca

Mentor: Jeanine Rodermel

Especialista: Giovani Silva

Assessor pedagógico: Oldimar Cardoso

Ano: 5º ano do Ensino Fundamental

Unidade temática: Registros da história: linguagens e culturas

Objeto (s) de conhecimento: As tradições orais e a valorização da memóriaO surgimento da escrita e a noção de fonte para a transmissão de saberes, culturas e histórias

Habilidade(s) da BNCC: (EF05HI08) Identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades, incluindo os povos indígenas originários e os povos africanos.

Palavras Chave: Tempo; Contos africanos; Tempo da natureza

Materiais complementares

Documento
Modelo história em quadrinho
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/E8tEvFNawRdYnbZSn8BRVaj2csN6RpKKjEdghVYjtKgrZD2ZfUTThJ2kw4MP/his5-08und05-modelo-historia-em-quadrinho.pdf

Documento
Conto "A encantadora canção do Pássaro Mágico"
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/RtJV2EYyAyQAtg9xHvKPvCfCdbzS7MXvrtvXksD3vzCt4QEMNQZTuC65HzEv/his5-08und05-conto-a-encantadora-cancao-do-passaro-magico.pdf

Endereço da página:
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5307/contos-africanos-memoria-historia-oral-e-formas-de-marcar-o-tempo

Associação Nova Escola © - Todos os direitos reservados.

https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/E8tEvFNawRdYnbZSn8BRVaj2csN6RpKKjEdghVYjtKgrZD2ZfUTThJ2kw4MP/his5-08und05-modelo-historia-em-quadrinho.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/RtJV2EYyAyQAtg9xHvKPvCfCdbzS7MXvrtvXksD3vzCt4QEMNQZTuC65HzEv/his5-08und05-conto-a-encantadora-cancao-do-passaro-magico.pdf
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5307/contos-africanos-memoria-historia-oral-e-formas-de-marcar-o-tempo


Slide 1 Sobre este plano

Este slide em específico não deve ser apresentado
para os alunos, ele apenas resume o conteúdo da
aula para que você, professor, possa se planejar.
Este plano está previsto para ser realizado em uma
aula de 50 minutos. Serão abordados aspectos que
fazem parte do trabalho com a habilidade
EF05HI08 de História, que consta na BNCC. Como a
habilidade deve ser desenvolvida ao longo de todo
o ano, você observará que ela não será
contemplada em sua totalidade aqui e que as
propostas podem ter continuidade em aulas
subsequentes.
Neste plano, trabalhe com literatura no Ensino de
História, explorando através de um conto africano
formas de marcação do tempo que dependem da
observação da natureza e não utilizam
instrumentos (como relógios e calendários). Os
alunos são convidados, através da narrativa, a
refletir de que forma a sensação da passagem de
tempo e o tempo psicológico se diferenciam dos
marcadores temporais. Baseados na reflexão do
tempo da natureza no conto eles podem conhecer
um pouco da cultura sul-africana e observar como
a sensação da passagem do tempo está presente
em todas as culturas. Como finalização da aula os
alunos são convidados a compor uma história em
quadrinho, demonstrando a passagem do tempo
em desenho ou no texto escrito.
Materiais necessários: Para fazer a história em
quadrinho disponibilize folhas de sulfite. O modelo
dos quadrinhos seguem neste arquivo, caso queira
imprimir https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/E8tEvFNawRdYnbZSn8BRVaj2csN6RpKKjEdghVYjtKgrZD2ZfUTThJ2kw4MP/his5-
08und05-modelo-historia-em-quadrinho.pdf
Material complementar:
Conto “A encantadora canção do pássaro mágico”
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/RtJV2EYyAyQAtg9xHvKPvCfCdbzS7MXvrtvXksD3vzCt4QEMNQZTuC65HzEv/his5-
08und05-conto-a-encantadora-cancao-do-
passaro-magico.pdf
MANDELA, Nelson (seleção) Meus contos
africanos/seleção Nelson Mandela; tradução
Luciana Garcia - 2 ed. - São Paulo: Martins Fontes
- selo Martins, 2009
Modelo história em quadrinho https://nova-
escola-
producao.s3.amazonaws.com/E8tEvFNawRdYnbZSn8BRVaj2csN6RpKKjEdghVYjtKgrZD2ZfUTThJ2kw4MP/his5-
08und05-modelo-historia-em-quadrinho.pdf
Para você saber mais:
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Para você saber mais:
Nesse artigo de Ernesta Zamboni e Selva
Guimarães Fonseca é discutida a contribuição da
literatura na infância para a noção de tempo
histórico, apresentando dois livros que se dedicam
a explorar questões da memória e das
permanências e mudanças na sociedade.
ZAMBONI, Ernesta e FONSECA, Selva Guimarães
Contribuições da literatura infantil para a
aprendizagem de noções do tempo histórico. Cad.
Cedes, Campinas, vol. 30, n. 82, p. 339-353, set.-
dez. 2010
Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v30n82/05.pdf
acesso em 16/01/2019

Plano de aula

Contos africanos. Memória, história oral e formas de marcar o tempo

Associação Nova Escola © - Todos os direitos reservados.

http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v30n82/05.pdf


Slide 2 Objetivo

Tempo sugerido: 2 minutos
Orientações: Essa aula tem o objetivo de expandir a
percepção do que pode ser considerado um
marcador de tempo. Para isso, comece a aula
contando para as crianças que eles irão trabalhar
com histórias nessa aula, e que através dela irão
analisar formas de marcar o tempo.
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Slide 3 Contexto

Tempo sugerido: 20 minutos
Orientações: Inicie a aula mostrando para os
alunos as imagens da cidade do Rio de Janeiro. Diga
para eles que devem, individualmente, criar uma
história breve sobre essas imagens. Essa história
deve ser curta e pode ser escrita em um parágrafo,
levando em conta os três cenários que aparecem
nas fotos. Ela pode ser a história de uma criança, de
um jovem, de um peixe, de um carro, da cidade, do
mar ou de qualquer outro elemento que seja
pertinente às imagens. O desafio da escrita dessa
história é que eles não podem utilizar as palavras
manhã, tarde e noite.
Dê um tempo determinado para que as crianças
escrevam a história. Esse exercício de escrita não
pode durar mais do que 10 minutos, pois se trata de
algo breve, e que será compartilhado com a turma.
Escolha algumas crianças para ler suas histórias
apontando para como os momentos do dia foram
registrados sem o uso das palavras proibidas.
Converse com eles sobre atividades que costumam
fazer de tarde, de manhã ou de noite, perguntando
que horas começa o período da manhã, da tarde e
da noite. Aponte que não existe uma hora do
relógio, muitas vezes a passagem do dia para a
noite depende da estação em que estamos. Peça
para que eles escrevam em seus cadernos uma
hipótese a partir da questão: Se não existe hora
para começar a manhã, a tarde ou a noite, como
sabemos que elas começaram?
A elaboração do texto pode ser um desafio para
algumas turmas. Caso esse seja o caso, deixe mais
tempo para a composição do texto ou organize os
alunos em duplas. Se necessário, dê exemplos mais
assertivos para que as crianças compreendam que
as imagens representam três momentos diferente
do dia.
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Slide 4 Contexto

Tempo sugerido: 20 minutos
Orientações: Inicie a aula mostrando para os
alunos as imagens da cidade do Rio de Janeiro. Diga
para eles que devem, individualmente, criar uma
história breve sobre essas imagens. Essa história
deve ser curta e pode ser escrita em um parágrafo,
levando em conta os três cenários que aparecem
nas fotos. Ela pode ser a história de uma criança, de
um jovem, de um peixe, de um carro, da cidade, do
mar ou de qualquer outro elemento que seja
pertinente às imagens. O desafio da escrita dessa
história é que eles não podem utilizar as palavras
manhã, tarde e noite.
Dê um tempo determinado para que as crianças
escrevam a história. Esse exercício de escrita não
pode durar mais do que 10 minutos, pois se trata de
algo breve, e que será compartilhado com a turma.
Escolha algumas crianças para ler suas histórias
apontando para como os momentos do dia foram
registrados sem o uso das palavras proibidas.
Converse com eles sobre atividades que costumam
fazer de tarde, de manhã ou de noite, perguntando
que horas começa o período da manhã, da tarde e
da noite. Aponte que não existe uma hora do
relógio, muitas vezes a passagem do dia para a
noite depende da estação em que estamos. Peça
para que eles escrevam em seus cadernos uma
hipótese a partir da questão: Se não existe hora
para começar a manhã, a tarde ou a noite, como
sabemos que elas começaram?
A elaboração do texto pode ser um desafio para
algumas turmas. Caso esse seja o caso, deixe mais
tempo para a composição do texto ou organize os
alunos em duplas. Se necessário, dê exemplos mais
assertivos para que as crianças compreendam que
as imagens representam três momentos diferente
do dia.
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Slide 5 Problematização

Tempo sugerido: 10 minutos
Orientações: Inicie a problematização explicando
que eles irão ler um conto do leste do continente
africano, chamado "A encantadora canção do
Pássaro Mágico", disponível nesse link:
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/RtJV2EYyAyQAtg9xHvKPvCfCdbzS7MXvrtvXksD3vzCt4QEMNQZTuC65HzEv/his5-
08und05-conto-a-encantadora-cancao-do-
passaro-magico.pdf
Explique que esse conto é proveniente de uma
região da Tanzânia chamada Benaland, e que seu
registro escrito foi feito no século XX pelo pastor
Julius Oelke.
Você pode utilizar as imagens do slide para ajudar
os alunos a localizar o país no continente africano,
assim como para que os alunos conheçam a árvore
que vai aparecer na história, chamada de
mogobagôba.
Separe os alunos em trios e peça para que eles leiam
a história e marquem os trechos onde podem ser
encontradas informações que nos permitem saber
em qual momento do dia se passa a história.
Depois da leitura, compartilhe com os alunos as
informações localizadas e retome a questão da
contextualização: Se não existe hora para começar
a manhã, a tarde ou a noite, como sabemos que
elas começaram?
Peça para que eles leiam individualmente suas
respostas e pensem se sua opinião mudou após a
leitura da história. Peça para que alguns alunos
compartilhem suas conclusões e pergunte se
alguém já sentiu o tempo passar mais rápido ou
mais devagar. Explique que algumas vezes, as
horas do relógio não são adequadas para descrever
um tempo que passa ou um momento do dia, e que
para isso pensamos em outros marcadores como os
períodos (manhã, tarde e noite) ou termos mais
adequados.
Caso considere interessante, explore também as
estações como marcadores de tempo. Reflita como
o cotidiano muda em cada estação de acordo com o
que a natureza provém. Pergunte para os alunos se
eles sabem quando começa o verão. Explique que
existe uma data no calendário (21 de dezembro
para os países do hemisfério sul e 20 de março para
o hemisfério norte), mas que também podemos
sentir a mudança do clima, que algumas vezes
acontece antes ou depois dessa data. Faça uma
pesquisa com os alunos para compreender as datas
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pesquisa com os alunos para compreender as datas
de início das estações. Para isso você pode acessar o
vídeo: https://www.youtube.com/watch?
v=gQ4q5u8Y44o . Nesse vídeo do canal
Climatempo temos a explicação do solstício de
verão no hemisfério sul e norte.
Além disso, existem muitos contos provenientes
do continente africano que falam sobre a
passagem do tempo, marcados muitas vezes pela
existência de elementos da natureza. Uma forma
de ampliar essa aula é fazer a leitura de mais
alguns contos e relacionar quais são os marcadores
que podemos perceber neles.
Para você saber mais:
Esses livros são boas referências para a busca de
contos de origem africana:
ABAD, Ernesto Rodrigues. Contos africanos.
Editora Callis
MACHADO, Ana Maria Histórias africanas.
Melhoramentos
MANDELA, Nelson (seleção) Meus contos
africanos/seleção Nelson Mandela; tradução
Luciana Garcia - 2 ed. - São Paulo: Martins Fontes
- selo Martins, 2009
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Slide 6 Sistematização

Tempo sugerido: 20 minutos
Orientações: Explique que os trios irão fazer uma
adaptação do conto “A encantadora canção do
Pássaro Mágico” em uma história em quadrinho.
Para fazê-la, os alunos devem selecionar no texto
impresso as partes mais importantes da história
para que ela fique clara para o leitor. Deixe claro
que na história em quadrinho eles devem
representar o tempo da natureza que foi explorado
nessa aula como cenário para os personagens.
Através dos desenhos é possível perceber como os
alunos entenderam a importância dos momentos
do dia na história. Para facilitar o trabalho, você
pode fornecer essas folhas com o quadro para a
elaboração das histórias: https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/E8tEvFNawRdYnbZSn8BRVaj2csN6RpKKjEdghVYjtKgrZD2ZfUTThJ2kw4MP/his5-
08und05-modelo-historia-em-quadrinho.pdf
Além do reconto da história do Chefe Serpente,
você pode propor aos alunos a transformação da
história que eles escreveram na contextualização
em uma tirinha. Organizados em duplas, peça para
que eles troquem as histórias entre si para
transformar o que foi escrito em história em
quadrinho. Como a história é mais curta, proponha
que eles façam uma tirinha, algo mais sucinto que a
história em quadrinhos, e que eles utilizem as
imagens do slide como base.
Outra opção é utilizar ferramentas digitais e alguns
sites abertos. Nessa matéria do site porvir você
pode encontrar algumas opções:
http://porvir.org/7-ferramentas-para-criar-
historias-em-quadrinhos-os-alunos/ (Acesso em
16 de março de 2019).
Para você saber mais:
Esse material desenvolvido pela prefeitura do Rio
de Janeiro é um ótimo guia para trabalhar com os
alunos, ou para compreender melhor e ser capaz de
dar um bom direcionamento para a história em
quadrinho:
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/component/mr_chamada_materia/?
task=download&format=raw&id=2843 (Acesso em
16 de março de 2019)
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Título: Autor(a):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



A encantadora canção do Pássaro Mágico  
 
Este conto do leste da África sobre a inocência e o poder que as crianças possuem                

foi registrado no início do século XX em Benaland, Tanganica (atual Tanzânia), pelo partos              
Julius Oelke da Igreja da Missão de Berlim.  

 
Certo dia, um estranho pássaro chegou a uma pequena aldeia que se aninhava             

entre as baixas colinas. Daquele momento em diante, nada mais estava seguro. Tudo o que               
os habitantes da aldeia plantavam nos campos desaparecia depois que a lua sumia.             
Quando o sol surgia, havia menos e menos carneiros e bodes e galinhas. Até mesmo               
durante o dia, enquanto as pessoas trabalhavam nas terras, o gigantesco pássaro vinha e              
arrombava depósitos e celeiros, roubando deles todo o estoque de comida que mantinham             
para o inverno.  

Os aldeões ficaram arruinados. Havia miséria naquelas terras - por todos os lados             
soavam lamentações e rangeres de dentes. Ninguém - nem mesmo o mais valente herói da               
aldeia - conseguia colocar as mãos no pássaro. A ave era rápida demais para eles. Na                
verdade, quase não podiam vê-la: apenas ouviam o farfalhar de suas enormes asas             
conforme ela pousava no topo de uma antiga mogobagoba sob a densa copa.  

O chefe tribal da aldeia arrancava seus cabelos de tanta frustração. Certa vez,             
depois de o pássaro saquear sua própria criação de animais e os suprimentos que              
guardava para o inverno, ele ordenou que todos os homens mais velhos afiassem seus              
machados e facões e atacassem o pássaro.  

- Cortem a árvore! Essa é a solução! - ele comandou.  
Logo depois do nascer do sol, os homens saíram com machados e facões de              

lâminas cintilantes, se aproximando da grande árvore. O primeiro golpe atingiu a madeira             
com força, penetrando com profundidade o tronco. A árvore estremeceu e, das grossas e              
emaranhado das folhas de sua copa, o estranho e misterioso pássaro surgiu. Uma doce              
canção ecoou de sua gargante. Ela tocou diretamente o coração dos homens, falando sobre              
coisas fabulosas e distantes que nunca retornariam. A canção era tão fascinante que os              
machados e os facões foram escorregando um a um das mãos dos homens. Estas caíram               
de joelhos, olhando fixamente para cima, envolvidos e atraídos pelo pássaro que cantava             
para eles com todo o seu radiante esplendor colorido.  

A mãos dos homens se enfraqueceram. O coração deles suavizou. “Não”, eles            
pensaram, “um pássaro tão lindo jamais poderia ter causado estrago e destruição!” E,             
quando o sol desceu vermelho no oeste, eles se arrastaram como sonâmbulos em direção              
ao chefe tribal e disseram-lhe que não fariam nada, absolutamente nada, que pudesse ferir              
o pássaro.  

O chefe tribal ficou muito irritado.  
- Se assim é, os jovens rapazes da tribo terão de me ajudar - ele afirmou. - Deixem                 

que os mais jovens destruam o poder do pássaro! 
Quando o dia clareou, os jovens pegaram seus machados e facões cintilantes e             

tomaram o caminho da árvore. A primeira investida novamente atingiu com força a madeira,              
penetrando o tronco profundamente. E, assim como antes, a copa verde no alto da árvore               
se abriu, permitindo que o estranho pássaro surgisse enfeitado com exuberantes penas            
multicoloridas. Novamente, a mais linda melodia ecoou entre as montanhas. Os jovens da             
aldeia ouviram, encantados, a canção que falava de amor e de coragem, e de atos heróicos                



que esperavam por eles. “esse pássaro não pode ser mau!”, eles pensaram. Os braços dos               
jovens tornaram-se fracos e os machados e facões caíram de suas mãos, e eles se               
ajoelharam do mesmo modo como havia acontecido com os velhos homens antes deles,             
ouvindo em transe a canção por muito tempo.  

Quando caiu a noite, eles cambalearam, desnorteados, de volta ao chefe tribal. Em             
seu ouvido ainda soava a encantadora canção do pássaro misterioso. “É impossível” disse             
o líder do grupo. “Ninguém é capaz de enfrentar o poder mágico desse pássaro!” 

O chefe da tribo ficou furioso. 
- Só restam as crianças - ele disse. - As crianças ouvem verdadeiramente e os              

olhos delas são límpidos. Eu as guiarei contra  o pássaro.  
Novamente, quando as estrelas e lua sumiram do céu, bem cedo, o chefe tribal e as                

crianças da tribo até a árvore onde o estranho pássaro descansava. Assim que as crianças               
fizeram a árvore sentir o golpe do machado, a frondosa copa se abriu e o pássaro apareceu                 
exatamente como antes - ofuscantemente lindo no céu azul. Mas as crianças não olharam              
para cima. Os olhos delas estavam fixos nos machados e nos facões em suas mãos. E                
continuaram a cortar e cortar e cortar no ritmo de sua própria música.  

O pássaro começou a cantar. O chefe da tribo podia ouvir a canção linda e               
inigualável e sentiu fraqueza em suas mãos. Mas os ouvidos das crianças podiam ouvir              
apenas o som repetitivo e corriqueiro de seus machados e facões. E, não importava quão               
encantadoramente o pássaro cantasse, elas continuavam a cortar, cortar e cortar.  

O tronco rangeu e partiu-se ao meio. Finalmente, a árvore desabou no chão e, com               
ela veio junto o estranho e misterioso pássaro. O chefe encontrou-o caído, morto e              
esmagado pelo peso dos galhos.  

As pessoas chegavam de todos os cantos. Os velhos homens endurecidos e os             
vigorosos jovens não podiam acreditar que aquelas crianças, com seus braços fininhos,            
haviam conseguido cumprir a tarefa! 

Quando a lua surgiu no céu, o chefe tribal anunciou uma grande festa para              
recompensar as crianças por seu feito.  

- Vocês são as únicas que ouvem verdadeiramente e enxergam com clareza -            
ele disse. - Vocês são os olhos e os ouvidos de nossa tribo!  

 
Adaptação do conto A encantadora canção do pássaro mágico” do livro Meus contos 
africanos/seleção Nelson Mandela 
 
 MANDELA, Nelson (seleção) Meus contos africanos/seleção Nelson Mandela; 
tradução Luciana Garcia - 2 ed. - São Paulo: Martins Fontes - selo Martins, 2009  
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