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PLANO DE ATIVIDADE DE INTERVENÇÃO NA ESCOLA 

 

BOLSISTA: Giullya Schuster De Almeida  

ESCOLA: Colégio Estadual Presidente Castelo Branco  

SUPERVISOR: Vera Junges Rech 

 

TEMA: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

A atividade será desenvolvida com os alunos da 2ª série D do Ensino Médio, no dia 06/11/2017, 

durante 20 minutos e consistirá na exploração da evolução da educação no Brasil, com o objetivo de 

trazer aos alunos um pouco de conhecimento sobre como era a educação no período da Colônia, desde 

a chegada dos jesuítas, em 1549, para catequizar e ensinar a língua portuguesa aos indígenas, até sua 

expulsão em 1759, em consequência a Reforma Pombalina; No Período Imperial foi implantado o 

Método Lancaster, em que um aluno mais avançado em certa matéria ensinava grupos de dez ou mais 

alunos. Também é fundado, em 1837, o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro; E na Primeira República, 

em que a União ficou responsável pela educação apenas no Município Neutro (espécie de Distrito 

Federal, mas que na época era o Rio de Janeiro). Como os outros municípios ficaram responsáveis 

pela sua educação, sem qualquer apoio da União, as empresas começaram a fundar escolas 

particulares, onde a infraestrutura e educação eram melhores, mas apenas para famílias ricas.  

 

OBJETIVOS: 

 Fazer com que os alunos conheçam um pouco mais sobre a história da educação no Brasil e como 

a sociedade lidava com isso. 

METODOLOGIA: 

 

Primeiro será feito o questionamento sobre o que eles sabem sobre a educação nos períodos a serem 

trabalhados. Em seguida será feita a explicação acerca do assunto a ser trabalhado e depois um 

questionamento sobre o que os alunos entenderam sobre.  

 

PRODUTOS GERADOS: 

Não há. 

REFERÊNCIAS: 

ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. A História da Educação no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 

1986. 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE: 



 

 

A atividade foi ótima para desenvolver mais a comunicação bolsista-aluno e atingiu seu objetivo, em 

que os alunos, após explicação, foram capazes de entender e assimilar os acontecimentos em volta da 

educação no período colonial até a primeira república.  

  


