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1 Instituição/Escola: Colégio Estadual Carolina Lupion  

2 Nível de ensino: Ensino Médio 

3 Conteúdos  

3. 1 Conteúdos Estruturantes: Relações culturais. 

3. 2 Conteúdos Básicos: Os sujeitos e suas relações com o outro no tempo. As               

culturas locais e a cultura comum. 

3. 3 Conteúdo Específico: Fontes históricas e narrativas. 

 

4 Objetivos: Fazer com que os alunos compreendam as mudanças e permanências que             

acontecem ao longo do tempo e do espaço. 

 

5 Número estimado de aulas: 6 

 

6 Recurso tecnológico utilizado: Câmera, celular e projetor multimídia. 

 

7 Justificativa: 

 

Em meio ao mundo tecnológico que vivemos, é preciso compreender as memórias            

que fazem parte da nossa vida, bem como a fotográfica impressa que vem se perdendo               

nos dias atuais. Para compreendermos a escola atual, precisamos conhecer a escola do             

passado. Nessa perspectiva contemplamos aqui a importância de estudar as memórias           

do espaço escolar. 

 

8 Encaminhamento:  

 

 



 
- Através de pesquisas realizadas pelos alunos com o apoio da equipe escolar e dos              

moradores locais, além das informações disponíveis na proposta pedagógica da          

instituição, será possível captar uma grande gama de dados para subsidiar o            

trabalho. 

- No segundo momento, socializar as informações com demais alunos das turmas           

envolvidas. 

- Trazer, se possível, pessoas da comunidade, professores aposentados para         

explicitar informações relevantes que contribuam ainda mais com o trabalho. 

- Criar um dossiê com relatos, lendas, imagens que edifiquem cada vez mais a             

pesquisa. 

- Realizar uma exposição de todas as informações por meio de uma mostra cultural             

na finalidade de levar aos demais alunos da escola o conhecimento do espaço             

onde vivem. 

 

9 Aprendizagem esperada:  

 

Espera-se, com esse trabalho, que além de conhecer a história da instituição, os             

alunos passem a valorizar ainda mais este espaço de vivência, ressaltando sua trajetória             

até os dias atuais. 
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