CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS
PERGUNTA
NORTEADORA

PRODUTO
FINAL

PROFESSOR
INDICADO

TEMA
INTEGRADOR

TEMA
INTEGRADOR

NOME /
TEMÁTICA

STEAM (Ciência,
Tecnologia,
Engenharia,
Arte e
Matemática)

Sustentabilidade

Que ações
contribuem?

Proposta
de ação
sustentável

Geografia

O conceito de sustentabilidade é explorado e, por meio da área de Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas, são propostas ações que visam contribuir para uma vida sustentável
em escala local e global.
O diferencial está na abordagem do tema, que mobiliza diferentes áreas do
conhecimento, principalmente das Ciências Humanas, para estimular ações sustentáveis
que impactem o cotidiano dos estudantes.

Protagonismo
Juvenil

Escravidão

Somos livres?

Apresentação
de um sarau

História e
Geografia

Poemas, relatos, outros gêneros textuais e diferentes recursos imagéticos são utilizados
para demonstrar como a escravidão passou a ser considerada crime contra a humanidade
e combatida pela comunidade internacional. De forma criativa e didática, o projeto
trabalha um tema delicado da atualidade e convoca os estudantes a refletir sobre os
desafios de superação do trabalho análogo ao escravo no Brasil.

Midiaeducação

Refugiados

Como vivem
no Brasil?

Produção de
painel

Geografia

Os refugiados que vivem no Brasil é o tema central deste projeto, que analisa a interação
e a inserção dessas pessoas na sociedade brasileira. Além disso, o projeto estimula a
superação da discriminação e incentiva a cultura de paz. O diferencial deste projeto
são os recursos que ele adota. Repleto de imagens, atividades e textos de fácil leitura,
o projeto auxilia os estudantes a compreender a situação dos refugiados no Brasil,
estabelecendo conexões entre as diferentes áreas no campo das Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas.

DESCRIÇÃO

Mediação de
Conflitos

Estatuto da
Juventude

Por que
precisamos
conhecer?

Seminário
e roda de
conversa

Geografia e
Sociologia

Os 11 direitos básicos definidos no Estatuto da Juventude são apresentados neste
projeto, que visa promover o conhecimento, a análise e, principalmente, a reflexão sobre
as propostas contidas no documento.
O ponto forte do projeto é o trabalho de apresentação do Estatuto da Juventude,
documento pouco conhecido entre os jovens brasileiros. Por meio de diálogos, rodas
de conversa e outras atividades em grupo, os estudantes vão interpretar e aprofundar
conhecimentos prévios sobre o Estatuto, além de refletir sobre os direitos que o
documento garante.

Midiaeducação

Rádio

Como envolver
a comunidade?

Criação de
uma rádio

História

Por meio de artigos, reportagens, projetos e outros recursos, o projeto apresenta a
história do rádio e suas transformações ao longo do tempo, bem como estimula os
estudantes a implementar uma rádio na comunidade escolar. Discutir o papel do rádio
na era digital e propor a criação de um programa de rádio na escola é o diferencial do
projeto. De forma participativa e estimulante, os estudantes terão a oportunidade de
conhecer a história do rádio e construir um programa em que possam expor suas ideias.

Protagonismo
Juvenil

Povos e
comunidades
tradicionais

Quem são?

Produção de
um mapa
pictórico

Geografia

Povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, ciganos e caiçaras são alguns dos povos
abordados neste projeto, que busca caracterizar e pontuar o que os diferencia do restante
da sociedade. Além disso, o projeto estimula os estudantes a investigar e aprofundar o
conhecimento sobre esses povos. O conhecimento sobre alguns aspectos dos distintos
povos tradicionais que habitam o Brasil é a porta de entrada para questões fundamentais
que este projeto valoriza: o respeito à diversidade e a superação de preconceitos.

NOME /
TEMÁTICA

PERGUNTA
NORTEADORA

PRODUTO FINAL

PROFESSOR
INDICADO

DESCRIÇÃO

STEAM

Plásticos

Por que
substituí-los?

Relatório de
pesquisa com
proposta de um
substituto para
um material
plástico utilizado
no cotidiano

Química

Este projeto propõe aos estudantes que reconheçam e entendam como os plásticos são
produzidos e os impactos causados pelo descarte de objetos compostos desses materiais
sobre o meio ambiente. Também propõe uma reflexão sobre o padrão de consumo dos
materiais plásticos, inclusive da comunidade onde vivem, e solicita aos estudantes que
proponham materiais alternativos aos plásticos, possibilitando, assim, a articulação de
conhecimentos relacionados aos componentes do tema integrador STEAM (sigla em inglês
para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática).

Protagonismo
Juvenil

Alimentação
saudável

Qual é a
importância?

Elaboração de
um fôlder

Biologia

O projeto explora diferentes informações que fazem relação com a alimentação, abordando
aspectos nutricionais e grau de processamento industrial dos alimentos, além dos fatores
que podem influenciar nossas escolhas alimentares, tais como os hábitos de vida da
sociedade moderna. Ao propor aos estudantes que apresentem para a comunidade uma
sugestão de cardápio para uma refeição saudável, o projeto convida os jovens a articular
conhecimentos científicos e a atuar, de forma protagonista e transformadora, sobre sua
própria realidade e a dos que os cercam.

Midiaeducação

Ficção
científica

Ciência ou
ficção?

Produção de um
filme curto de
ficção científica

Física

Por meio do trabalho com o gênero ficção científica, são explorados conceitos de Física,
Química e Biologia de uma maneira lúdica e instigante. Esse gênero, em seus diversos meios
(literatura, HQ, cinema e videogame), costuma atrair o interesse dos estudantes. Por trazer as
Ciências da Natureza para o domínio da imaginação, esse projeto se torna uma ferramenta
interessante para estimular os estudantes a explorar a criatividade, realizando um filme
curto do gênero, e, nesse processo, se apropriar de conceitos científicos e, também, de
como se produz esse tipo de mídia.

Mediação de
Conflitos

Fake news

Como
identificá-las e
combatê-las?

Elaboração
de um painel
informativo sobre
fake news

Biologia

O projeto propõe uma reflexão sobre os problemas associados com a circulação de
informações falsas, as fake news, abordando os conflitos que podem ser gerados por elas.
Ao trazer diferentes conhecimentos da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias
como meio para combater as fake news sobre saúde, o projeto convida os estudantes ao
enfrentamento de desafios cotidianos que exigem do indivíduo a capacidade de mediar
conflitos. Por meio de um painel, os estudantes apresentarão para a comunidade os
conhecimentos que foram desenvolvidos ao longo do projeto.

STEAM

Água da
chuva

É possível
utilizá-la?

Desenvolvimento
de uma proposta
de sistema de
captação de água
da chuva

Física

O projeto propõe uma reflexão sobre a utilização da água pelo ser humano em diferentes
contextos. Os estudantes entenderão como se distribui a água no planeta, o ciclo da água e
o conceito de potabilidade, e analisarão algumas formas de captação de água da chuva para
que possam, ao fim do projeto, elaborar uma proposta de captação dessa água e apresentála para a comunidade em que vivem. O desenvolvimento do produto final possibilita a
integração dos conhecimentos de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática de
forma criativa e propositiva.

Protagonismo
Juvenil

Moda e
consumo

Como
praticar ações
sustentáveis?

Organização de
um evento de
moda sustentável

Química

O projeto traz uma reflexão sobre sustentabilidade no universo da moda. Descarte de
resíduos, consumo de água na produção de roupas e impactos ambientais dos processos
produtivos da indústria da moda são problematizados. Além de abordar esse tema, caro às
disciplinas das Ciências da Natureza, esse projeto levanta também questões como aspectos
econômicos, políticos e culturais dessa indústria e estimula a autonomia e o protagonismo
dos estudantes ao sugerir a organização de um evento de moda sustentável.

Duração sugerida para cada projeto: 16 aulas

Duração sugerida para cada projeto: 16 aulas

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS
TEMA
INTEGRADOR

PROFESSOR
INDICADO

TEMA
INTEGRADOR

NOME /
TEMÁTICA

PERGUNTA
NORTEADORA

PRODUTO
FINAL

PROFESSOR
INDICADO

NOME /
TEMÁTICA

PERGUNTA
NORTEADORA

PRODUTO
FINAL

STEAM

Acessibilidade

Os museus são
para todos?

Exposição
acessível na
escola

Arte

Neste projeto é discutido como os museus podem ser inclusivos e acessíveis para todas
as pessoas, buscando motivar os estudantes a refletir, propor ações e aplicar esses
conhecimentos no desenvolvimento de uma exposição acessível na escola. Ao longo do
projeto serão articulados conhecimentos de diferentes áreas com o uso das linguagens
próprias a elas, como a linguagem artística mobilizada nas propostas de análise sobre como
obras de arte e museus podem ser acessíveis a todos e potencializada nas criações artísticas
autorais dos estudantes, além do uso adequado das práticas de linguagens da língua
portuguesa no desenvolvimento das atividades de leitura, interpretação e análise de dados e
informações apresentadas em textos de diferentes gêneros textuais.

STEAM

Água

Como reutilizar
esse recurso?

Protótipo de
uma cisterna

Matemática

Para motivar os estudantes a refletir a respeito do consumo da água e de possibilidades
de reuso, este projeto está dividido em etapas nas quais são apresentados conceitos
e propostas de aprofundamento do estudo envolvendo essa temática. As atividades
ao longo do projeto trabalham a análise de porcentagens, o cálculo de pH com uso
de logaritmos, a análise de gráficos, o cálculo do consumo médio de água da escola,
entre outros. Com base nesses conhecimentos, os estudantes projetarão e, se possível,
construirão o protótipo de uma cisterna para captação da água da chuva no ambiente
escolar.

Protagonismo
Juvenil

Juventudes

Como
valorizar as
manifestações
e culturas
juvenis na
escola?

Festival
cultural

Língua
Portuguesa/
Arte

Este projeto propõe aliar as manifestações culturais juvenis ao currículo escolar, valorizando
a vivência e o repertório cultural dos estudantes e considerando a importância da produção
cultural dos jovens como meio de ampliação de conteúdos. As atividades envolvem
leituras, pesquisas, reconhecimento de referências culturais e promovem a reflexão sobre
preferências e sobre a imposição de padrões culturais. Como produto final do projeto, será
desenvolvido um festival cultural, evento no qual os estudantes poderão se expressar de
diferentes formas, por meio das linguagens do teatro e da dança, da realização de exposição
de fotografias, apresentações de slam, entre outras expressões artístico-culturais.

Protagonismo
Juvenil

Orçamento

Como cuidar do
nosso dinheiro?

Painel de
informações

Matemática

Este projeto incentiva os estudantes a compreender a importância do planejamento
financeiro, dando a eles condições de participarem ativamente da elaboração do
orçamento familiar. Serão trabalhadas as formas de crédito, os principais investimentos,
como fazer um orçamento, entre outros assuntos. As atividades trabalham noções
de Educação Financeira, análise e elaboração de gráficos, realização de pesquisas e
entrevistas, confecção de orçamento em planilhas eletrônicas, conceito de juro composto,
entre outras. Como produto final, os estudantes serão convidados a elaborar um painel de
informações com dicas de Educação Financeira.

Midiaeducação

Mídias digitais

É tudo
verdade?

Videotutorial
com
instruções
para
combater
fake news

Língua
Portuguesa

Ler, identificar, analisar e, principalmente, saber o que fazer diante de uma notícia falsa
ou informação mentirosa é essencial para a comunicação cotidiana e um dos objetivos
deste projeto. Além disso, aprofundar conhecimentos sobre letramento digital, propiciar
a reflexão sobre o uso responsável de mídias e redes sociais, incentivar a análise crítica de
conteúdos compartilhados nessas mídias e a adotar uma postura cidadã no combate à
produção e propagação de notícias falsas. Os conhecimentos adquiridos ao longo do projeto
serão postos em prática na produção de um videotutorial (produto final) com o objetivo
de combater as fake news e disseminar as práticas de checagem de notícias para toda a
comunidade escolar.

Midiaeducação

Resultados de
pesquisas

Como são
obtidos e
divulgados?

Telejornal

Matemática

Este projeto trabalha o letramento midiático. Os estudantes terão a oportunidade
de discutir problemas apresentados em textos divulgados pela mídia, em especial
os resultados de pesquisas, fazer pesquisas e análise de dados, pensar em formas
criativas de comunicar a informação de modo claro e responsável, criar hipóteses, fazer
argumentações e, por fim, produzir mídias, uma vez que o produto final é a produção de
um telejornal para divulgação dos resultados da pesquisa que será feita pelos estudantes.

Mediação de
Conflitos

Jogos

Eles podem
ajudar a resolver
conflitos?

Clube de
jogos

Matemática

Neste projeto são apresentados tipos de jogos e como eles se desenvolveram na
sociedade; como os jogos podem ser utilizados no ambiente escolar; as diferenças entre
jogos competitivos e cooperativos e a importância desse último tipo na resolução de
conflitos; conceitos básicos da Teoria dos Jogos e de como ela pode ser aplicada em
situações reais de conflito. As atividades envolvem cálculo de probabilidades, análise
de dados probabilísticos, tomadas de decisão com base nos riscos probabilísticos,
entre outros. O produto final é a criação de um clube de jogos, reunindo os jogos
confeccionados pelos estudantes com enredos que auxiliem a resolução de situações
conflituosas, considerando as estratégias cooperativas.

STEAM

Arquitetura

Como
construir com
sustentabilidade?

Projeto
arquitetônico

Matemática

Este projeto traz a temática da arquitetura sob a perspectiva da sustentabilidade. Ele
favorece o despertar da consciência a respeito da necessidade de se ter construções não
somente estéticas e funcionais, mas também sustentáveis dos pontos de vista ecológico
e econômico e estimula os estudantes a refletir sobre as construções do seu entorno. As
atividades trabalham a relação das formas geométricas com as emoções, a relação entre a
Geometria e a arquitetura, leitura e construção de plantas baixas, envolvendo o conceito
de escala, elaboração e aplicação de pesquisa e entrevista, entre outras. Como produto
final, o estudante deve elaborar um projeto arquitetônico de um espaço da escola,
inspirado em alternativas e modelos sustentáveis.

Protagonismo
Juvenil

Alimentação
saudável

Como cultivar o
que se come?

Horta escolar

Matemática

Este projeto propõe a reflexão sobre a alimentação saudável. As atividades envolvem
análise das informações nutricionais dos alimentos, medição de comprimentos e áreas,
cálculo de volumes, elaboração e realização de pesquisa, análise dos dados obtidos na
pesquisa por meio de tabelas e gráficos estatísticos, entre outras. Ao final do projeto, os
estudantes terão a oportunidade não apenas de construir a horta, mas de apresentá-la
à comunidade, além de, eventualmente, compartilhar algumas hortaliças colhidas e
distribuir panfletos de conscientização sobre hábitos saudáveis de alimentação.

DESCRIÇÃO

Mediação de
Conflitos

Papo aberto

Como mediar
conflitos na
escola?

Modelo de
mediação de
conflitos na
escola

Língua
Portuguesa

Neste projeto os estudantes são convidados a, coletivamente, refletir sobre os conflitos
recorrentes em sua comunidade escolar e apresentar soluções que envolvam a promoção
da cultura de paz e a redução das causas desses conflitos. Além disso, por meio do
protagonismo juvenil e de uma perspectiva cidadã, com a participação de toda a
comunidade escolar será definido um modelo de mediação de conflitos que pode ser
implementado. Os estudantes terão oportunidade de refletir sobre a importância do diálogo
na construção de relações saudáveis e na convivência harmônica no espaço escolar e em
outras esferas da vida social.

Midiaeducação

Imagens

Manipulamos
ou somos
manipulados?

Revista:
manipulação
de imagens

Língua
Portuguesa/
Arte

Este projeto propõe a reflexão sobre a produção, recepção e compartilhamento de imagens,
manipuladas ou não, nas diversas mídias digitais. Ele oferece aos estudantes a oportunidade
de entender os objetivos que levam à manipulação de imagens e como essa prática pode
induzir ao consumo de produtos e, até mesmo, falsear notícias e modificar fatos históricos.
Os estudantes articularão diferentes linguagens, como a verbal e a visual, na interpretação
de textos multissemióticos veiculados por diversas mídias e, especialmente, na elaboração
do produto final, uma revista na qual os estudantes compartilharão com a comunidade
escolar conhecimentos sobre manipulação de imagens.

Protagonismo
Juvenil

Sustentabilidade

Como reduzir
os impactos
ambientais
por meio do
consumo
consciente?

Feira de
trocas

Língua
Portuguesa/
Arte

Neste projeto os estudantes terão a oportunidade de refletir sobre práticas de consumo
individuais e coletivas que geram impactos ambientais e socioeconômicos, considerando
possibilidades de repensar o consumo excessivo e o descarte inadequado de resíduos.
Por meio das leituras, pesquisas, atividades e debates, eles serão estimulados a pensar
e propor ações que contribuam para a redução dos impactos ambientais, de forma a
promover a sustentabilidade em âmbito local. Por meio da realização de uma Feira de trocas
(produto final), os estudantes serão agentes de transformação ao atuar na promoção de
práticas sustentáveis que podem gerar um efeito multiplicador, ampliando as esferas de
conscientização socioambiental.

DESCRIÇÃO

Duração sugerida para cada projeto: 16 aulas

9391004000023

Duração sugerida para cada projeto: 16 aulas

UNIDADE 1 — MEU MUNDO
DIMENSÃO

CONTEÚDO / TEMÁTICA

Capítulo 1: De onde eu vim?
Capítulo 2: Quem (e como) eu sou?
Capítulo 3: Do que eu gosto?
Capítulo 4: O que eu sinto?
Capítulo 5: Em que eu sou bom?
Pessoal

Capítulo 6: Como encaro meus
problemas?
Capítulo 7: Meus objetivos e minhas
metas
Capítulo 8: Como eu aprendo?
Capítulo 9: O meu amanhã
Atividade Integradora: Mostra Cultural

OBJETIVO / JUSTIFICATIVA

• Identificar os próprios interesses e necessidades, a fim de favorecer o autoconhecimento.
• Estabelecer significado às experiências na escola e fora dela, de modo a se reconhecer
como cidadão, como parte integrante da comunidade.
• Conhecer-se como estudante enquanto tal, de modo a identificar por que, com quem e
como estudar e aprender.
• Estabelecer objetivos e metas, a fim de entender a necessidade da persistência para
alcançá-los.
• Vivenciar, analisar e dialogar sobre as maneiras como se relacionam, de modo a refletir
sobre as muitas formas como lidam com o outro e com o bem comum.
• Compreender as próprias emoções e como lidar com elas, a fim de favorecer o
autoconhecimento.
• Refletir e dialogar sobre novas culturas, pessoas e ideias, de modo a possibilitar a
abertura à diversidade.
• Reconhecer as próprias forças e apoiar-se nelas para, assim, refletir sobre a importância
do convívio com o outro.
• Identificar caminhos e estratégias para superar as dificuldades e alicerçar a busca da
realização dos sonhos.
• Olhar para o futuro sem medo, de modo a traçar um Projeto de Vida efetivo.

UNIDADE 2 — NOSSO MUNDO
PROFESSOR

NÚMERO DE

INDICADO

AULAS

DIMENSÃO

CONTEÚDO / TEMÁTICA

Capítulo 1: Eu, cidadão
Capítulo 2: Família é tudo igual?
Capítulo 3: Eles também foram jovens

Professores de
Linguagens
e/ou Ciências
Humanas

3 aulas
para cada
capítulo: 27
aulas no total
por Unidade

Capítulo 4: Ah, o amor
Capítulo 5: Amizades e coletivos
Cidadã

Capítulo 6: Pequenas grandes
diferenças
Capítulo 7: Preconceito e
discriminação
Capítulo 8: Consciência ambiental
Capítulo 9: Direitos e deveres

5 aulas

Atividade Integradora: Fórum de
debates

OBJETIVO / JUSTIFICATIVA

• Identificar os próprios interesses e necessidades, a fim de favorecer o autoconhecimento.
• Estabelecer significado às experiências na escola e fora dela, de modo a se reconhecer
como cidadão, como parte integrante da comunidade.
• Conhecer-se como estudante enquanto tal, de modo a identificar por que, com quem e
como estudar e aprender.
• Estabelecer objetivos e metas, a fim de entender a necessidade da persistência para
alcançá-los.
• Vivenciar, analisar e dialogar sobre as maneiras como se relacionam, de modo a refletir
sobre as muitas formas como lidam com o outro e com o bem comum.
• Compreender as próprias emoções e como lidar com elas, a fim de favorecer o
autoconhecimento.
• Refletir e dialogar sobre novas culturas, pessoas e ideias, de modo a possibilitar a
abertura à diversidade.
• Reconhecer as próprias forças e apoiar-se nelas para, assim, refletir sobre a importância
do convívio com o outro.
• Identificar caminhos e estratégias para superar as dificuldades e alicerçar a busca da
realização dos sonhos.
• Olhar para o futuro sem medo, de modo a traçar um Projeto de Vida efetivo.

PROFESSOR
INDICADO

NÚMERO DE
AULAS

Professores de
Linguagens
e/ou Ciências
Humanas

3 aulas
para cada
capítulo:
27 aulas no
total por
Unidade

5 aulas

UNIDADE 3 — UM MUNDO PARA TODOS
DIMENSÃO

CONTEÚDO / TEMÁTICA

Capítulo 1: Trabalho, para quê?

• Identificar os próprios interesses e necessidades, a fim de favorecer o autoconhecimento.

Capítulo 2: A escolha da profissão

• Estabelecer significado às experiências na escola e fora dela, de modo a se reconhecer como cidadão, como parte
integrante da comunidade.

Capítulo 3: O propósito
Capítulo 4: Trabalhar ou estudar?
Profissional

Capítulo 5: Que curso escolher?
Capítulo 6: Profissão tem moda?
Capítulo 7: Relações profissionais
Capítulo 8: A relação com o dinheiro
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OBJETIVO / JUSTIFICATIVA

PROFESSOR INDICADO

NÚMERO DE AULAS

Professores de Linguagens
e/ou Ciências Humanas

3 aulas para cada capítulo:
27 aulas no total por
Unidade

• Conhecer-se como estudante enquanto tal, de modo a identificar por que, com quem e como estudar e aprender.
• Estabelecer objetivos e metas, a fim de entender a necessidade da persistência para alcançá-los.
• Vivenciar, analisar e dialogar sobre as maneiras como se relacionam, de modo a refletir sobre as muitas formas
como lidam com o outro e com o bem comum.
• Compreender as próprias emoções e como lidar com elas, a fim de favorecer o autoconhecimento.
• Refletir e dialogar sobre novas culturas, pessoas e ideias, de modo a possibilitar a abertura à diversidade.
• Reconhecer as próprias forças e apoiar-se nelas para, assim, refletir sobre a importância do convívio com o outro.

Capítulo 9: Projeto de vida profissional

• Identificar caminhos e estratégias para superar as dificuldades e alicerçar a busca da realização dos sonhos.

Atividade Integradora: Peça teatral

• Olhar para o futuro sem medo, de modo a traçar um Projeto de Vida efetivo.

5 aulas

12/03/2020
PM
26/11/204:28
14:58

