ROTEIRO DE PESQUISA: INDEPENDÊNCIA E REVOLUÇÃO NA ÁFRICA
ESTUDANTE: ________________________ GRUPO: ________
Início roteiro: ___/___/___
Término roteiro: ___/___/___
Objetivo geral: Estudar os vários e multifacetados processos de
independências no continente africano.
OBJETIVOS
ATIVIDADES
FONTE DE AVALIAÇÃO
PESQUISA DO
EDUCADOR
1. Introduzir ao estudo Ler as páginas 184-185 e Hist. 9.
das independências responder a questão p.
africanas
184: “Que relação pode
ser estabelecida entre o
texto de Mia Couto e esta
pintura?”
2. Estudar os processos Registre sua pesquisa em Hist. 9.
de descolonização.
forma
de
texto
argumentativo.
3. Conhecer o pan- Elaborar um texto que Hist. 9.
africanismo
e
o mencione o surgimento e
movimento
da as lideranças desses
negritude.
movimentos (referência:
década de 60 nos EUA).
Elabore também uma
pequena biografia sobre
Angela Davis.
4. Estudar
a Ler e fazer atividades da p. Hist. 9.
independência das 190, “Pense e responda”.
colônias francesas na
África.
5. Conhecer sobre a Ler p. 191. Fazer questão Hist. 9.
guerra
de 4, p. 204.
independência
da
Argélia.
Pesquise e registre o
movimento migratório de Internet
Argelinos e sua situação
de vida nos subúrbios de
Paris.
6. Estudar
a Ler p. 191. Explique como Hist. 9.
independência
do ocorreu esse processo.
Quênia.
Pesquise no youtube
vídeos sobre o segredo
dos corredores quenianos Internet
e elabore um texto sobre a
situação e condições de
vida desses atletas.
7. Compreender o fim Ler e fazer as atividades p. Hist. 9.
do Império português 192-193.
na África.
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8. Estudar
independências
Angola
Moçambique.

as Ler p. 194. Faça um
de resumo sobre o texto lido.
e Pesquisar
o
artista
moçambicano
Malangatana.
Escolha
uma de suas obras e faça
uma releitura para expor
no salão do ciclo 2.
9. Estudar a formação Ler tema 3, p. 195-196 e
dos
estados resolver as questões.
nacionais africanos.
10. Estudar o processo Ler tema 4, O apartheid na
de
formação
da África do Sul, p. 197.
África do Sul.
Fazer questão 5, p. 204.
Sugestão de filmes sobre
a luta de Mandela contra o
Apartheid
para
apronfundar seus estudos
sobre o tema:
● Invictus
● Mandela, a luta
pela liberdade.
● Nelson Mandela: a
righteous man
Pesquisar e registrar a
vida de Winnie Mandela
11. Entender
a Ler p. 198 e fazer
resistência e o fim do questões 6 e 7, p. 204.
apartheid.
12. Estudar
as Ler p. 172-176. Fazer
características
da atividades pp. 180.181.
população africana.
13. Estudar a economia Ler p. 189-195. Fazer
do
continente atividades da página. 197.
africano.
Sugestão de filme sobre a
questão dos recursos
minerais e naturais na
África:
● Diamante
de
Sangue
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