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CONTEXTUALIZAÇÃO

Em oposição ao criacionismo, a teoria evolucionista parte do princípio de que o homem é o

resultado de um lento processo de alterações. Esta é a ideia central da evolução: os seres vivos se

originaram de seres mais simples, que foram se modificando ao longo do tempo (SÓ HISTÓRIA,

2017).

Estudos comparados comprovam que o chimpanzé é nosso parente mais próximo. Apesar

das semelhanças, o ser humano não descende de espécies parecidas com a dos macacos atuais, mas

ele e os outros primatas descendem de um mesmo ancestral.  As linhagens que originaram o ser

humano  e  o  chimpanzé  devem  ter  se  separado  entre  7  milhões  e  5  milhões  de  anos  atrás

(LINHARES; GEWANDSZNAJDER, 2008).

HABILIDADES À SERAM DESENVOLVIDAS

- Compreender do tema ministrado.

- Aplicar o conhecimento adquirido na explicação, no jogo.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

- Conhecer as espécies de hominídeos que antecederam os humanos;

- Entender como surgiram os hominídeos;

- Conhecer as rotas de migração dos seres humanos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Será realizada uma apresentação inicial sobre o tema, onde será abordada a provável

linhagem dos hominídeos, histórico da descoberta de fósseis e migrações. Em seguida será feito um

jogo, no qual enquanto tocar uma música os alunos deverão passar uma caixa. Quando a música

parar, o aluno em que a caixa parar deve abri-la e responder uma pergunta.

REGISTRO DE INTERVENÇÃO



No dia 19 de abril  de 2017, foi realizada uma intervenção sobre o tema “Evolução

Humana” na E. E. E. M. João Pedro Nunes. A atividade ocorreu com a turma 103 do primeiro ano

do Ensino Médio, no turno da tarde,  e consistiu  de uma apresentação seguida de um jogo. Na

apresentação, foi abordada a provável linhagem dos hominídeos, histórico da descoberta de fósseis

e migrações do ser humano (figura 1). No jogo, enquanto tocava uma música os alunos deveriam

passar uma caixa e quando a música parava, o aluno em que esta parasse deveria abri-la e responder

uma pergunta (figura 2).

Figura 1. Explanação inicial feita pelo bolsista.

Figura 2. Alunos respondendo uma pergunta retirada da caixa.
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