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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

CONTEÚDO: O Processo imigratório no Brasil até o início da República 

Velha.  

 

1- INTRODUÇÃO: Ao estudar a formação do processo social no Brasil, desde a 

chegada dos europeus até o período do Segundo Reinado, analisamos a 

necessidade de aprofundar  e dá uma atenção especial ao  processo de imigração 

de povos  de diversos países, os quais contribuíram com a cultura brasileira em 

todos os aspectos. 

 

2- JUSTIFICATIVA: A etnia  e a cultura  do povo  brasileiro  nos  mostra  

claramente essa diversidade de  cor, raça, credo, em cada um de nós, trazendo 

curiosidades e interesses  pelo estudo do caso. 

 

3- OBJETIVO GERAL: promover no aluno a curiosidade em conhecer as raízes 

históricas que  geraram a diversidade na cor, na raça e na cultura  do povo 

brasileiro. 

 

4- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

-- Incentivar a leitura e a pesquisa sobre o processo imigratório do Brasil. 

--Analisar o processo da etnia brasileira pela mistura de culturas que  aqui passou. 

--Desenvolver o desejo da pesquisa e das descobertas através da leitura e da busca. 

--Identificar o legado cultural deixado pelos imigrantes nos diversos setores. 

--Analisar a diversidade da gastronomia brasileira associando-a  à mistura de outras 

culturas. 

-- Analisar a diversidade de  credos religiosos na atualidade, associando-os ao 

processo cultural predominante no Brasil antigo. 

 

5- TEMPO ESTIMADO: 8 Aulas de 50  minutos. 



 

 

6- MATERIAL NECESSÁRIO:  

--Produção Textual explicativa. 

--Livros didáticos de História. 

--Computador com   internet. 

--DVD, data show,  

--Maquina fotográfica e câmera filmadora. 

--Figurinos demonstrativos das culturas  mais influentes no nosso meio. 

 

7-DESENVOLVIMENTO: 

1ª ETAPA:  

--Iniciar um debate explicativo na sala de aula sobre a diversidade da nossa cultura e 

associar a essa  diversidade a participação de todas as etnias pretendidas pelo estudo 

em pauta. 

--Formar grupos de estudos e pesquisas, onde  para grupo formado há a presença de 

um aluno da (UEPB) PIBID, para colaborar e ajudar no desenvolvimento do 

entendimento dos temas, os quais foram divididos por países diversos ( italianos, 

japoneses, alemães, portugueses etc).  

--Levar os alunos ao laboratório de informática onde serão  pesquisados e discutidos 

cada assunto em grupos separados  e de onde sairão os slides com imagens 

demonstrativas sobre os temas, assim também os vídeos representativos dos 

assuntos. 

2ª ETAPA:  

--Reunir-se com os alunos para procurar saber o que realmente aprenderam sobre 

cada tema ( reunião com os pibidianos por grupos de nações diferentes), 

reexplicando o assunto quando necessário. 

--Analisar as imagens a  serem criadas nos slides a partir dos temas, ajudando-os a 

fazê-las quando houver dúvidas,  assim como verificar a origem dos vídeos a serem 

exibidos. 

 



 

 

3ª ETAPA:  

--Pedir aos alunos uma prévia dos seus entendimentos para ajustar o que for 

necessário na exposição dos temas a serem explicados. 

--Exibir os slides criados por eles, assim como os vídeos adotados sobre cada 

assunto, para verificar a adequação ao tema estudado. 

--Verificar os figurinos adotados pelos alunos, quando houver exibição de danças ou 

outra representação cultural. 

--Avaliar as dificuldades individuais, verificando o que necessita ser reforçado. 

 

4ª ETAPA:--  AVALIAÇÃO. 

--Observar as contribuições em grupos e a participação dos alunos nas aulas 

práticas. 

--Considerar a participação de cada  aluno nos encontros extra-classe e laboratório. 

--Registrar  as observações  através de relatórios. 

--Atribuir uma nota individual de acordo com o desenvolvimento e o entendimento 

do assunto por cada aluno envolvido. 
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