
6a Série Lição:  Lição 15: 

Currículo de História: Standard 2, objetivo n º 2 

Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 

Objetivo do professor:  
Os alunos serão capazes de criar uma solução 
para lidar com os conflitos que possam surgir 
durante um intercâmbio cultural escrevendo 
uma reflexão. 
 
Objetivo do aluno [postado no quadro] 
Eu posso criar uma solução para lidar com os 
conflitos que possam surgir durante um 
intercâmbio cultural escrevendo uma reflexão. 

Objetivo do professor 
Os alunos usarão palavras chave do vocabulário conteúdo 
para recontar os eventos importantes das cruzadas à 
classe. 
 
 
Objetivo do aluno [postado no quadro] 
Eu posso usar palavras chave do vocabulário para recontar 
os eventos importantes das cruzadas à classe. 

Pergunta Essencial: 
Como devemos lidar com os conflitos? 

Vocabulário acadêmico para o mural de palavras: 
Ouvir: Cruzadas, heresias, Inquisição, peregrinos, 
assediado, soldado, libertar, "A vontade de Deus", justiça, 
pecados, "tomar a Cruz", multidão esfarrapada, apesar de, 
contra-atacar, apoiar, provocadas, trégua, lançar, 
arremessar, movimento que varreu, "pegos de surpresa", 
condenados, eternidade, sacrifícios, fundo, saques, 
campanhas militares 
 
Falar: Cruzadas, heresias, Inquisição, peregrinos, 
assediado, soldado, libertar-se, justo, pecados, "tomou a 
Cruz", multidão, apesar de, contra-atacar, apoiar, 
provocadas, trégua, lançar, movimento que varreu, 
"pegos de surpresa", sacrifício, campanhas militares 
 
Ler: Cruzadas, heresias, Inquisição, peregrinos, assediado, 
soldado, libertar, "A vontade de Deus", justiça, pecados, 
"tomar a Cruz", multidão esfarrapada, apesar de, contra-
atacar, apoiar, provocadas, trégua, lançar, arremessar, 
movimento que varreu, "pegos de surpresa", condenados, 
eternidade, sacrifícios, fundo, saques, campanhas 
militares 
 
Escrever: Cruzadas, heresias, Inquisição, peregrinos, 
assediado, soldado, libertar-se, justo, pecados, "tomou a 
Cruz", multidão, apesar de, contra-atacar, apoiar, 
provocadas, trégua, lançar, movimento que varreu, 
"pegos de surpresa", sacrifício, campanhas militares 
 
Frases Estruturadas: 
Alguns historiadores acreditavam que ____ incentivou 
_______ no entanto, _____. 



Materiais: 

• Texto: A história das cruzadas religiosas 

como começou e como era importante para 

os cristãos da Europa e as religiões no 

Oriente Médio. 

• Meu mundo capítulo 22, seção 3 p.664-671 

(espanhol/inglês) 

• Adereços/fantasias/visuais de pessoas chave 

e eventos das cruzadas 

• Linha do tempo Visual (recursos didáticos do 

My World) 

• Gráfico organizador. 

Vocabulário adicional da lição: 
Revisão: Cavaleiros, nobres, clérigos, comércio, monges, 
capturados, Terra Santa, século, camponeses, vassalos, 
perseguição religiosa 
 
Adicionais: Imperador Bizantino, slogan, marchado sobre, 
"enfrentados ladrões", "terra de ganho", "voltou", 
"permaneceu nas mãos de __", invadiu ___(cidade), 
chamados 
 
 
 

Lição:   Tempo de instrução:  

Abertura: (minutos) 
Estratégia: Dobre a linha (valor) - o professor dá aos alunos uma lista de declarações de valor cultural.  
Os alunos classificam as declarações da mais importante para menos importante para eles. Eles podem 
adicionar uma ou duas declarações, que não estiverem listadas. 

• Em seguida, o professor lê uma das declarações. Os alunos devem classificá-la de 1-10, de acordo como 
pensarem. Depois, o professor deve pedir que compartilhem com um colega suas ideias e digam porque 
classificaram a declaração desta maneira. 

• Depois que 3-4 declarações forem compartilhadas, os alunos voltam a seus lugares e o professor explica 
que se tratava de um intercâmbio cultural. 

Perguntas – (numerar os alunos) 
P: "como você reagiu a esta troca de ideias e valores culturais?  
Você aceitou uma ideia de outra pessoa, diferente da sua?  
Você discutiu suas ideias? O que você aprendeu com essa troca?" 
 

•  Leia os objetivos para o dia em coro com toda a classe. 

• O professor registra as classificações para referir-se a elas mais tarde. 
 

• Introdução ao novo Material (instrução direta): (minutos) 

• Estratégia: Contação de histórias- O professor conta uma história abreviada das 8 cruzadas, utilizando o 
vocabulário-chave, objetos do dia a dia, trajes, fotos, gestos. 
P: "Eu vou contar a história das cruzadas, mas vamos começar por aprender as ações/gestos que 
correspondem ao vocabulário chave da lição. Cada vez que ouvir uma dessas palavras na história, você 
deve fazer esse gesto/ação." 

• Criar gestos/ações para as seguintes palavras: multidão (plebe), cruzadas, assediadas, chamados, pois, 

responder a um chamado, "tomou a Cruz", queda (queda de___ (lugar)), fundo 

• Mostre os gestos, conforme disser a palavra. Discuta o significado das palavras relacionando-os ao 

contexto da História. 

• Providencie e crie apoios visuais para cada palavra. 

• O professor pode dramatizar a história, contar a história e usar os alunos como atores (trajes 

opcionais), contar a história com recursos visuais. 

• Introduza os personagens mais importantes, mostrando figuras ou fotos e dando uma breve 



explicação de cada pessoa ou grupo: Pedro o eremita, o Papa Urbano II, turcos, Fatímidas, nobres, 

cavaleiros dos Templários, o rei Luís VII, imperador alemão, Califa Saladin, Ricardo 1, cristãos 

católicos, judeus, clérigo, Papa Gregório IX 

• Poste as imagens e se refira-se a elas conforme contar a história. 

• Enquanto conta a história, observe o envolvimento dos alunos e se utilizam os gestos quando você 

disser as palavras do vocabulário-chave.  

• Após cada evento importante, cheque a compreensão dos alunos perguntando: Quem? O quê? Onde? 

Quando? Os alunos devem responder às perguntas falando com os colegas, em duplas.  

• Vá construindo um alinha do tempo enquanto conta a história. 

• Usando a linha do tempo, os alunos poderão recontar brevemente, em duplas, a história das 8 

cruzadas em pares. 

Prática guiada: (minutos) 
Estratégia: Gráfico organizador – Os alunos organizam os detalhes adicionais e as informações sobre cada 
cruzada, à medida que ouvirem ou lerem o texto, em um gráfico organizador. 
 
Ciclo de modelagem: 
O professor demonstra: 
O professor lê um parágrafo sobre a primeira cruzada e os alunos acompanham a leitura. Quando um novo 
detalhe for lido, pare e registre o detalhe na local correspondente no gráfico organizador. 

• Os alunos também registram o que o professor escreveu em seus gráficos organizadores. 

Professor e alunos demonstram (Nós fazemos) 

• Os alunos leem juntos o segundo parágrafo. 

• O professor pede que os alunos parem de ler e levante sua mão quando identificarem um detalhe que 

escreverão em seu gráfico organizador.  

• O professor reelabora a resposta do aluno (se necessário), pede que os alunos indiquem onde 

escreverão a informação identificada. E pede que os alunos expliquem suas respostas. 

•  Todos registram em seus gráficos organizadores. 

Alunos demonstram (você faz) 

• Os alunos leem em coro o próximo parágrafo. 

• Devem parar e dizer a um colega um novo detalhe e discutir juntos onde poderiam escrevê-lo. 

• Todos os alunos mostram seus gráficos organizadores e apontam para onde vão registrar o novo 

detalhe. 

Prática independente: (minutos) 
Estratégia: Roda de quebra-cabeça - os alunos devem ser divididos em grupos. Cada grupo lê mais sobre as 
cruzadas e adiciona detalhes, então eles podem encenar para classe o que leram. Os outros alunos registram 
esses detalhes em seus gráficos organizadores, conforme assistem à apresentação dos grupos. O organizador 
tem uma seção de positivo/negativo para cada cruzada. Identifique o conflito, as diferentes culturas 
(religiões) envolvidas e se ele foi resolvido? Se sim, como foi?  
 

• Depois de completar o quebra-cabeça, use o ciclo de modelagem para modelar como dizer um efeito 

positivo e um negativo das cruzadas. Cada grupo discute, registra e compartilha dois efeitos negativos 



e 3 positivos das cruzadas, usando a frase estruturada. 

• Por exemplo:  

P: "Alguns historiadores acreditam que o espírito aventureiro das cruzadas incentivou viagens de 
descobrimento, apesar das cruzadas falharem em seu objetivo de reconquistar a Terra Santa." 
 
Fechamento: (minutos) 
 
P: "O que você aprendeu sobre o intercâmbio cultural durante as cruzadas? As culturas foram assimiladas? 
Foram atacadas ou discriminadas? Eles aprenderam com outras culturas?" 
 
O professor refere-se ao objetivo e pede que os alunos escrevam uma reflexão sobre como podemos resolver 
conflitos com nossos semelhantes? Você deve compreender e assimilar as diferenças? Você deve se opor a 
elas? Você ainda pode ser amigos e aceitar as diferenças? Você vai escolher aprender com as diferenças? 
 
Nota: Certifique-se de incluir nesta discussão o conceito de ser crítico. 

Avaliação: 

Reflexão escrita 

Ideias Adicionais: 

Crie um acordo sobre como participar de intercâmbios culturais. 
Usar um diagrama Frayer para registrar as palavras mais importantes do vocabulário. (definições, exemplos, 
contraexemplos, sinônimos, antônimos etc.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Conteúdo	

Quem	 O	que		 Onde	 Quando	 Por	que	



RODA DA HISTÓRIA 
 

 
 
 
 


