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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 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
EF05HI06 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.
Materiais necessários: cola branca, palitos de
picolé (ou sorvete), caixas de fósforo, palitos de
fósforo, cola colorida, papelão, tinta guache, giz de
cera, aparas de lápis, papel A4 branco e colorido,
papelão, papel crepom, glitter ou cola glitter.
Material complementar:
Um pouco de história - texto para impressão,
disponível no link: https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/4WMhGj329q3FaatVD4GvXEDwWZRwumcGxcHHQKKACWvAFvC84dPxYwCMp9CW/his5-
06und08-um-pouco-de-historia-texto-para-
impressao.pdf
Hélio Leites. Acesse o link: https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/94ht5zgHGHuN9x44Zu5FxpBRfF6Btrjct3zghsWBuafeyQpV96qpKkqQcHuR/his5-
06und08-helio-leites.pdf
Para você saber mais:
Bilboquê - Brinquedo que consiste em uma bola de
madeira furada, presa a um cordão, e que, atirada
para o ar, deve, ao cair, encaixar-se em um
bastonete ao qual está amarrada. Definição
disponível em:
https://michaelis.uol.com.br/moderno-
portugues/busca/portugues-brasileiro/bilboque/.
Acesso em 15 de fevereiro de 2019.
Pião - Brinquedo em forma de pêra, de madeira,
com uma ponta de ferro, ou de outros metais,
enrolado por um cordel, que é impulsionado com
força ao chão, desenrolando rapidamente a fieira
para fazê-lo girar. Definição disponível em:
https://michaelis.uol.com.br/moderno-
portugues/busca/portugues-brasileiro/piao/.
Acesso em 15 de fevereiro de 2019.
Roda de fiar - é uma invenção antiga que ajudou a
transformar fibras de plantas e animais em fios ou
fios, que foram então tecidos por um tear em
tecido. Definição disponível em:
https://oqueehistoria.com.br/evolucao-da-roda-
de-fiar/. Acesso em 15 de fevereiro de 2019.
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de-fiar/. Acesso em 15 de fevereiro de 2019.
“Você sabe o que são fontes históricas?”.
Disponível em:
https://www.editoracontexto.com.br/blog/voce-
sabe-o-que-sao-fontes-historicas/. Acesso em 15
de fevereiro de 2019.
As fontes históricas. Disponível em:
http://historiasemcomplicacoes.blogspot.com/2016/01/as-
fontes-historicas.html. Acesso em 15 de fevereiro
de 2019.
CALDEIRA, Ana. Na cozinha tem história:
porcelana. A Revista Sociedade da Mesa. 11 de maio
de 2016. Disponível em:
http://revista.sociedadedamesa.com.br/2016/05/na-
cozinha-tem-historia-porcelana/. Acesso em 17 de
fevereiro de 2019.
Thomas Edison inventa a lâmpada incandescente
comercializável. Disponível em:
https://seuhistory.com/hoje-na-historia/thomas-
edison-inventa-lampada-incandescente-
comercializavel. Acesso em 17 de fevereiro de 2019.
SOUSA, Rainer Gonçalves. As Lâmpadas de Edison .
Disponível em:
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/curiosidades/as-
lampadas-edison.htm. Acesso em 17 de fevereiro
de 2019.
A roda de fiar transforma fibras em fios – A
evolução da roda de fiar. DIsponível em:
https://oqueehistoria.com.br/evolucao-da-roda-
de-fiar/. Acesso em 17 de fevereiro de 2019.
Waste land (Lixo extraordinário): Disponível em:
http://www.wastelandmovie.com/index.html.
Acesso em 16 de fevereiro de 2019.
Documentário: Lixo Extraordinário. Disponível
em:
https://portalresiduossolidos.com/documentario-
lixo-extraordinario/. Acesso em 16 de fevereiro de
2019.
Arte e vida que emergem do lixo. DIsponível em:
http://www.olimpiada.fiocruz.br/arte-e-vida-
que-emergem-do-lixo. Acesso em 16 de fevereiro
de 2019,
Hélio Leites, acessar o site da Secretaria de
Educação do Paraná,
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?
conteudo=265. Acesso em 15 de fevereiro de 2019.
Artesanato com palito de picolé. Disponível em:
http://www.artesanatoereciclagem.com.br/739-
artesanato-com-palito-de-picole.html. Acesso em
17 de fevereiro de 2019.
Artesanato alagoano: conheça esculturas em
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Artesanato alagoano: conheça esculturas em
palitos de fósforo. Disponível em:
https://hotelportojatiuca.com.br/2018/08/16/artesanato-
alagoano-palitos-de-fosforo/. Acesso em 17 de
fevereiro de 2019.
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Slide 2 Objetivo

Tempo sugerido: 2 minutos
Orientações: faça a leitura do objetivo para os
alunos. Reserve um pequeno momento para
reflexão pessoal. E continue o exercício de reflexão
com toda a turma perguntando se qualquer objeto
pode ser considerado uma fonte histórica e por
qual motivo.
Esse debate deve ser breve. Faça um levantamento
dos alunos que não concordam que qualquer objeto
pode ser uma fonte histórica. Essa anotação será
importante para o final da aula.
Para você saber mais: para facilitar o trabalho é
sempre bom ter em mente o que é uma fonte
histórica. Sugere-se a leitura do Blog da Editora
Contexto. Além disso, utilize alguns exemplos do
artigo “Você sabe o que são fontes históricas?”.
Para acessar, use esse link:
https://www.editoracontexto.com.br/blog/voce-
sabe-o-que-sao-fontes-historicas/. Acesso em 15
de fevereiro de 2019.
As fontes históricas. Disponível em:
http://historiasemcomplicacoes.blogspot.com/2016/01/as-
fontes-historicas.html. Acesso em 15 de fevereiro
de 2019.
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Slide 3 Contexto - parte 1

Tempo sugerido: 6 minutos
Orientações: projete o slide e questione os alunos
sobre quais objetos eles conhecem ou já viram na
casa de alguém.
Bilboquê - Brinquedo que consiste em uma bola de
madeira furada, presa a um cordão, e que, atirada
para o ar, deve, ao cair, encaixar-se em um
bastonete ao qual está amarrada. Definição
disponível em:
https://michaelis.uol.com.br/moderno-
portugues/busca/portugues-brasileiro/bilboque/.
Acesso em 15 de fevereiro de 2019.
Pião - Brinquedo em forma de pêra, de madeira,
com uma ponta de ferro, ou de outros metais,
enrolado por um cordel, que é impulsionado com
força ao chão, desenrolando rapidamente a fieira
para fazê-lo girar. Definição disponível em:
https://michaelis.uol.com.br/moderno-
portugues/busca/portugues-brasileiro/piao/.
Acesso em 15 de fevereiro de 2019.
Lâmpada incandescente.
Roda de fiar - é uma invenção antiga que ajudou a
transformar fibras de plantas e animais em fios ou
fios, que foram então tecidos por um tear em
tecido. Definição disponível em:
https://oqueehistoria.com.br/evolucao-da-roda-
de-fiar/. Acesso em 15 de fevereiro de 2019.
Imagem disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spinnrock_-
_Hallwylska_museet_-_108480.tif. Acesso em 13
de fevereiro de 2019.
Peneira doméstica.
Jogo de chá ou café. O bule e as xícaras podem ser
feitos de louça ou porcelana.
Observando esse objetos é possível dizer qual é a
história de cada? Como foram produzidos?
Possivelmente cada aluno contará a história de
cada um dos objetos de forma diferente. Pode ser
que alguns não conheçam alguns objetos, outros
podem ter visto nas casas dos avós, ou ainda
possuem algum objeto em casa. Pode ser, também,
que alguns alunos contem como sua mãe ou avó
tem “ciúmes” das xícaras de porcelana que tem em
casa. Todas as sugestões dos alunos são válidas e a
intenção é mesmo essa, de causar reconhecimento
e semelhança com os objetos familiares, e que por
consequência fazem parte da história da sua
família ou vizinhança.
Como adequar à sua realidade: casa não haja a
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Como adequar à sua realidade: casa não haja a
possibilidade de projeção do slide, traga objetos de
casa ou ainda peça anteriormente que os alunos
tragam objetos que possam contar um tipo de
história ou acontecimento da família ou da
localidade onde moram. Esses objetos podem ser
dispostos em forma de exposição e os próprios
alunos serão os guias da exposição.
Para você saber mais: para facilitar o trabalho é
sempre bom ter em mente o que é uma fonte
histórica. Sugere-se a leitura do Blog da Editora
Contexto. Além disso, utilize alguns exemplos do
artigo “Você sabe o que são fontes históricas?”.
Para acessar, use esse link:
https://www.editoracontexto.com.br/blog/voce-
sabe-o-que-sao-fontes-historicas/. Acesso em 15
de fevereiro de 2019.
As fontes históricas. Disponível em:
http://historiasemcomplicacoes.blogspot.com/2016/01/as-
fontes-historicas.html. Acesso em 15 de fevereiro
de 2019.
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Slide 4 Contexto - parte 2

Tempo sugerido: 8 minutos
Orientações: projete o slide e entregue o texto
complementar impresso.
Um pouco de história - texto para impressão,
disponível no link: https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/4WMhGj329q3FaatVD4GvXEDwWZRwumcGxcHHQKKACWvAFvC84dPxYwCMp9CW/his5-
06und08-um-pouco-de-historia-texto-para-
impressao.pdf
Roda de fiar - Imagem disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spinnrock_-
_Hallwylska_museet_-_108480.tif. Acesso em 13
de fevereiro de 2019.
Faça a leitura do texto com os alunos, deixando
claro a importância de cada objeto para o
desenvolvimento das sociedades humanas. Ao final
da leitura, questione aos alunos sobre o que o ser
humano faz com os objetos após ele
“aparentemente” perder a utilidade?
Para você saber mais: para facilitar o trabalho é
sempre bom ter em mente o que é uma fonte
histórica. Sugere-se a leitura do Blog da Editora
Contexto. Além disso, utilize alguns exemplos do
artigo “Você sabe o que são fontes históricas?”.
Para acessar, use esse link:
https://www.editoracontexto.com.br/blog/voce-
sabe-o-que-sao-fontes-historicas/. Acesso em 15
de fevereiro de 2019.
As fontes históricas. Disponível em:
http://historiasemcomplicacoes.blogspot.com/2016/01/as-
fontes-historicas.html. Acesso em 15 de fevereiro
de 2019.
CALDEIRA, Ana. Na cozinha tem história:
porcelana. A Revista Sociedade da Mesa. 11 de maio
de 2016. Disponível em:
http://revista.sociedadedamesa.com.br/2016/05/na-
cozinha-tem-historia-porcelana/. Acesso em 17 de
fevereiro de 2019.
Thomas Edison inventa a lâmpada incandescente
comercializável. Disponível em:
https://seuhistory.com/hoje-na-historia/thomas-
edison-inventa-lampada-incandescente-
comercializavel. Acesso em 17 de fevereiro de 2019.
SOUSA, Rainer Gonçalves. As Lâmpadas de Edison .
Disponível em:
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/curiosidades/as-
lampadas-edison.htm. Acesso em 17 de fevereiro
de 2019.
A roda de fiar transforma fibras em fios – A
evolução da roda de fiar. DIsponível em:
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evolução da roda de fiar. DIsponível em:
https://oqueehistoria.com.br/evolucao-da-roda-
de-fiar/. Acesso em 17 de fevereiro de 2019.
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Slide 5 Problematização - parte 1

Tempo sugerido: 7 minutos
Orientações: projete esse slide para os alunos e
peça para que eles tentem descrever a imagem.
Inicialmente pode ser uma descrição bem breve,
por exemplo, a imagem de uma pessoa deitada
sobre algo.
Imagem: Impressão fotográfica final de Tião
intitulada “Marat / Sebastião - Fotos do Lixo”
Fotografia de Vik Muniz, cortesia de Vik Muniz
Studio. Disponível em:
http://www.wastelandmovie.com/gallery.html.
Acesso em 16 de fevereiro de 2019.
O artista plástico Vik Muniz é brasileiro mas vive
nos Estados Unidos. Sempre teve uma ligação
muito forte com como os objetos podem
influenciar em sua obra. Ele incorpora materiais
diversos para suas criações e o resultado é visto em
forma de fotografia. Em 2011, foi lançado o
documentário Lixo Extraordinário, que foi o
resultado do trabalho de VIk Muniz no maior
aterro sanitário da América Latina, o Jardim
Gramacho. Lá o artista fotografou os catadores e
depois montou réplicas dessas fotografias
utilizando materiais encontrados no próprio
aterro.
Após essa explicação peça que os alunos mais uma
vez descrevam a imagem tentando identificar que
tipos de objetos foram utilizados para a elaboração
dessa imagem.
A história dos catadores do Jardim Gramacho
retratada por Vik Muniz é muito interessante para
essa questão da história contada por objetos e
nesse caso objetos descartados que acabaram
mudando a história de outras pessoas. Proponha
um outro momento para que os alunos assistam ao
documentário que está disponível em vários sites
da internet. E também no Youtube, acesse:
https://www.youtube.com/watch?v=V-lG67j1Lkg.
Acesso em 16 de fevereiro de 2019.
Para você saber mais: a história do Lixo
Extraordinário é fantástica. Há um site oficial do
documentário, lá é possível encontrar tudo sobre o
documentário. Como Vik Muniz reside em Nova
Iorque e alguns patrocinadores são de Londres, e
por isso o site é em inglês, porém é possível usar a
ferramenta de tradução do Chrome para acessar as
informações.
http://www.wastelandmovie.com/index.html.
Acesso em 16 de fevereiro de 2019.
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Acesso em 16 de fevereiro de 2019.
Ou ainda um breve resumo do que foi esse
documentário.
Documentário: Lixo Extraordinário. Disponível
em:
https://portalresiduossolidos.com/documentario-
lixo-extraordinario/. Acesso em 16 de fevereiro de
2019.
Arte e vida que emergem do lixo. DIsponível em:
http://www.olimpiada.fiocruz.br/arte-e-vida-
que-emergem-do-lixo. Acesso em 16 de fevereiro
de 2019,
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Slide 6 Problematização - parte 2

Tempo sugerido: 7 minutos
Orientações: projete esse slide para os alunos e
peça para que eles tentem descrever a imagem.
Inicialmente pode ser uma descrição bem breve,
descrevendo que tipos de materiais foram usados
nas composições.
Imagem 1: Feliz aniversário. Disponível em:
http://cultura45.blogspot.com/2010/08/mais-
cultura-popular-obra-de-helio.html. Acesso em
15 de fevereiro de 2019.
Imagem 2: A família. Disponível em:
http://cultura45.blogspot.com/2010/08/mais-
cultura-popular-obra-de-helio.html. Acesso em
15 de fevereiro de 2019.
Ao observar essas imagens espera-se que os alunos
percebam os detalhes das caixinhas de fósforo e a
delicadeza de cada obra. Apesar de ser um objeto
relativamente pequeno, são obras ricas em
detalhes.
Entregue aos alunos um texto complementar sobre
o artista Hélio Leites e como ele organiza seu
processo e criativo, além de explicar sobre a
importância dos diferentes objetos para a
composição de sua obra. Acesse o link:
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/94ht5zgHGHuN9x44Zu5FxpBRfF6Btrjct3zghsWBuafeyQpV96qpKkqQcHuR/his5-
06und08-helio-leites.pdf
Como adequar à sua realidade: a proposta de
trabalhar com objetos que contam algum tipo de
história é muito interessante. Como sugestão, é
possível levar os alunos para o laboratório de
informática ou ainda utilizar os smartphones dos
alunos para propor pesquisas de outras obras de
Hélio Leites, ou de outros artistas que mantém
linha de trabalho semelhante.
Para você saber mais: para saber mais do
paranaense Hélio Leites, acessar o site da
Secretaria de Educação do Paraná,
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?
conteudo=265. Acesso em 15 de fevereiro de 2019.
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Slide 7 Sistematização - parte 1

Tempo sugerido: 15 minutos
Orientações: oriente os alunos a se organizarem
grupos de 3 para que possam trabalhar. Deixe
disponível em um ponto da sala, pode ser a mesa
do professor, os seguintes materiais: cola branca,
palitos de picolé (ou sorvete), caixas de fósforo,
palitos de fósforo, cola colorida, papelão, tinta
guache, giz de cera, aparas de lápis, papel A4
branco e colorido, papelão, papel crepom, glitter ou
cola glitter.
Cada grupo irá escolher os materiais que quiser
para compor a sua obra de arte. Mas para que eles
definam o que vai ser feito é preciso seguir
algumas regrinhas:
É preciso escolher o que vai ser retratado na
atividade, por exemplo uma história familiar ou
alguma parte da história da cidade;
Será preciso elaborar uma descrição da obra, e em
que ela foi inspirada.
Para você saber mais:
Artesanato com palito de picolé. Disponível em:
http://www.artesanatoereciclagem.com.br/739-
artesanato-com-palito-de-picole.html. Acesso em
17 de fevereiro de 2019.
Artesanato alagoano: conheça esculturas em
palitos de fósforo. Disponível em:
https://hotelportojatiuca.com.br/2018/08/16/artesanato-
alagoano-palitos-de-fosforo/. Acesso em 17 de
fevereiro de
2019.https://hotelportojatiuca.com.br/2018/08/16/artesanato-
alagoano-palitos-de-fosforo/
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Slide 8 Sistematização - parte 2

Tempo sugerido: 5 minutos
Orientações: após a elaboração das obras de arte,
organize uma exposição das mesmas com os
alunos. No momento de montagem dessa
exposição cada grupo irá refletir sobre as questões
e relacionar com o que foi produzido pelo grupo.
Apenas um aluno por grupo irá compartilhar as
reflexões feita por eles.
Para você saber mais:
Artesanato com palito de picolé. Disponível em:
http://www.artesanatoereciclagem.com.br/739-
artesanato-com-palito-de-picole.html. Acesso em
17 de fevereiro de 2019.
Artesanato alagoano: conheça esculturas em
palitos de fósforo. Disponível em:
https://hotelportojatiuca.com.br/2018/08/16/artesanato-
alagoano-palitos-de-fosforo/. Acesso em 17 de
fevereiro de 2019.
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Um pouco da história dos objetos 
 
 

Lâmpada incandescente 
 

Desde os finais do século XVIII, vários homens tentaram obter uma fonte de             
iluminação que pudesse substituir a fraca luz produzida pelas velas e outros            
produtos combustíveis. No ano de 1802, temos um dos primeiros registros de um             
protótipo de lâmpada e no decorrer deste mesmo século algumas outras dezenas            
dessa mesma tentativa. 
 
Contudo, no final do XIX, foi o inventor Thomas Alva Edison que conseguiu resolver              
esse desafio com uma lâmpada feita por meio de um de carvão a vácuo que               
conseguia uma boa iluminação durante um período maior de tempo. 
 

SOUSA, Rainer Gonçalves. As Lâmpadas de Edison. Disponível em: 
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/curiosidades/as-lampadas-edison.htm. Acesso em 17 de 

fevereiro de 2019. 
 
Para evitar a combustão dos filamentos, todo o ar da lâmpada é removido e, em seu                
lugar, são inseridos gases inertes. O grande problema é que o rendimento da             
lâmpada incandescente é muito baixo: apenas o equivalente a 5% da energia            
elétrica consumida é transformada em luz, os outros 95% acabam como calor. 

Thomas Edison inventa a lâmpada incandescente comercializável. Disponível em: 
https://seuhistory.com/hoje-na-historia/thomas-edison-inventa-lampada-incandescente-comercializav

el. Acesso em 17 de fevereiro de 2019. 

 
Porcelana chinesa 

 
Atualmente, a louça branca na qual servimos nossas refeições do          
dia a dia nem de longe nos remete à maravilhosa história da            
porcelana. Tipo específico de louça que enlouqueceu as cortes         
europeias a partir do século XVI. 

A palavra porcelana passou a ser usada na Europa a partir do            
século XV. Em analogia a uma concha chamada “porcellana”,         
branca e translúcida. Usada para revestir taças e cálices, os          
europeus assim denominaram as delicadas peças que chegavam        
da China e que se tornaram objetos de prestígio, poder e bom gosto             
para a realeza do Velho Mundo. 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/curiosidades/as-lampadas-edison.htm
https://seuhistory.com/hoje-na-historia/thomas-edison-inventa-lampada-incandescente-comercializavel
https://seuhistory.com/hoje-na-historia/thomas-edison-inventa-lampada-incandescente-comercializavel


As primeiras porcelanas que tanto deslumbraram os europeus eram as porcelanas           
azul e branca, das dinastias Yuan (1280-1368) e Ming (1368-1644), que tiveram seu             
apogeu no século XIII. Depois que os portugueses estabeleceram um caminho           
marítimo para a China e o Japão, no século XVI, o comércio de porcelana cresceu.               
No final do século XVII, após a Companhia das Índias Orientais holandesa juntar-se             
ao lucrativo comércio, porcelanas dos mais diversos padrões foram importadas para           
a Europa em grandes quantidades, e a Inglaterra aderiu à moda da porcelana,             
conhecida popularmente no país como “china”. 

CALDEIRA, Ana. Na cozinha tem história: porcelana. A Revista Sociedade da Mesa. 11 de maio 
de 2016. Disponível em: 

http://revista.sociedadedamesa.com.br/2016/05/na-cozinha-tem-historia-porcelana/. Acesso em 17 de 
fevereiro de 2019. 

 

Roda de fiar 

 
Evidências de fusos manuais, a partir dos quais as rodas giratórias evoluíram, são             

encontradas em locais de escavação no Oriente Médio que remontam a 5000 aC. 

De fato, a roda giratória inicial – em sua forma portátil – ajudou a girar todos os fios                  

para os tecidos em que as múmias egípcias eram enroladas. Foi também a principal              

ferramenta usada para girar as cordas e as velas dos navios. 

A roda de fiar inevitavelmente evoca um conto mitológico ou outro: Arachne            

desafiou a deusa Minerva para um concurso de fiação e tecelagem e foi             

transformado em uma aranha na mitologia grega… Até mesmo nossos contos de            

fadas modernos mencionam fiação como em Rumplestiltskin, a Bela Adormecida e           

a leste do Sol e do Oeste da Lua. ” 

 
A roda de fiar transforma fibras em fios – A evolução da roda de fiar. DIsponível em: 

https://oqueehistoria.com.br/evolucao-da-roda-de-fiar/. Acesso em 17 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 

http://revista.sociedadedamesa.com.br/2016/05/na-cozinha-tem-historia-porcelana/
https://oqueehistoria.com.br/evolucao-da-roda-de-fiar/


Hélio Leites 
 
 

 
 
 
 

Hélio Leites é poeta, performer e bottom-maker. Trabalha com objetos          
como caixinhas de fósforo, botões, rolhas, latas, madeira e restos de           
material entalhado que, por suas mãos, transformam-se em        
personagens que contam histórias, prendendo a atenção de crianças e          
adultos. 
 
“Comecei a trabalhar com esses materiais no dia em que eu descobri o             
que havia sobrado pra mim. Mas sempre tive interesse por esse ‘lixo’.            
Com mais ou menos sete anos, eu olhava o cabo da vassoura e             
pensava em uma sereia. Foi meu primeiro boneco”, relembra o artista.  
 

Hélio Leites. Disponível em: 
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=265. Acesso em 15 de 

fevereiro de 2019. 
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