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Jornalistas por um dia

Objetivo: Fazer com que os alunos conheçam um pouco mais a sua história e/ou a história de 
sua cidade/bairro.

Indicação: Unidade 2 do livro da 6ª série.

Desenvolvimento: dividir os alunos em grupos de três a quatro estudantes. Propor um trabalho 
no qual eles desenvolverão uma pesquisa sobre a história de sua família ou de seu bairro. Para 
ambas pesquisas, deverão entrevistar pessoas de relevância em tais assuntos (pais, avós, par-
entes mais velhos no caso da família e líderes comunitários, sacerdotes, comerciantes antigos ou 
associações de bairro no caso de pesquisa sobre o bairro/cidade). Deixar claro que, nas entrevis-
tas, poderão utilizar gravadores de voz para lhes auxiliar.

Em se tratando da história da família (neste caso, de um dos componentes do grupo escolhido 
pelos próprios componentes), a intenção é tentar definir a história da chegada da família ao país 
(no caso de que haja algum imigrante na família) ou a história da família desde o antepassado 
mais antigo. Os alunos deverão relatar as mudanças de cidades (ou de países), de profissão, 
quando e onde conheceram a pessoa com a qual deram origem à nova geração da família, a cir-
cunstância na qual viviam etc.

No caso de relatar a história do bairro/cidade, deverão entrevistar um líder comunitário ou alguém 
com algum conhecimento sobre o desenvolvimento histórico-social do lugar (pode ser até um 
parente) e contar o que este sabe sobre a fundação, o que havia antes de existirem as primeiras 
casas ou edificações, quem foram os primeiros moradores (normalmente se referirão às primeiras 
famílias), como o bairro foi se desenvolvendo etc. até a geração do aluno.

Tais pesquisas devem ser redigidas e podem ser ilustradas com fotos ou vídeos que consigam 
para que posteriormente possam ser expostas.
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Esse trabalho pode ser feito interdisciplinarmente com os professores de geografia e história.

Sites:  
Memorial do Imigrante: http://www.memorialdoimigrante.sp.gov.br/sites/nacionalidades.htm
Almanaque da Folha (para os moradores da cidade de São Paulo):
http://almanaque.folha.uol.com.br/ clicar em “bairros” no menu à esquerda

Locais para pesquisa:
Arquivo histórico municipal Washington Luis
Praça Coronel Fernando Prestes, 152.
São Paulo – SP - CEP 01124-060
Telefone: (11) 3326.1010
e-mail: arquivohistorico@prefeitura.sp.gov.br


