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PREFÁCIO

A experiência de utilizar projetos pedagógicos, em sala de aula, permite-
-nos ampliar os horizontes, potencializar nossas ações e fundamentar o repertó-
rio que foi consolidado no decorrer dos anos. Nesse sentido, podemos afirmar 
que as nossas experiências contribuem para o nosso modo de ser-fazer e servem 
transformar a nossa práxis constantemente. 

Ao receber o convite para escrever o prefácio deste livro Teorização e prática 
de projetos educacionais: reinventando a práxis pedagógica, senti-me lisonjeada e mui-
to feliz em poder contribuir com um pouco de minhas experiências. 

Os autores querem, neste livro, possibilitar que os professores tenham em 
mãos uma obra que, ao mesmo tempo, aborde a teoria sobre a prática de proje-
tos, como também apresente experiências exitosas que, certamente, transforma-
ram o fazer pedagógico no ambiente escolar e possibilitaram aos estudantes que 
pudessem vivenciar muitas experiências inovadoras.

Fica evidente o cuidado na elaboração deste livro, bem como a preocupa-
ção dos autores em oferecer uma proposta que possa indicar o quão importante 
é a docência e como ela pode possibilitar diversos caminhos, descobertas e ações 
que potencializam a aprendizagem, por meio da pedagogia de projetos. Por isso, 
quero parabenizar cada professor(a) que contribuiu para a construção desta obra 
com o seu projeto concretizado em sala de aula. 

Durante a leitura atenta pude rememorar que a educação deve ser sempre 
uma ação de libertação, de maneira que ela possa favorecer ao estudante e aos pro-
fessores uma relação dialógica de aprendizagem, como preconizou Paulo Freire.

O professor, além de ser um dos protagonistas do processo de ensino-apren-
dizagem, deve ser aquele que media a aprendizagem, mas ao mesmo tempo, pos-
sibilite ao aluno que também ele seja um protagonista de seu crescimento integral. 

Dito isso, recomendo a leitura deste livro, pois considero que tais pres-
supostos ficam claros nesta obra que busca apresentar à academia, à sociedade 
e, principalmente, à categoria docente, propostas de projetos e trabalhos que 
podem ser implementados, a fim de possibilitarem o desenvolvimento do prota-
gonismo de nossos estudantes. 

Cleusa Maria Sarturi Pereira
Coordenadora Regional de Educação (CRE-8) de Naviraí-MS.
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PEDAGOGIA DE PROJETOS: 
REESTRUTURANDO A EDUCAÇÃO BÁSICA

                                          Rodrigo Gonçalves Duarte

Braga et al. (2020) dizem que a pedagogia de projetos é um modelo de 
educação atual pelo qual os professores devem consolidar suas práticas peda-
gógicas. Os autores pautados no relatório internacional da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), para o século 
XXI, atestam que a aprendizagem ocorre por meio de interações complexas, que 
auxiliam na constituição dos sujeitos, ao longo de sua história. 

As tecnologias e as diversas formas de ensinar apontam para um processo 
significativo de aprendizagem, que não se pauta apenas no modelo tradicional, 
mas vai além, para promover uma metodologia ativa. 

Rodrigues, Anjos e Rôças (2008) destacam que, para tornar a aprendiza-
gem verdadeiramente significativa, é preciso que as relações e experiências dos 
alunos permitam que os professores reformulem as resoluções e os problemas, 
de forma a estimular os estudantes a construírem o saber de forma autônoma, 
promovendo a consolidação dos fatos, objetos, acontecimentos, conceitos e das 
transformações do conhecimento. 

Sendo assim, objetiva-se, neste capítulo, fazer um debate sobre a pedago-
gia de projetos e como o modelo surge enquanto meio de reestruturação da edu-
cação básica brasileira. Na atualidade, há efervescente debate para a utilização 
de metodologias ativas; no entanto, as práticas pedagógicas, como aponta Braga 
et al. (2020), não estão alinhadas ao discurso.  

Santos e Leal (2018, p. 83) descrevem que, mesmo não estando presente 
na práxis pedagógica, a pedagogia de projetos é um recurso que pode auxiliar o 
docente na formação integral dos estudantes, e possibilitar a criação de oportuni-
dades, não só de uma aprendizagem conceitual, mas procedimental e atitudinal. 

[...] a Pedagogia de Projeto oportuniza aos estudantes, um conhecimento 
integral, possibilitando uma interdisciplinaridade, esclarecendo que o co-
nhecimento não é exclusividade de apenas determinada disciplina. Como 
o próprio autor ressalta, a articulação dos conhecimentos é objetivo fun-
damental para se romper com a forma rígida de enquadrar os conteúdos.

A pedagogia de projetos, além de oportunizar tais aspectos com relação 
à aprendizagem, também possibilita que a escola e os professores possam se 
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aproximar da realidade do estudante, de maneira que a função da escola não 
fique reduzida ao ato de ensinar, mas também, a fazer parte da vida em comuni-
dade (HERNANDEZ, 1998).

Na conjuntura atual, o estudante não aprende mais por meio de metodo-
logias que o condicionem a ser um mero expectador; é preciso inovar; buscar 
meios de consolidar uma prática pedagógica que lhe possibilite elaborar, intera-
gir e aprender.

Santos e Leal (2018) propõem que a concepção de escola deve ser repen-
sada, tendo em vista que o currículo fragmentado já não é mais capaz de suprir 
as necessidades dos alunos, bem como, o aprendizado compartimentado e o 
distanciamento das ações sociais não favorecem para que os alunos busquem 
solucionar temas atuais e que tenham a ver com a sua realidade.

O professor deve propor um aprendizado que tenha relação com o coti-
diano do estudante, de forma a estimulá-lo, e que busque soluções para os pro-
blemas da comunidade escolar. 

[...] uma maneira concreta de proceder, de aplicar o pensamento, de le-
var a termo uma pesquisa etc., com a finalidade de conhecer a realidade, 
de compreender o sentido ou o valor de determinados fatos, de interpre-
tar corretamente os dados da experiência, de resolver um problema, uma 
questão. (HERNÁNDEZ, 1998, p. 75).

Terossi e Santana (2011) propõem que a pedagogia de projetos seja uma 
forma de compreender a educação e o seu processo, de maneira que o aluno 
possa mudar o estado das coisas, partindo de sua própria análise, e elaborar hi-
póteses possíveis de serem concretizadas. As relações entre professores e alunos 
devem ser intensificadas, e não se reduzirem apenas à aula, ou, até mesmo, a 
uma relação em que o professor explica e o aluno escuta, mas que todos possam 
fazer parte, opinar, relacionar-se, buscar soluções e ser sujeitos ativos. 

A proposta de Machado (2006) chama a atenção no sentido de que o 
projeto deve estar vinculado ao sujeito, e partir do sujeito a necessidade do pro-
blema e dos objetivos. Assim, o professor, ao pensar em uma proposta, deve 
relacioná-la com a realidade do aluno e considerar a pluralidade da sala de aula. 
É bom que os alunos possam fazer parte do planejamento docente, de maneira 
que se sintam partícipes de todos os processos de ensino e aprendizagens. 

Os projetos podem ser usados nos diferentes níveis da escolaridade, desde 
a educação infantil até o ensino médio. O que é importante considerar, a 
priori, é que cada um desses níveis possui especificidades e características 
peculiares que os vão distinguir em alguma medida: com relação ao grupo 
etário, à realidade circundante, às experiências anteriores dos alunos e dos 
professores. (BARBOSA; HORN, 2008, p.71). 

Pensando no vasto repertório que pode ser selecionado, o professor, deve 
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sempre conhecer a personalidade dos alunos, e por meio de perguntas, curiosi-
dades e roda de conversas, concretizar projetos em que possam trabalhar temas 
de forma transversais. Ostetto (2000) relaciona a importância da presença do 
estudante na construção de diferentes frentes, no projeto, pois a sua atuação 
permite que o professor veja além daquilo que ele próprio propõe e perceber não 
só a sua realidade concreta, mas também a imaginária.

Diante disso, nos perguntamos: Mas de que forma a pedagogia de proje-
tos pode reestruturar a educação básica? Sabemos que a educação está cada vez 
mais defasada, com cortes nas verbas e a falta de recursos, no entanto, é possível 
inovar com o pouco. Barbosa e Horn (2008) propõem que o educador e o aluno 
devem ter uma relação expressiva e interativa, pois a interação pode ser uma for-
ma inovadora de educação. A pedagogia de projetos não se resume à utilização 
de tecnologias, mas é uma proposta de educação que visa a estimular o aluno a 
ser o centro do processo de ensino e aprendizagem. 

Com isso, o professor, ao propor uma prática pedagógica que vise a uti-
lização dos projetos, deve ter em mente que a estruturação de um problema e a 
definição de objetivos que atendam à proposta devem ser capazes de favorecer 
a aprendizagem integral, de maneira que não seja necessário a utilização de 
tecnologias inovadoras. 

A pesquisa em jornais, revistas e enciclopédias é considerada um méto-
do arcaico, diante da alta tecnologia atual, porém, esses objetos ainda podem 
favorecer os alunos em fase de alfabetização, visto que o contato físico-concreto 
com as letras pode facilitar a sua aprendizagem. Relacionamos que “os projetos 
permitem criar, sob forma de autoria singular ou de grupo, um modo próprio 
para abordar ou construir uma questão e respondê-la” (BARBOSA; HORN, 
2008, p. 33).

O uso de espaços da escola também pode ser um método inovador, na 
pedagogia de projetos. A saída da sala é vista, por Kartz (1994), como uma pro-
posta que favorece a utilização dos espaços que a escola tem a ofertar; a coleta 
de informações ao pesquisar uma folha que caiu da árvore; o toque na areia e 
na natureza podem fazer com que os estudantes obtenham novas descobertas. 

O projeto é uma investigação em profundidade de um assunto sobre o 
qual se valha a pena aprender. A investigação é em geral realizada por um 
pequeno grupo de crianças de uma sala de aula, às vezes pela turma inteira 
e, ocasionalmente, por uma criança apenas. A principal característica de 
um projeto é que ele é um esforço de pesquisa deliberadamente centrado 
em encontrar respostas para as questões levantadas pelas crianças, pelo 
seu professor, ou pelo professor que estiver trabalhando com as crianças. 
(KATZ, 1994, p. 1).

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) propõe um trabalho 
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semelhante, com a educação infantil, ao descrever os campos de experiência, e 
ao favorecer que os professores possam trabalhar, de forma próxima, as apren-
dizagens, e por meio de projetos favorecer os próprios alunos na elaboração de 
hipóteses, ao brincar. 

Nas séries iniciais e finais do ensino fundamental, fatores como os apon-
tados, se perdem, e cabe ao professor utilizar sua criatividade e inovação no 
trabalho em sala de aula. No caso do ensino médio, os jovens, por meio dos 
itinerários formativos, já saem de suas rotinas escolares, mas ainda é preciso ir 
além, pois os professores das consideradas disciplinas “tradicionais”, precisam 
favorecer o aprendizado por meio de uma relação com os projetos (SANTOS; 
LEAL, 2018).

Braga et al, (2020) nos recordam que a pedagogia de projetos consiste em 
uma atitude do professor em planejar de forma orquestrada, dando significado 
ao processo de ensino e favorecendo a relação interativa na sala de aula, de for-
ma a favorecer uma sequência e uma finalidade para o projeto. 

Barbosa e Horn (2008, p. 29) nos lembram de alguns princípios 
fundamentais:

1) princípio da intenção – toda a ação, para ser significativa, precisa de ser 
compreendida e desejada pelos sujeitos, deve ter um significado vital, isto é, 
deve dizer respeito a um fim, ser intencional, tendo um propósito; 2) princípio 
da situação-problema – o pensamento surge de uma situação problemática que 
exige analisar a dificuldade, formular soluções e estabelecer conexões, cons-
tituindo um ato de pensamento completo; 3) princípio da ação – a aprendiza-
gem é realizada singularmente e implica a razão, a emoção e a sensibilidade, 
propondo transformações no perceber, sentir, agir, pensar; 4) princípio da real 
experiência anterior – as experiências passadas formam a base na qual se as-
sentam as novas; 5) princípio da investigação científica – a ciência constrói-se 
a partir da pesquisa, e a aprendizagem escolar também deve ser assim; 6) prin-
cípio da integração – apesar de a diferenciação ser uma constante nos projetos, 
é preciso partir de situações fragmentadas e construir relações, explicitar gene-
ralizações; 7) princípio da prova final – verificar se, no final do projeto, houve 
aprendizagem e se algo se modificou; 8) princípio da eficácia social – a escola 
deve criar oportunidades para experiências de aprendizagem que fortaleçam o 
comportamento solidário e democrático.

Por meio desses pressupostos, destacamos que o planejamento efetivo exi-
ge do professor uma ação reflexiva, de forma que a atuação, nos momentos de 
aprendizagem, aconteça com resultados positivos, fazendo com que o desenvol-
vimento integral dos alunos torne-se o foco principal do professor. 

Assim, Braga et al. (2020) destacam que a ação docente só se torna efeti-
va quando se torna uma atitude pedagógica-prazerosa, e quando os princípios 
destacados por Barbosa e Horn (2008) se tornem preponderantes no processo de 
planejamento docente. O professor precisa, portanto, criar significados, sentidos 



RodRigo gonçalves duaRte | leonaRdo Felipe gonçalves duaRte | ana MaRia CoRRêa

(oRganizadoRes)

10

e ações que materializem a aprendizagem e façam com que os estudantes apren-
dam os conteúdos de forma interativa. 

Algumas considerações 

O objetivo deste capítulo foi relacionar o que é a pedagogia de projetos e 
como a metodologia pode colaborar na reestruturação da educação básica bra-
sileira. Por meio da literatura, pretendeu-se entender a pedagogia de projetos, e 
destacar que é uma abordagem atual que favorece a prática docente no século 
XXI e consolida um modelo educativo que visa a aprendizagem interativa.

Diante dos inúmeros desafios de atrair os alunos; as mudanças de práti-
cas; e a opção por uma pedagogia que favoreça a problematização, é hoje uma 
possibilidade de fazer com que os estudantes possam aprender integralmente. 
As diversas formas de reestruturação da educação básica não se fazem somente 
com verbas e recursos, mas a literatura aponta que ações simples e a utilização 
do próprio espaço da escola, podem servir para favorecer e consolidar as práticas 
pedagógicas. 

As metodologias ativas são formas de fazer com que os estudantes apren-
dam melhor. O professor, ao utilizar a pedagogia de projetos, deve ter em mente 
a problematização, envolver a realidade do aluno e as mais diversas possibilida-
des de trabalhar com a pesquisa, em sala de aula, para desenvolver no estudante 
o senso crítico e o estímulo para pesquisar. 

Ações concretas favorecem não só a aprendizagem dos estudantes, mas 
também apontam para uma melhora no desempenho docente; nas ações que são 
apropriadas pelo professor, ao longo do tempo. Consideramos que estudantes e 
professores devem ter uma relação interativa e a aprendizagem é mais do que 
uma possibilidade de conhecimento, é uma atividade atitudinal e procedimental. 
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REFLETINDO A PRÁXIS PEDAGÓGICA À LUZ DA 
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

Leonardo F. Gonçalves Duarte

 
Conforme observado no debate anterior, a pedagogia de projetos é uma 

ação pedagógica necessária diante da proposta de educação atual. O modelo 
pelo qual se consolidou a escola desde o século XVI, não está mais funcionando 
para sanar os problemas da atualidade. Celia, Barcelos e Moll (2021) colabo-
ram com o debate, afirmando que a escola precisa repensar seu modo de en-
sinar, suas práxis, refletindo sobre o seu fazer à luz da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) que propõe um modelo educacional baseado na experiência 
e valorização dos diferentes tipos de saberes.

Teixeira (2000) destaca que o erro da escola tradicional está justamente 
em se isolar e não promover uma educação que possa integralizar a todos no 
processo de ensino e aprendizagem. As condições necessárias para o estabele-
cimento da educação integral é, primeiramente, a intenção docente e a força de 
vontade do aluno e do professor, que, segundo o referido autor, podem promo-
ver, no ensino, o desenvolvimento de habilidades. 

Celia, Barcelos e Moll (2021) argumentam que existem muitas escolas es-
palhadas pelo mundo, e muitas delas, no próprio Brasil, estimulam professores, 
estudantes, comunidade escolar a fazerem parte da ação educativa, que pode 
se concretizar por meio de práticas que estimulem a democracia, pesquisa, o 
diálogo, e, acima de tudo, deixar que o estudante edifique seu próprio saber, por 
meio das relações que ele vai estabelecendo, e possibilite que busque as soluções 
possíveis para o problema que está ao seu redor. 

Dessa forma, a educação de qualidade deve transformar o aluno e fazer 
com que ele seja reflexivo, crítico e, principalmente, capaz de dialogar com o 
diferente. A educação atual não beneficia o estudante com essas possibilidades, 
bem como não mostra o caminho de como refletir a respeito dessas temáticas. 
Reconhecida essa situação, é preciso que o professor:

seja capaz de estimular os processos investigativos, a pesquisa, a interpre-
tação da paisagem, a compreensão da realidade local e global e a constru-
ção de identidades próprias, individuais e coletivas, orientadas pedagogi-
camente. (TRAJBER, 2012, p.176).

Com isso, o direito de se desenvolver plenamente é uma defesa feita por 
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Celia; Barcelos e Moll (2021), ao destacarem que o aluno deve aprender integral-
mente e ser um sujeito ativo. No entanto, tais atributos precisam que o professor 
tenha práticas que favoreçam a aprendizagem. 

Mais do que um simples sujeito, no processo, o professor é o mediador da 
aprendizagem e torna o processo facilitador por meio de suas reflexões e ressig-
nificações, que são dadas perante uma gama de práticas que foram acumuladas 
ao longo do tempo. Mesmo assim, o professor não deve se acomodar, mas sem-
pre inovar e, como destaca Demo (2015), possibilitar que os alunos possam ter 
contato com os mais diversos aspectos. 

Quando relacionamos com a BNCC, destaca-se que o currículo deve pos-
sibilitar mais do que um diálogo, para dinamizar e transformar as vivências dos 
alunos. Apesar de a BNCC não ser um currículo, mas um documento que orien-
ta na elaboração dos currículos locais, é preciso enxergar esse documento como 
uma possibilidade de aprendizagem. O professor precisa superar a visão de cur-
rículo como uma lista de conteúdos e transpor as competências e habilidades 
dispostas no documento de maneira a inovar sua práxis.   

A pesquisa e o desenvolvimento de práticas, que estimulam as mais diver-
sas formas de investigar na sala de aula, podem ser consideradas inovadoras, no 
sentido de que podem possibilitar a promoção do ensino integral e uma efetiva 
contribuição na promoção de práticas que possibilitem estimular o aluno a ter 
ações de um verdadeiro cidadão.

A reflexão sobre o currículo é uma prática que deve ser promovida nas 
escolas, de maneira a possibilitar não só estimular os estudantes, mas também 
a incentivar que os professores venham a repensar sua forma de ensinar. Lima 
(2007) destaca que a escola deve ser um espaço em que ocorra a ampliação de 
ideias e experiências, de maneira que a formação humana do sujeito possa ser 
aperfeiçoada, e o currículo possa ser não somente um livro de conteúdo, mas 
um instrumento didático e que faz e refaz constantemente a prática pedagógica.

Além de o currículo fazer parte da prática docente, é assegurado, pela Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), o direito à autonomia 
dos conteúdos, por meio da formulação do Projeto Político-Pedagógico (PPP) 
da unidade de ensino. 

Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de edu-
cação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica 
e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de 
direito financeiro público (BRASIL, 1996, Art. 15)

Consta, na legislação, que as práticas pedagógicas inovadoras devem 
ser prioridade, bem como aqueles professores com práticas padronizadas de-
vem se abrir para uma práxis inovadora, que promova uma dinâmica de 
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pesquisa e permita que o estudante seja o centro do processo de ensino (CELIA; 
BARCELOS; MOLL, 2021).

As práticas pedagógicas devem envolver a realidade, além de ser desafia-
doras. O desafio instiga o aluno, bem como as atividades complexas potenciali-
zam sua forma diversa de pensar sobre as possibilidades. A reflexão; o diálogo; 
a flexibilização; atualização; fundamentação; e o aperfeiçoamento, devem ser 
práticas que promovam a flexibilização do currículo e a transformação da práxis 
pedagógica. 

Ao trazer uma questão, ao propor um problema, o professor passa a tarefa 
de raciocinar ao aluno e sua ação não é mais a de expor, mas de orientar 
e encaminhar as reflexões dos estudantes na construção do novo conheci-
mento. (CARVALHO, 2012, p. 16)

Dessa forma, quando se considera que a investigação científica é uma prá-
xis que estimula os benefícios de uma educação emancipatória, relacionam-se 
os benefícios que a pesquisa pode trazer ao aluno, pois possibilita que ele desen-
volva a capacidade de questionamento; reflexão; criação; e investigação, assim 
como o levantamento de hipóteses possíveis sobre os problemas sociais, de for-
ma a compreender o funcionamento das ações sociais e a sua complexidade.

Demo (2015) chama a atenção para o aluno sujeito protagonista, e relata 
que a construção de práticas nessa direção depende do professor promover a 
curiosidade e estimular o aluno a refletir sobre a realidade.  

Celia, Barcelos e Moll (2021) destacam que a escolarização é um proces-
so árduo, e se o professor não optar por uma abordagem que esteja alinhada à 
teoria e prática, o aprendizado não surtirá os efeitos integrais. O professor, ao 
adquirir consciência desse processo, poderá estabelecer uma práxis que inclua 
metodologias diferenciadas e, possivelmente, os resultados poderão tornar-se 
efetivos. 

Costa et al. (2021) propõem que a pedagogia da autonomia proposta por 
Paulo Freire convida à reflexão de que a prática docente deve preconizar a au-
tonomia do estudante, possibilitando que ele possa ser um educando reflexivo, 
que compreenda as relações de trabalho e saiba discernir, de forma que o seu 
conhecimento esteja alicerçado na pesquisa e reflexão diária de suas práticas.  A 
formação passa a ser um eixo determinante, que possibilita ao estudante estru-
turar seu conhecimento. “[...] formar é muito mais do que puramente treinar o 
educando no desempenho de destrezas (FREIRE, 1997, p. 9).

Caldeira e Zaidan (2013) advertem que, por meio dessa compreensão da 
realidade, o docente pode ter atitudes de reconsideração de suas práticas, pos-
sibilitando atitudes que não levem em conta apenas aquilo em que ele acredita, 
mas também uma nova forma de compreender, pensar e atuar na realidade. A 
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prática é vista, pelos autores, como resultado de uma ação reflexiva, que se inicia 
por meio da teoria, no pensamento do docente, e se concretiza na ação realizada 
por ele em sala de aula. 

Toda prática social é determinada: por um jogo de forças (interesses, mo-
tivações, intencionalidades); pelo grau de consciência de seus atores; pela 
visão de mundo que os orienta; pelo contexto onde esta prática se dá; pelas 
necessidades e possibilidades próprias a seus atores e própria à realidade 
em que se situam. (CARVALHO; NETTO, 1994, p. 59). 

Com isso, compreendemos que a práxis pedagógica é uma ação social e 
complexa que acontece em diferentes espaços e possibilita ao professor a con-
solidação de uma ação concreta que seja capaz de desenvolver uma mediação 
exercida entre o professor e seus alunos (CALDEIRA; ZAIDAN, 2013). Pensar, 
refletir e verificar, na teoria, não caracterizam, portanto, a práxis pedagógica, 
pois, segundo os autores, só se concretiza no fazer pedagógico. 

As possibilidades apresentadas na BNCC servem de norte para a formu-
lação dos currículos, que, por sua vez, constarão no PPP da escola e no plane-
jamento do professor. Os documentos norteadores devem considerar práticas 
que possibilitem as diferentes vivências dos alunos no ambiente escolar, além de 
favorecer que o professor possa repensar constantemente sua prática pedagógica 
(COSTA et al., 2021).

Nesse sentido, a prática pedagógica é, ao mesmo tempo, a expressão e a 
fonte do saber docente, e do desenvolvimento da teoria pedagógica. Assim, 
ao mesmo tempo em que o professor age segundo suas experiências e 
aprendizagens, ele cria e enfrenta desafios cotidianos (pequenos e gran-
des) e, com base neles, constrói conhecimentos e saberes, num processo 
contínuo de fazer e refazer. A escola como instituição histórica contém, 
portanto, em sua estrutura e funcionamento, o cotidiano e o não cotidiano; 
é conduzida ora pelo pensamento cotidiano, ora pela teoria, ora pela ativi-
dade cotidiana, ora pela práxis, mais especificamente pela práxis criadora. 
(CALDEIRA; ZAIDAN, 2013, p. 21).

Assim, a sala de aula é o espaço por excelência da concretização da práxis 
pedagógica do professor, podendo, sua ação, refletir-se, ou não, no cotidiano 
dos estudantes. A literatura debatida até o momento evidenciou que a ação do 
professor, em relação à BNCC e aos currículos, deve ser flexível, de forma que 
possibilite ao aluno ter autonomia e que, além de ser um sujeito ativo, possa ser 
estimulado a pesquisar, relacionar, concretizar e criticar os fazeres em sala de 
aula. 

A participação concreta dos estudantes apresenta-se como um aspecto 
importante, para a concretização de um planejamento colaborativo, e que te-
nha a problematização de temas cotidianos como um instrumento de ação.  As 
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ações dos professores devem proporcionar mediação entre conhecimento e o 
estudante. 

Breves considerações 

Neste texto, a intenção foi realizar um debate sobre a práxis pedagógica 
docente à luz da BNCC e entender, com base na literatura, como o professor 
deve articular sua prática. Relacionamos que o professor deve sempre compreen-
der a realidade do estudante e propor ações pedagógicas que tenham total rela-
ção com seu cotidiano. 

O professor deve refletir suas práticas de forma a sempre rever suas ações 
pedagógicas. A reflexão é um instrumento de transformação que possibilita aos 
docentes constantemente aperfeiçoarem suas práticas, nunca ficando acomo-
dado. Os anos de práticas acadêmicas possibilitam aos professores ações mais 
cômodas, e na literatura está destacado que o professor deve sempre buscar o 
aperfeiçoamento das suas ações.

Assim, a atuação concreta dos estudantes e uma ação reflexiva devem 
possibilitar uma práxis que esteja em correlação com os documentos oficiais, 
que prevê um ensino pautado na experiência e que possibilite ao estudante ser 
ativo em todo o processo de ensino e aprendizagem. A pedagogia de projetos 
é uma prática que pode possibilitar tais ações concretas, mas, sem a reflexão, 
torna-se vazia. 
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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO COM PROJETOS 
PARA UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA

Ana Maria Corrêa   

                                 
Diante das reflexões contidas nos capítulos anteriores podemos com-

preender que, no trabalho com projetos na educação, o educando aprende a 
partir da participação ativa, exercendo atitudes diante das situações que podem 
estar ligadas ao seu cotidiano ou não, conseguindo estabelecer novas considera-
ções e informações, o que facilita escolher soluções adequadas para a resolução 
de problemas. 

 No entanto, para refletirmos sobre a importância do trabalho com proje-
tos para uma educação emancipatória, faz-se necessário um breve histórico do 
surgimento do trabalho por projetos.

Knoll (1997) dividiu em cinco fases a história dos projetos na América do 
Norte e na Europa: 

- 1590-1765: O começo do trabalho com projetos em escolas arquitetôni-
cas na Europa.

- 1765-1880: O projeto como um método de ensino regular e sua dissemi-
nação na América.

- 1880-1915: Trabalho com projetos em treinamentos manuais em escolas 
públicas em geral.

- 1915-1965: Redefinição do método de projetos e seu retorno da América 
para a Europa.

- 1965-Hoje: Redescoberta da ideia de projeto e a terceira onda de sua dis-
seminação internacional (KNOLL, 1997, p. 1, tradução nossa).

Percebe-se que o uso de projetos na escola, data do século XVI, porém, 
segundo Boutinet (2002), o projeto no sentido atual se firmou apenas em mea-
dos do século XX. Sendo que, no Brasil, tal discussão iniciou-se na década de 30 
com a “pedagogia de projetos”, proposta por Anísio Teixeira e Lourenço Filho, 
no contexto da Escola Nova. 

Para Artiso, Maciel (2020) no movimento Escolanovista, a ideia de se 
trabalhar com projetos, assim como outras abordagens educacionais não tradi-
cionais, surge com o intuito de confrontar os princípios e métodos de uma escola 
estruturada no sistema taylorista/fordista de repetição e automação das tarefas e 
a divisão social escolar entre os que pensam e os que trabalham.

Gadotti (2006) revela que o trabalho com projetos no espaço escolar ma-
nifestou se principalmente com John Dewey (1979) e Willian Kilpatrick (1929), 
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na tendência caracterizada como Fenomenologia Social. Seu maior sentido era 
a de uma metodologia ativa, inovadora e dinâmica, o que rompe com a passivi-
dade do ensino tradicional para então centrar as atenções no educando. 

Influenciado por tais ideais, na década de 80 o educador espanhol Fernando 
Hernández, professor de psicologia e artes na Universidade de Barcelona produ-
ziu o trabalho por projetos como guia curricular, dispondo como tema central 
assuntos que partem do interesse dos educandos.

Para Hernández (1998), é preciso ensinar os educandos recorrendo a pes-
quisa, baseando-se em problemas decorrentes da vida real, produzindo estraté-
gias para que eles encontrem uma forma de buscar o conhecimento ao longo 
de sua existência. Trata-se dê entender “que se realiza mediante o diálogo, a 
pesquisa a partir das fontes diversas de informação e a expressão construtivis-
ta, mediante diferentes formatos (escritos, dramatizados, visuais...) do percurso 
realizado” (p. 51). Todavia Hernández prefere a “projetos de trabalho” para de-
signar sua proposta.

Mesmo assim, o autor considera importante o conhecimento sobre os di-
versos significados dos projetos em específicos momentos históricos, pois sabe 
que existem diferentes expressões e pontos de vista ao longo do tempo para 
denominar um projeto no ambiente educativo. 

Desse modo, Hernández (1998) considera que projeto educativo abran-
ge: métodos de projetos, projetos de trabalho, projeto educativo, pedagogia de 
projeto, projeto de estabelecimento. Segundo o autor, em 1934, um pesquisador 
americano denominou dezessete diferentes termos utilizados ao se referir aos 
projetos. 

No entanto, Hernández (1998) chama a atenção para o fato de essas di-
versificadas denominações apontar para pontos de vistas variados de contexto e 
de conteúdo, o que poderia resultar em inconsistências na utilização do termo 
banalizando-o ao ter como “virtudes mágicas” no que se refere a todas a dificul-
dades no âmbito da educação.

Destarte, a ideia de que o “pensamento tem origem numa situação proble-
mática”, que se resolve por ações voluntárias, pode ser ponderada como a que 
norteia o entendimento, entre as diferentes perspectivas, do que sejam projetos 
(BOUTINET, 2002; HERNÁNDEZ, 1998).

Contudo, para este estudo importa o trabalho com projetos no sentido de 
uma educação emancipatória, assim adotaremos a perspectiva de Paulo Freire 
que dispunha uma preocupação com a formação humana, ética e política dos 
sujeitos, possuindo o sonho de princípios e sentidos que indicam um horizonte 
emancipatório.

Emancipar vem de ex-manus (mão/poder) ou de ex-mancipium (saída/
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retirar). Refere-se a ideia de retirar a mão que agarra ou por fora do alcance da 
mão. Podendo ser compreendido como a autonomia, alcançar a liberdade, a 
emancipação econômica e política. Abrangendo nesta condição inter-relaciona-
dos entre si a educação, o trabalho, a política e a família. Sendo que o professor 
e o educando ocupam compromisso central nesta relação. Em que o professor 
tem o dever que vai além da função de reproduzir conhecimentos sobre o sis-
tema, não deixando de questioná-los, devendo indicar mudanças e estimular a 
autonomia do educando, atribuindo a este deveres e responsabilidades sociais 
(GADOTTI, 2012).

O conceito de emancipação é figura central do trabalho Freiriano, em ra-
zão de conceber que a educação é para a emancipação. Foram muitos os autores 
que, a partir da análise das obras de Freire, compreenderam este conceito cons-
tituindo-se como referência a uma conquista política. Estes e outros conceitos 
de grande importância no pensamento do autor, como práxis humana e transfor-
mação das relações entre oprimido e opressor (OLIVEIRA; PROENÇA, 2016).

É no interior desta discussão que Freire aponta a importância da educação 
como instrumento para a libertação dos oprimidos por intermédio do dialogo 
conduzido pelo educador. Em outras palavras, não é uma coisa que acontece 
de maneira isolada no individuo, mas sim de acordo com o coletivo e em favor 
deste.

Neste sentido, entende-se que a evolução de emancipação é social, por 
esta razão ocorre a partir “[...] de uma intencionalidade política que assume um 
futuro voltado para a transformação social” (RAMBO, [S.D.], P.2). Este proces-
so a partir da busca dos homens e mulheres pela reestruturação de sua huma-
nidade, como parcela dos oprimidos, mas que se empenham a missão de não 
apenas libertar-se a si mesmo, mas também aos seus opressores no movimento 
de transformação social e no projeto emancipatório Freiriano.

Sendo assim, na lógica de Freire, a educação deve superar o sentido ban-
cário de transmissão, proporcionando a participação impulsionadora de criati-
vidade dos educandos, mediante uma pedagogia que se faz sincronizada a  per-
gunta gerada pela percepção do educando, no que tange ao seu modo de viver, 
pensar, saber e fazer, pois o conhecimento socializado a partir de uma escola 
perfeita supera o fornecido por livros e pelo professor, é edificado em diálogo 
com os educandos considerando seus saberes antes de adentrar o âmbito escolar.

Oliveira; Santo (2018) expõem que para Freire a educação deve ter seu 
ponto de partida na curiosidade, visto que desta forma o educador pode encora-
jar os educandos a investigar e responder de forma autônoma aos seus próprios 
problemas, proporcionado desta forma o conhecimento.  
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Algumas considerações

Diante deste breve estudo, podemos inferir que o trabalho com projetos 
para uma educação emancipatória é de grande importância no sentido de es-
timular a colaboração, o desenvolvimento e a produção de conhecimento de 
maneira democrática e autônoma, isso acrescido de um comportamento crítico 
encorajando o fomento de agentes conscientes e transformadores. 

O engajamento dos educandos se dará progressivamente e culminará na 
tomada de consciência destes, formando identificadas como sujeitos históricos 
atuando de forma a transformar a sociedade em direção à emancipação de todos.

Podemos concluir que assim como revelou Paulo Freire, a emancipação é 
parte indispensável na busca pelo processo de humanização, além de estabelecer 
o desfecho desse desenvolvimento ou de sua formação permanente. Somos seres 
em constante evolução dotados de grande potencial.
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O RÁDIO – UM MEIO DE COMUNICAÇÃO E 
INTERAÇÃO ATEMPORAL

Professora: Daniele Andressa Bassanesi

Componente Curricular:  Língua Portuguesa
Turma: 3° Ano do Ensino Médio
Tempo estimado: 2 bimestres

1- Introdução
O Projeto objetiva contribuir para a formação de jovens motivados, agentes 

protagonistas da sociedade e com reconhecimento da importância do rádio como 
meio de informar e interagir socialmente ao longo das décadas. Destinado aos 
estudantes do Ensino Médio, atende a uma perspectiva que visa, fazendo uso das 
tecnologias, aproximar estudantes e professores, além de estimular a comunica-
ção, capacidade argumentativa e protagonismo. A prática acontece através uma 
plataforma de Web Rádio e na dinâmica vivenciada através do projeto, os estudan-
tes exercem o protagonismo em vários momentos como: na criação de programas, 
na construção de roteiro/script dos programas, busca pelas informações mediadas 
aos ouvintes, produções áudio visuais que são publicadas nas redes sociais. 

2- Justificativa
A imprensa radiofônica, mesmo com o deslumbramento ocasionado por 

novas tecnologias, continua sendo um dos maiores meios de comunicação massi-
va. Entender como essa tecnologia se manteve ao longo das décadas, sem ser subs-
tituída definitivamente por outros meios de comunicação é no mínimo instigante.

Na atualidade, os meios de comunicação como o Rádio, são aliados na 
formação dos estudantes, com eles os estudantes podem não só comunicar-se, 
mas aprender a interpretar as informações recebidas, usando-as de forma cons-
ciente e reflexiva. Esta eletiva, pretende estudar a trajetória deste meio de comu-
nicação e fazendo uso da referida tecnologia, aproximar os estudantes, estimular 
a comunicação, capacidade argumentativa e protagonismo.

A mudança de postura dos alunos quando se veem capazes de compreender 
e, mais ainda, produzir para os meios de comunicação, é recompensadora. 
Com sua autoestima em alta e a sensação de que estão tendo um aprendiza-
do que lhes dará ferramentas para a vida em sociedade, eles se tornam mais 
abertos ao aprendizado como um todo (AMORA, 2008, p. 29).
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Considera-se ainda, para o desenvolvimento desta eletiva, contemplar 
dois dos cinco campos de atuação social, preconizados pela BNCC da área de 
Linguagens e suas tecnologias para o Ensino Médio, são eles: Campo das práti-
cas de estudo e pesquisa e campo jornalístico midiático.

3- Objetivo geral
Contribuir para a formação de jovens motivados, agentes protagonistas 

da sociedade e com reconhecimento da importância do rádio como meio de 
informar e interagir socialmente ao longo das décadas.

3.1- Objetivos específicos
- Conhecer a trajetória histórica da Imprensa Radiofônica;
- Desenvolver a linguagem oral e capacidade interpretativa;
- Fomentar o uso das tecnologias;
- Produzir material radiofônico que possa ser reproduzido entre os estu-
dantes da escola de autoria, de forma estruturada, mas ao mesmo tempo 
lúdica e interativa.

4- Conteúdos
- Variação linguística 
- Produção Textual
- Argumentação

5- Recursos
- Aplicativo pago MAXCAST;
- Microfones e Fones de ouvido;
- Dispositivo móvel dos estudantes;
- Notebook e dispositivo móvel da docente.

6- Metodologia 
A proposta foi criada para atender a uma Eletiva e teve um número de 

vinte e dois estudantes, inscritos voluntariamente, na ocasião, por se tratar do 
período pandêmico da COVID-19, a mesma foi apresentada aos estudantes por 
meio de vídeo, na chamada “Feira da Eletivas”, publicada na página do Facebook 
da Escola. Ao ingressar na Eletiva, foi apresentado o tema aos estudantes, por 
meio de reunião no Google Meet; os mesmos receberam atividades voltadas ao 
desenvolvimento de pesquisa histórica, fazendo com que estes compreendessem 
a importância do veículo de comunicação em estudo; cumprida esta etapa, os es-
tudantes receberam atividades contemplando o desenvolvimento da escrita e ora-
lidade para só depois partir para o desenvolvimento prático de uma rádio, dentre 
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estes conhecimentos foram trabalhados: a roteirização, distribuição de cargos e 
conhecimento do aplicativo MAXCAST - um aplicativo pago, que proporciona a 
plataforma de Web Rádio para mediação dos programas, que foram transmitidos 
para a comunidade escolar por meio de link ou aplicativo para android.

A princípio, em decorrência da Pandemia, os estudantes receberam todas as 
orientações por meio de vídeos e materiais, encaminhados via Whatsapp e Google 
Classroom. Os estudantes voluntariados para a locução dos programas iniciaram 
o programa de suas casas no dia 09 de outubro de 2020 e, a partir dessa ação a 
Direção ofereceu uma sala na escola, para que os locutores, seguindo todos os pro-
tocolos de biossegurança, pudessem transmitir o programa com maior qualidade 
e, principalmente, melhorando a comunicação entre escola e estudantes.

No momento inicial a Web Rádio Escolar, foi transmitida sem programa-
ção específica, em fase de teste, os estudantes apresentavam algumas novidades 
sobre a metodologia então remota, traziam algumas curiosidades do mundo dos 
esportes, moda e cultura e música para os ouvintes. Dando sequência a propos-
ta, já alocados na escola, os estudantes três vezes por semana, as segundas, quar-
tas e sextas, mediavam o programa intitulado “Super Tarde”, nesse programa, 
os estudantes traziam várias informações úteis aos estudantes como: entrega de 
livros, retirada de material impresso na escola, agendamento de atendimentos 
presenciais, dentre outras informações pertinente a rotina da escola durante a 
pandemia. Além das informações, os estudantes, tocavam as músicas que eram 
pedidas pelos estudantes via aplicativo da rádio ou por um grupo de Whatsapp 
Business criado especificadamente para esta finalidade.

7- Cronograma 

Mês Atividade

Agosto – Aula 1 Apresentação do Projeto

Agosto – Aula 2 História da imprensa radiofônica

Agosto – Aula 3 Variação linguística

Agosto – Aula 4 Divisão de grupos - Criação de Roteiros (esse processo pode ser mais 
longo de acordo com a assimilação e criatividade dos estudantes)

Setembro – Aula 1 Familiarização com a plataforma Maxcast (esse processo pode ser 
mais longo de acordo com a assimilação dos estudantes)

Setembro – Aula 2 Familiarização com a plataforma Maxcast. 

Setembro – Aula 3 Seleção de roteiristas, programadores e locutores

Setembro – Aula 4 Seleção de conteúdo para inserir na plataforma – músicas e programas

Outubro – Aula 1 Criação do Instagram

Outubro - Aula 2 Apresentação do Instagram e App para comunidade escolar

Outubro – Aula 3 Lançamento da Rádio escolar
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Outubro – Aula 4 Continuidade dos programas semanais

Novembro – Aula 1 Continuidade dos programas semanais

Novembro – Aula 2 Continuidade dos programas semanais

Novembro – Aula 3 Continuidade dos programas semanais

Novembro – Aula 4 Continuidade dos programas semanais

Dezembro – Aula 1 Culminância da Eletiva com entrega dos resultados para os estudantes 

8- Avaliação 
A avaliação ocorre sistemicamente em cada etapa desenvolvida, os es-

tudantes, tiveram uma pontuação atribuída ao final de cada um dos bimestres. 
Durante todo o percurso de trabalho a docente pontuava micros e macro ações 
individuais e coletivas.

9- Produto final
O resultado de maior significado para este trabalho, diz respeito ao desen-

volvimento de uma das competências da Base Nacional Comum Curricular que 
preconiza: “Mapear e criar, por meio de práticas de linguagem, possibilidades de 
atuação social, política, artística e cultural para enfrentar desafios contemporâ-
neos, discutindo seus princípios e objetivos de maneira crítica, criativa, solidária 
e ética” (BNCC, 2018, p. 483-485). Observamos que essa competência pôde ser 
desenvolvida em sua plenitude pelos estudantes, o que proporciona um ganho 
significativo para sua vida, não só escolar, mas também como cidadão do novo 
milênio. Observou-se ainda uma melhora significativa na argumentação e co-
municação dos estudantes. Espera-se que os estudantes deem continuidade na 
proposta e que a rádio passe a integrar naturalmente a rotina escolar como uma 
ferramenta de comunicação e entretenimento.

Figura 1 -  Registro feito pelo estudante Anilto em visita a Rádio Karandá FM, set/2020.
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 Figura 2 -  Logotipo desenvolvido pela estudante Vitória Silva, set/2020.

 Figura 3 - Registro feito pela docente Daniele no lançamento da Web Rádio, out/2020.    

Figura 4 - Registro feito pelo estudante Anilto no lançamento do programa Super Tarde, out/2020.
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QUEM CONTA UM CONTO AUMENTA UM PONTO:
HISTÓRIAS, MITOS E LENDAS 

SUL-MATO-GROSSENSE

Professor: Rodrigo Gonçalves Duarte

Área de conhecimento: Ciências humanas e sociais 
Componente curricular: Filosofia
Turma: 6º ao 9º Ano (eletiva)
Tempo estimado: 1 semestre

1- Introdução
O objetivo desse projeto é trabalhar a cultura, mitos, lendas e histórias tra-

dicionais do Mato Grosso do Sul. Este projeto foi trabalhado com os alunos da 
Escola da Autoria Antonio Fernandes-Naviraí-MS. Primeiramente foi realizado 
junto com os alunos um levantamento e um estudo dos contos, mitos e lendas 
sul-mato-grossense. Sabemos que a cultura influencia o modo de ser dos sujeitos 
possibilitando a sua constituição e formação da identidade. Com isso, ficou a 
critério dos alunos a escolha do conto e a reescrita do mesmo. Destacamos que 
a contribuição efetiva deste projeto ocorre por meio do conhecimento da cultura 
local que por vezes passa despercebido pelos professores, mas que ao longo dos 
anos vem ganhando enfoque nos currículos. 

2- Justificativa
A criança ao nascer ingressa em determinada cultura e suas relações são 

mediadas pelos gestos e linguagens daqueles que dela cuidam e, por meio de 
tal interação, é que se organizam os processos de inserção em seu grupo social, 
condição relevante ao desenvolvimento de suas melhores qualidades humanas 
(MELLO, 2007).

Assim, o escutar histórias próprias daquela cultura a criança ingressa nas 
práticas sociais que compõe o universo cultural do seu grupo, isso não pode ser 
entendido como algo natural e inerente à vida da criança, mas sim, um processo 
histórico-cultural que depende das interações entre sujeitos e das condições que 
se propicia para que ele aconteça (VIGOTSKI, 2008).

Sendo assim, a expressividade deste trabalho encontra-se em trabalhar 
com os estudantes os contos populares do Mato Grosso do sul. Muitos contos 
podem se perder por não serem transmitidos, e trabalhando este tema poderemos 
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manter viva a cultura sul-mato-grossense. 

3- Objetivo geral 
Trabalhar a cultura, mitos, lendas e histórias tradicionais do Mato Grosso 

do Sul

3.1- Objetivos específicos 
- Compreender como a cultura sul-mato-grossense e como se consolidou;
- Formular hipóteses, coletar e analisar os dados referente as lendas, con-
tos e mitos do MS.

4- Conteúdos 
-Contos, mitos e lendas do Mato Grosso do Sul;
-Cultura.

5- Recursos
- Lousa digital ou Datashow;
- Livros de contos;
- Acesso à Internet; 
- Folhas sulfite.

6- Metodologia
A abordagem metodológica do projeto está constituída nas seguintes etapas:
A primeira etapa do projeto foi de estudo e análise por meio de aulas 

expositivas e dialogadas a respeito da cultura do Mato Grosso do Sul. Foi feito 
um levantamento geral por meio de pesquisa na internet dos principais contos, 
lendas e mitos deste estado. 

Já na segunda etapa consistiu na realização da catalogação dos contos 
que foi realizado pelo professor em conjunto com os estudantes. Também foi 
realizado um cronograma de contação.

Na terceira etapa realizou-se por meio de contação de histórias a trans-
missão dos contos, lendas e mitos do Mato Grosso do Sul. Foi realizado pelos 
alunos um resumo por escrito do conto segundo a sua perspectiva. E dividido os 
alunos em dupla, os mesmos gravaram vídeos narrando o conto. Estes resumos 
foram coletados para a realização do produto final. 

A quarta etapa consistiu em preparação do produto final que foi a reali-
zação de um e-book dos contos elaborados pelos alunos. Foi feito ao final uma 
autoavaliação das atividades realizadas ao longo do período. 
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7- Cronograma

Mês Atividade

Agosto Aulas expositivas e dialogadas sobre os contos, lendas e mitos do MS.  

Setembro Catalogação dos contos, lendas e mitos do MS em categorias.   

Outubro Realização da contação de histórias e elaboração dos resumos/ produ-
ção do livro sensorial.

Novembro Elaboração da culminância e avaliação do projeto. 

8- Avaliação 
A avaliação foi realizada levando em consideração critérios como: 

Participação, reflexão crítica, posicionamento, fundamentação teórica e cum-
primento dos prazos. Por fim, foi realizado uma autoavaliação do projeto. 

9- Produto final
Como produto final foi feito um e-book, banner e um livro sensorial feito 

de E.V.A com os resumos e desenhos das histórias recontadas pelos alunos. 
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FOTOGRAFAR ALÉM DO SIMPLES OLHAR

Professora: Dilma Machado Lima

Componente Curricular: Arte
Turma: 9º Ensino Fundamental II
Tempo estimado: 30 dias

1- Introdução
“Fotografar é colocar na mesma linha de mira a cabeça, o olho e o cora-

ção” Henri Cartier-Bresson (1908-2004).
É comum durante o período de isolamento social ouvirmos os empasses 

relacionados a educação remota, haja visto que tivemos que nos readequar a 
esse novo método de vida.

Todos vão compartilhando com aqueles que fazem parte do circulo de 
convívio ou amizades as suas particularidades de desafios de enfrentamento a 
essa realidade mundial proporcionada pela pandemia do Covid-19, sejam eles 
colegas de profissão, pais ou alunos.

Refletindo na visão desse último citado: o aluno, vemos que o educador 
deve estar sempre atento aos sestudantes verificar seus anseios, pensamentos, 
o que lhes desperta atenção, anexando isso na prática pedagógica, moldando, 
criando versões, e adaptando essas vivências para que ocorra assim o desen-
volvimento integral do aluno, sendo esse olhar fundamental, mais ainda com a 
realidade de aulas remotas.

Diante dos fatores citados acima surge a Problemática:
Como deixar as aulas de Arte mais dinâmicas e interativas durante o ensi-

no remoto possibilitando o aluno ser protagonista da sua aprendizagem?
Pensou-se então:
Nesse período de isolamento social, o ócio dentro de casa pode ser criativo.
Partindo dessa ideia surge o Projeto: Fotografar Além do Simples Olhar.
Diante dessa realidade a professora da disciplina de Arte Dilma Machado 

Lima Propôs no mês de Julho trabalhar o conteúdo de Artes Integradas por 
meio do desenvolvimento do projeto: Fotografar Além do Simples Olhar, com 
os alunos que pertencem as turmas dos 9º ano A,B e C que frequentam a Escola 
Estadual Juracy Alves Cardoso no município de Naviraí Mato Grosso do Sul.

O educador deve estar sempre atento aos seus alunos, verificar seus 
anseios, pensamentos, o que lhes desperta atenção, anexando isso na prática 
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pedagógica, moldando, criando versões, e adaptando essas vivências para que 
ocorra assim o desenvolvimento integral do aluno, sendo esse olhar fundamen-
tal, mais ainda com a realidade de aulas remotas.

Principais Vertentes do Projeto foram: Tecnologia a favor da aprendi-
zagem, Protagonismo na aprendizagem, Metodologias Ativas o uso da ABP 
(Aprendizagem Baseada em Problemas) e o Desenvolvimento das Competências 
socioemocionais.

Essas vertentes nortearam os objetivos citados abaixo:

2- Objetivo geral
Proporcionar atividades dinâmicas relacionada a Artes Integradas 

(Fotografia) em que o aluno possa protagonizar sua aprendizagem usando a 
Tecnologia a favor da mesma, por meio de Metodologias Ativas com o uso da 
ABP ( Aprendizagem Baseada em Problemas) considerando o Desenvolvimento 
das Competências sócioemocionais: Resiliência e Autogestão.

2.1 Objetivos Específicos: 
- Pesquisar as muitas experiências de alquimistas e químicos quanto á ação 
da luz que resultou na fotografia. Incentivar a produção artística por meio 
dos registros fotográficos e estimular a criatividade em tempos de isolamento; 
- Desenvolver a competência sócioemocional resiliência ao registrar por 
meio de fotos o seu confinameno durante a pandemia do Covid-19 e com-
petência de autogestão por meio da organização no desenvolvimento das 
etapas do projeto; 
- Fazer uso das fotografias produzidas pelos alunos como prática pedagógi-
ca/metodologia   de ensino, através de um Concurso de Fotografias; 
- Mudar a postura do educando, oportunizando-o ser ativo no processo de 
ensino- aprendizagem, permitindo-lhe ser crítico, reflexivo, protagonista da 
aprendizagem manifestando-se através das imagens produzidas, reveladas 
pelo olhar único de cada um;
- Conhecer quais são os tipos de enquadramento utilizados na fotografia, 
(por meio de Vídeos Explicativos feitos pelo Fotógráfo Rogério Borges que 
foi parceiro do Projeto com os vídeos explicativos bem como avaliador do 
concurso fotográfico); 
- Apreciar fotografias artísticas em seus diversos enquadramentos por meio 
da pesquisa da Biografia e obras do Artista Sebastião Salgado; 
- Reconhecer os vários enquadramentos durante a captura de imagens 
digitais; 
- Saber variar a iluminação e os planos no momento da captura de imagens 
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de um mesmo objeto ou paisagem e perceber os efeitos visuais e as sensa-
ções que esta variação pode produzir, por meio da pesquisa do Movimento 
Impressionista e os registros de fotos em diferentes horários do dia.

3- Metodologia
A Metodologia que usamos no Projeto Fotografar Além do Simples Olhar 

está Baseada nas Metodologias Ativas.
As Metodologias Ativas estão tão presentes nas dinâmicas de ensino con-

temporâneas, sendo o principal objetivo desta metodologia de ensino incentivar 
os alunos para que aprendam de forma autônoma e participativa, partindo de 
problemas e situações reais.

A metodologia aplicada está baseada nas Metodologias Ativas com o uso 
da ABP (Aprendizagem Baseada em Problemas). As atividades foram feitas a 
partir de uma subdivisão: Etapas Teóricas e Etapas Práticas. A ABP, também 
conhecida pela sigla em PBL (do inglês Problem-Based Learning) é uma pro-
posta pedagógica que defende a ideia de que a aprendizagem deve ser baseada 
na solução de problemas.

Esta concepção se baseia em alguns pilares:
- organização temática em torno de problemas, e não de disciplinas;
- integração interdisciplinar;
- aplicação do conhecimento para a solução de problemas;
- ênfase no desenvolvimento cognitivo;
- abordagem centrada no aluno, na qual ele deve aprender por si próprio.
A problemática que culmoinou no desenvolvimento do projeto foi: Como 

deixar as aulas de Arte mais dinâmicas e interativas durante o ensino remoto 
possibilitando o aluno ser protagonista da sua aprendizagem?

Iniciamos o Projeto Fotografar Além do Simples Olhar, com as turmas 
dos 9º A, B e C que frequentam a Escola Estadual Juracy Alves Cardoso,após 
analisar as falas corriqueiras do dia a dia sobre estar maçante essa situação de 
ensino remoto.

Enquanto professora me preocupei pois não queria que meus alunos se 
sentissem enfadados em desenvolver as atividades que eu propuzesse a eles nesse 
período de isolamento.

Pensei então em uma proposta que pudesse ser desafiadora já que é carac-
terístico da adolescência a competitividade.

Pesquisando as ideias foram se encaixando e surgiu o tema : Projeto 
Fotografar Além do Simples Olhar. Uma proposta que poderia usar todos os 
apectos que objetivava. 

Queria algo que pudesse trabalhar com a tecnologia a favor da 
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aprendizagem, com metodologias ativas bem com o protagonismo juvenil e as 
competências sócioemocionais. Fiz a junção de tudo e preparei as etapas para o 
desenvolvimento do projeto.

Precisava que meus alunos estivessem ativos na sua aprendizagem e que-
ria também o envolvimento com atividades práticas. Vi na fotografia uma hipó-
tese para darmos um up nas aulas de Artes

Desde que a fotografia surgiu ela nos tem proporcionado uma grande re-
volução na maneira de registrar. Considerando que a fotografia é um instrumento 
significativo nas aulas da disciplina de Arte, oportunizando ao aluno importantes 
recursos e saberes, podendo ser entendida como uma linguagem e seus códigos, 
ela deixa de ser um instrumento ilustrativo para ter uma função de documento, 
sendo este importante para o conhecimento de acontecimentos vividos.

Trabalhando Artes Integradas especificamente a Fotografia contextuali-
zamos pesquisas estudos e reflexões e prática. Sabemos o que os é natural dos 
alunos fotografar e registrar todos os momentos, assim o estudante foi levado a 
compreender o seu pertencimento ao meio, durante a suspensão das atividades 
presenciais capturando por meio de fotos o seu confinamento.

Etapas Teóricas:
As Etapas 1,2,3 voltadas a teoria onde os alunos realizaram pesquisas so-

bre os temas: História da Fotografia, Movimento Impressionista e sua influência 
na fotografia, Biografia e Obras do Artista Sebastião Salgado. Após pesquisarem 
os temas acima citado responderam as questões relacionadas a pesquisa usando 
o Google Forms na plataforma Google Classroom. Na Etapa teórica os alunos 
assistiram vídeos instrucionais de como fazer um bom registro fotográfico, ví-
deos elaborados por um parceiro do projeto o fotógrafo Rogério Borges.

Etapas Práticas:
As Etapas 3, 4, 5 e 6 os alunos protagonizaram a sua aprendizagem relacio-

naram a teoria estudada com prática, registraram o seu isolamento durante a pan-
demia, com duas Atividades de registros fotográficos uma em que é relacioanda 
ao tema Impressionismo e outra relacionada ao Concurso Fotográfico. A última 
atividade foi interagir virtualmente elaborando um mural de fotos na Web.

O resultado do projeto foi alunos enganjados que protagonizaram sua 
aprendizagem.

Agora segue a descrição de como aconteceu cada etapa do projeto:

Etapa 1:
Abertura do Projeto Fotografar Além do Simples Olhar, aconteceu no dia 

01 de Julho de 2020, sempre quando temos aula síncrona envio o comunicado 
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um dia antes convidando os alunos a participarem.
Nessa aula de abertura do projeto a apresentação foi realizada em slides 

por meio de uma aula síncrona utilizando o aplicativo Meet.
Expliquei aos alunos todas as etapas que iriam acontecer durante a realiza-

ção do projeto, que primeiro faríamos as etapas teóricas e depois as etapas práticas, 
que no final do projeto teria uma atividade que seria um Concurso Fotográfico, 
nesse momento percebi a agitação nas turmas ficaram eufóricos, nesse dia lem-
bro que meu celular não parava de receber mensagens os alunos queriam saber 
detalhes do concurso.Respondi a todos que o projeto tinha etapas que deveríamos 
passar por todas elas para que no final na culminância do projeto eles pudessem 
apresentar uma atividade excelente no caso as fotos para particpar do concurso.

Etapa 2:
Nessa etapa teórica foi o momento em que os alunos foram se embasar de 

cohnecimento sobre os os temas propostos para pesquisa foram eles: História da 
Fotografia, Movimento Impressionista e sua influência na fotografia, Biografia 
e Obras do Artista Sebastião Salgado.

Após pesquisarem os temas acima citadoos os alunos responderam os 
formulários relacionados com a pesquisa na plataforma Google Classroom.

Nessa etapa o que mais chamou a minha atenção foram as frases que os 
alunos trouxeram dentro de uma atividade que pedia para usarem uma frase 
para descrever o aprendizado sobre a História da Fotografia. Segue abaixo as 
frases que os alunos utilizaram:

•	 A máquina fotográfica faz com que um momento único se torne uma eterna lem-
brança, precisando de apenas um clique!

•	 A ARTE de ver o mundo de forma colorida.
•	 Uma coisa até que simples, porém bem revolucionaria na época. Fotografia é as-

sim… poesia composta de luz, momentos e sentimentos. 
•	 Momentos importantes são registados com essas formosuras.
•	 A máquina fotográfica foi o primeiro objeto capaz de parar o tempo e de o deixar 

eternizado.
•	 A máquina fotográfica nos permitiu eternizar um segundo da felicidade.
•	 A máquina fotográfica foi uma Boa, porque com ela pessoas se inspiram nessa 

máquina e ela foi se aprimorando
•	 Fotografar é colocar, na mesma linha, a cabeça, o olho e o coração.
•	  A revolução que hoje está em nossas mãos, guarda fatos e os registra.
•	 A invenção da fotografia é uma das invenções mais incríveis que o mundo já viu, 

desde de que foi criada é possível eternizar momentos e esses momentos passam de 
geração à geração, as histórias das pessoas.
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•	 A máquina fotográfica, até os dias de hoje, nos ajudam a capturar momentos e pes-
soas e mesmo que as pessoas mudem e os momentos acabem, sempre estarão iguais. 

•	 O dispositivo fotográfico é uma extraordinária máquina de produzir em série ima-
gens-objetos mais próximas dos produtos industriais do que de realizações.

•	 artesanais ou de obras artísticas.
•	 A máquina fotográfica é uma invenção incrível, além de viver momentos bons ain-

da podemos registrar.
•	 No olhar do passado.
•	 Que antigamente as câmeras fotográficas eram muito mais complicadas, pela falta 

de tecnologia.
•	 Foi realmente um avanço revolucionário. 
•	 Você não tira uma foto, você cria foto.
•	 Por conta de um pequeno erro químico houve grande mudança no rumo da história.
•	 Para tirar fotos e deixar de recordação. 
•	 Máquina do tempo.
•	 Fotografar é imortalizar um momento único ao qual não se poderá mais voltar, 

senão por meio daquele registro. 
•	 Nada mais que um simples clique, um momento, um único e eterno registro.
•	 Foi um avanço que mudou o mundo pois ela servia para fazer vários registros im-

portantes fazer um registro até mesmo de uma família comum.
•	 Uma conquista feita na época.
•	 A máquina fotográfica é um espelho dotado de memória, porém incapaz de pensar.
•	 Você não fotografa com a sua máquina,você fotografa com toda sua alma.
•	  As vezes precisamos de mais de uma pessoa para melhorar algo.
•	 “Uma fotografia é o segredo de um segredo. 
•	 Quanto mais diz, menos você sabe. 
•	 É uma invenção que guarda os fatos registrando eles.
•	 Levou vários e vários anos de aperfeiçoamento, para hoje podermos desfrutar dessa 

arte que chamamos de fotografia.
•	 Aprendeu a revelar foto na sorte. 
•	 Para poder expressar os sentimentos na folha de papel.
•	 Uma boa conquista que eles conseguiram, e por você é muito usada. 
•	 Todos os acontecimentos históricos são fotografados.
•	 A máquina fotográfica é um espelho dotado de memória, porém incapaz de pensar, 

ao fotógrafo é concedido o mesmo êxtase criativo das artes.

Realmente essas expressões usada pelos alunos retratam a História da 
Fotografia. Quando comecei a relaizar a correção dos formulários e ler as fra-
ses me emocionei com tamanha precisão e criatividade que alguns estudantes 
usaram para elaborar as frases, observei que uns coletaram as mesmas de outras 
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pessoas ou autores, mas teve vários alunos que foram o autores  das esscritas e 
ficaram excelentes.

Etapa 3:
Para essa etapa pedi auxilio de quem entende do assunto.
Sempre que possível ao desenvolver projetos procuro agregar algum co-

nhecimento vindo de alguém que faz parte da sociedade em que os alunos estão 
inseridos para que assim eles possam fazer uma conexão do conteúdo com vi-
vências do cotidiano.

Nosso colaborador no projeto foi um fotógrafo, proprietário de uma loja 
no fotografia no municipio de Naviraí.

Conversei com o fotografo apresentando a proposta do projeto e explicando 
que precisaria da sua ajuda para avaliar as fotos do concurso, ele prontamente acei-
tou como se dispôs a gravar alguns vídeos para instruir os alunos acerca de enqua-
dramento e qualidade das fotos para capturarem uma boa imagem para o concurso.

Os vídeos forma enviados nos grupos de Whatsapp, postados na paltafor-
ma do Google Classroom e também no canal do YouTube, para que assim os 
alunos tivessem acesso por vários meios e ter os vídeos a disposição para recor-
rer em caso de dúvidas.

Nessa etapa os alunos assistiram os vídeos elaborados pelo fotógrafo em que 
ele explicou sobre os enquadramentos e qualidade das fotos. Abaixo está o Link com 
a Playlist dos vídeos do Fotógrafo. Disponível em: <https://tinyurl.com/y3bb29wc>.

Etapa 4:
A partir da quarta etapa os alunos começaram a desenvolver as atividades 

práticas utilizando os dispositos que possuem para fotografar.
A atividade que realizaram nessa etapa trouxe para a prática a pesquisa 

que fizeram sobre Impressionismo X Fotografia. 
O Movimento Impressionista foi na sua época muito reprimido pois os pinto-

res pertencentes ao movimento quebraram algumas regras na época como exemplo 
o pintar exclusivamente dentro de Atêlies e o colocar luz nas obras realizadas, pois 
tinha-se um padrão a seguir na época de usar cores mais opacas. Então os jovens 
iluministas saem dos atêlies e começam a pintar no ambiente externo, registrando a 
luz advinda da natureza em suas telas com cores vibrantes e iluminação.

Os alunos relizaram a atividade proposta, fizeram a coleta de imagens 
por meio de fotos de uma paisagem do ambiente externo de onde residem em 
diferentes horários do dia para observarem a luminosidade e sua influência no 
registro fotográfico, pedi que para que fosse notório essa influência eles fizessem 
os registros em horários bem distintos, exmeplo: ao amanhecer, ao meio dia e a 
noite. Aintenção com essa atividade era fazer com que os alunos observassem a 
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influência da luminosidade ao fotográfar. 
Assim conseguiram associar a essência do Movimento Impressionista e com 

a prática que realizaram Sendo assim eles perceberam que quanto menos for a in-
tesndidade de luz na fotografia menos detalhes vai mostrar a imagem capturada. 
Quanto maior o foco de luminosidade mais detalhes apresenta a imagem capturada.

Após fizeram uma montagem de fotos com as três imagens onde ficou 
nítido a diferença de iluminação e os efeitos possui sobre imagem capturada.

Etapa 5:
Essa acredito ter sido a parte mais interativa do projeto...rsrsr..recebia 

quase que de 10 em 10 minutos uma imagem porque eles queriam saber o que a 
professora achava daquela foto. Foram vários momentos trocando ideias com os 
alunos para auxila los quanto as dúvidas de imagem para enviar para o fotógrafo.

O pior é que eu achava todas lindas...rsr...
Os alunos realizaram registros fotográficos a partir da poética “meio onde 

vive”. Trabalhando assim a competência sócioemocional resiliência pois os alu-
nos retrataram o seu confinamento na pandemia.

O projeto tinha três categorias segue abaixo a explicação de cada uma 
delas. Categorias:
 A primeira categoria foi : “Paisagem da janela” , em que o participante regis-
trou o que se passa do outro lado, ou seja, qual a paisagem que ele tem observa-
do da janela nesse isolamento.

Tivemos imagens maravilhosas nessa categoria.
Segunda categoria foi: “Objetos do cotidiano”, o candidato pode ir ampliando a 
visão do que se passa em casa observou e registrou esses detalhes que está incluso 
os objetos, analisando qual objeto tem feito parte do seu dia a dia no isolamento.

Essa foi a categoria que achei com toque de criatividade pois os alunos 
deveriam definir o objeto a apresentar, foram imagens ótimas também. Tivemos 
diversificado objetos, como: uma garrrfa de café, um borrifador de alccol, um 
tênis, o teclado no notebook dentre outras.
A terceira e última categoria foi: “Retratos” , o objetivo foi o envio de fotogra-
fias feitas de familiares ou animais de estimação e habitantes do lar, captando 
com quem o confinamento tem sido dividido.

A maioria dos alunos optaram em enviar a foto do bicho de estimação...
rsrs. Tivemos fotos muito meigas animais lindos que dividem o confinamento 
com os alunos.

As fotos foram enviadas com o número de matrícula do aluno para que 
após serem avaliadas pelo fotógrafo ter a identificação precisa do aluno que ga-
nhou o concurso. 
Observação ( As imagens estão com o fotógrafo para que ele avalie)
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Etapa 6:
Depois das etapas de registros de fotos os alunos montaram um Mural 

Virtual Interativo no aplicativo Padlet, expondo as imagens que registraram du-
rante o desenvolvimento do projeto, essa atividade foi realizada em uma aula 
síncrona, os alunos na sala de aula virtual puderam postar as imagens, foi uma 
aula interativa onde conseguimos nos aproximar na semelhança de uma aula 
presencial, pois os alunos além de poder se verem , dialogar, conseguiram tam-
bém realizar uma atividade coletiva virtualmente em um mesmo momento.
Geramos um Código QR Code para poder acessar o muaral de fotos.

Para acessar o Mural de fotos no Padlet pode acessar o link : Disponível 
em:< https://tinyurl.com/y5etlbr5>.

Ou fazer a leitura do código QR Code abaixo:

Vou fechar a metologia com alguns relatos de alunos sobre a experiência 
vivenciada durante o projeto.
Aluna Julia 9°B:

“Com o Projeto de Fotografia, eu aprendi muito sobre isso também 
aprendi  tipo um ângulo bom, que para tirar uma foto boa não precisa necessa-
riamente só de uma câmera boa precisa de iluminação boa. Precisa de tudo isso 
para poder ter um bom retrato e também qualquer celular tem como ter uma boa 
foto. Basta também ter a dedicação,que não adianta você ter um celular bom, 
um ângulo bom, a iluminação boa, e você não querer tirar foto boa”.
Aluno Henrique 9º A:

“Foi muito bom fazer esse projeto sobre a fotografia, as fotos de todos ficaram 
muito boas, eu sinceramente tive muito trabalho para deixar o meu cachorro parado 
para poder fotografalo, foi uma atividade realmente boa porque todos participaram”.
Aluno Dhavi 9ºA:

“Com o projeto “Fotografar Além do Simples Olhar” reconheci que a fo-
tografia é além de uma circunstância que promove apenas a qualidade, estilo ou 
jeito da foto mas sim, como o fotógrafo Sebastião Salgado, trata-se retratar algo 
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com sua arte e sua expressão. É notório que a estética e persuasão da foto levam 
a pessoa ter um interesse a mais sobre aquilo que está vendo, porém quando se 
tem algo implícito pode se revelar uma vontade a mais de pensar e ver aquela 
imagem. Por isso achei que o jeito e ideia que a professora trabalhou deu muito 
a entender todo o assunto abordado no decorrer do projeto”.
Aluna Raynara 9° A:

“Eu achei a ideia desse concurso incrível! Aprender mais sobre fotografia e 
a história dela foi muito interessante. Mostra muito sobre como o mundo evoluiu e 
também mostra que para tirar uma foto tem que ter muito mais do que uma câmera 
boa, tem que ter sensibilidade... é claro que precisa ter muita dedicação e afins. Eu 
adorei aprender mais sobre fotografia e participar do concurso, todo o processo foi di-
vertidíssimo! Eu como aluna, gostaria de parabenizar a professora pela criatividade!”.

4- Recursos
Os recursos utilizados durante o desenvolviemnto do Projeto Fotografar 

Além do Simples Olhar:
As aulas a distância foram interligadas usando os recursos das (TDIC) 

Tecnologias digitais de Informação e Comunicação, por meio da sala de aula vir-
tual Google Classroom (Google Sala de Aula) foram disponibilizados materiais com-
plementares sendo eles: Materiais para pesquisa e Questionários e testes usando o 
Google Forms (Formulários Google), links de sites e vídeo-aulas do canal Youtube.

Nesse ambiente virtual por meio do aplicativo Meet conseguimos chegar 
ao mais próximo do que seria uma aula presencial, com compartilhamento de 
documentos, tarefas individuais ou coletivas como exemplo o Mural Interativo 
Padlet conseguimos enviar feedbacks aos alunos ocorrendo a interatividade que é 
fundamental no processo de ensino aprendizagem, com a possibilidade de de-
senvolver aulas síncronas ou assíncronas na plataforma educacional.

- Câmeras fotográficas ou celulares usados na aula prática para realizar os 
registros fotográficos.

5- Avaliação
Considerando a característica de avaliação contínua: foi utilizado o ins-

trumento da observação no processo avaliativo, que ocorrereu durante o desen-
volvimento de todas as etapas do projeto, e não em um único momento, o aluno 
mostrou seu comprometimento em participar das atividades propostas.

Considerando a característica de avaliação diagnóstica: Usamos em dois 
momentos:

- Foi utilizada na pesquisa em que os alunos pesquisaram e expuseram 
seus pensamentos, mostrando habilidades de organização, interpretação e 
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expressão elaborando uma frase criativa sobre o tema estudado.
- Testes online pelo Google Forms. Considerando a característica de regula-

dora e promotora da aprendizagem: utilizando o  instrumento de experimenta-
ção por meio dos registros fotográficos, este elemento proporcionou ações 
de intervenções didáticas pertinentes às necessidades dos estudantes. 

- Os alunos sairam da ociosidade (Improdutiva) do isolamento social, fi-
zeram uso da Arte e da tecnologia para registrar o meio em que vive reconhecen-
do o seu pertencimento no mesmo, compartilhando a responsabilidade sobre a 
aprendizagem em que foi notório ao receber as devolutivas das atividades.

6- Produto final
Como resultado final do projeto concluimos que o estudante ficou no cen-

tro do processo de aprendizagem, participando ativamente e sendo responsável 
pela construção do conhecimento.

O processo de ensinar e aprender aconteceu numa interligação constante 
entre o que chamamos mundo físico e mundo digital.

Concluimos que fotografia permitiu o alunos adquiririr um olhar reflexivo 
sobre o espaço que o cerca, podendo assim observar pequenas coisas dentro de 
uma globalidade, pois ao trabalhar com a fotografia existe a possibilidade de se 
estar explorando ainda a sua própria história de vida bem como sua diversidade.

Durante o decorrer do projeto tivemos alunos participativos que cola-
boraram sendo autores da sua própria aprendizagem, se aprimorando com as 
competências sócioemocionais no caso: resiliência em saber se portar diante do 
isolamento na pandemia, fazendo um trabalho de pesquisa em que os alunos 
foram em busca das fontes de aprendizagem em sistema organizado baseado 
nas metodologias ativas que contribui para a competência sócio emocional da 
autogestão, focando no uso das tecnologias a favor da aprendizagem.

A sequência de imagens será de acordo com as categorias do concurso:
A primeira categoria foi: “Paisagem da janela” , em que o participante 

registrou o que se passa do outro lado, ou seja, qual a paisagem que ele tem ob-
servado da janela nesse isolamento.

Segunda categoria foi: “Objetos do cotidiano”, o candidato pode ir am-
pliando a visão do que se passa em casa observando e registrando esses detalhes 
que está incluso os objetos.

Analisando qual objeto tem feito parte do seu dia a dia no isolamento.
A terceira e última categoria foi: “Retratos”, o objetivo foi o envio de foto-

grafias feitas de familiares ou animais de estimação e habitantes do lar, captando 
com quem o confinamento tem sido dividido.
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Categoria: Paisagem da Janela

Categoria: Objeto destaque no isolamento

      

Categoria: Quem divide comigo o confinamento
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LER, CONTAR E ENCANTAR

Professoras: Celi Ferreira de Almeida e Lucélia Sara Brustolin

Turma: Educação Infantil 
Tempo estimado: 30 dias

1- Introdução 
O projeto foi desenvolvido pelas professoras pedagogas Celi Ferreira de 

Almeida e Lucélia Sara Brustolin com alunos da Educação Infantil da Escola 
Municipal de Naviraí Irmã Evanete dos Santos (Berçário e Maternal), con-
tando poemas, contos e músicas, observando a necessidade de contar histó-
ria na educação infantil e de criar momentos agradáveis e confortáveis para 
despertar a curiosidade, estimular a imaginação, desenvolver a autonomia e o 
pensamento.

2- Justificativa
A história é uma arte de suma importância nas nossas vidas, através delas 

conhecemos fatos, adquirimos experiências e nos despertamos para hábitos de 
leitura. Segundo Busatto (2006, p 74):

“A intenção de inserir a história no contexto escolar é de propiciar, cultu-
ra, conhecimento, princípios, valores, educação, ética, além de contribuir 
para uma boa construção de relacionamentos afetivos saudáveis, como: 
carinho e afeto bons tratos, cuidados pessoais, reeducação alimentar, au-
toestima. Onde as crianças têm prazer em ouvir e desta forma alcançando 
seus objetivos. Através das histórias o educador na educação infantil pode 
estimular as crianças e despertar o gosto pela leitura, segundo Villardi, 
1997, não basta ensinar a ler, é preciso ensinar a gostar de ler, com prazer 
isto é possível, e mais fácil do que parece autoconhecimento e convivência 
social, isto tudo é possível com uma história contada com muita arte, que 
será fundamental para uma vida feliz e saudável, e para o fortalecimento 
das crianças na sociedade e inibir a violência, contribuindo diretamente 
para a formação do caráter e da personalidade e indiretamente para a so-
brevivência do homem”.

Através das histórias, podemos levar as crianças viajarem no tempo e 
reproduzirem as mesmas, contribuindo assim para o seu desenvolvimento. Na 
educação infantil, a arte de contar história deve se fazer presente, pois pode fazer 
com que as crianças desenvolvam a fala, contribui para a interação e socializa-
ção de todos.



TEORIZAÇÃO E PRÁTICA DE PROJETOS EDUCACIONAIS
R E I N v E N T A N D O  A  P R Á x I S  P E D A g ó g I C A

45

Ao contar a histórias estaremos proporcionando para as crianças inúme-
ras possibilidades de se desenvolver, promovendo a interação, instigando a ima-
ginação e muitas vezes é a oportunidade que muitas crianças têm de ter contatos 
com livros.

Abramovich (1989, p. 16) salienta que “é importante para a formação de 
qualquer criança ouvir muitas histórias... Escutá-las é o início da aprendizagem 
para ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descobertas e de com-
preensão do mundo”.

Quando um educador utiliza a história na sala de aula, ele está prati-
cando uma aprendizagem mais significativa desta forma, o presente projeto se 
justifica pela necessidade de reavivarmos a arte de contar histórias, poemas e a 
utilizarmos de musicalização dentro do contexto escolar são excelentes recursos 
pedagógicos para o desenvolvimento da criança.

3- Objetivo 
Estimular hábitos de leitura envolvendo as famílias, as crianças em mo-

mentos de apreciação proporcionando momentos agradáveis e confortáveis, 
momentos de alegria, admiração e grandes descobertas resgatando a arte de 
contar histórias, contos, poemas, poesias, despertando a imaginação e o desen-
volvimento das atividades pedagógicas com as crianças.

4- Conteúdos
- Linguagem oral e escrita; 
- Valores;
- Regras simples;
- Pintura e colagem;
- Raciocínio lógico;
- Movimento;
- Artes;
- Estratégias de leitura;
- Registros;
- Dramatização;
- Ludicidade.

5- Recursos 
Luvas de contação de história, brinquedos, objetos diversos (panela, cal-

deirão, bacias, baldes...) fantasias, avental personalizado, caixa mágica, sacola 
de leitura, livros de literatura infantil, Grampeadores, TNT, bambolês, fita adesi-
va, pendrive, pinturas faciais, massa de modelar, Internet, TV, aparelho de som, 
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fantoches, sulfites, papel kraft, lápis de cor, giz de cera, tinta guache, cartolina, 
tecidos e tapetes entre outros materiais.

6-Metodologia 
Para concretização do projeto de contação de histórias, foi desenvolvido 

com crianças do berçário e maternal de zero a três anos de idade.  Para desen-
volver o projeto foi utilizado livros ilustrados de histórias e aplicado as seguintes 
técnicas: observação das crianças propondo momentos e experiências lúdicas, 
envolvendo a criança num mundo de fantasia e imaginação, fazendo com que 
as crianças se desenvolvam e tornem-se capazes de contar, recontar e interpretar 
as histórias, poemas e músicas. Utilizaremos roda de conversa em que todas as 
crianças terão acesso ao acervo de livro da escola para manuseio, dramatização, 
leitura de livros e conversa dirigida.

7- Cronograma

Mês: Setembro Atividade

1° Semana:  

História e músicas referentes ao início da primavera.
Música “Se eu fosse uma Árvore”
 Roda de conversa.
 Brincadeira nomeando as partes do corpo.
Oferta de livros do acervo da escola

2 e 3° Semana: Música “Vai e Vem das estações” – Palavra Cantada.
Roda de conversa
Poesia “A Primavera”

4° Semana:  Música “Você conhece o Vento” – Palavra Cantada.
Roda de conversa 
Oferta de livros do acervo da escola

8- Avaliação 
A avaliação será contínua levando em consideração a participação, ob-

servação das crianças e envolvimento nas atividades propostas durante todo o 
processo de aprendizagem. 

9- Produto final 
O projeto foi desenvolvido com grande êxito, tendo a participação efe-

tiva das crianças, sendo fundamental para transmitir conhecimentos e valores, 
tendo uma atuação decisiva na formação e no desenvolvimento do processo 
ensino-aprendizagem.
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CLUBE LITERÁRIO-MANOEL DE BARROS

Professora: Jacira Aparecida dos Santos Neves

Componente Curricular:  Língua Portuguesa
Turma: Ensino Médio
Tempo estimado:  1 semestre

1- Introdução
O presente projeto tem por objetivo a aprendizagem dos alunos em rela-

ção a vida e as obras de Manoel de Barros, desenvolvido pela professora Jacira 
Aparecida dos Santos Neves juntamente com os alunos do Ensino Médio na 
rede pública de ensino. 

2- Justificativa
O autor Manoel de Barros foi um grande poeta mato-grossense, as suas 

obras expressam muitas questões da natureza e infância em que enfatizava o ter-
mo “criançamento”, como já destacava o autor ao se referir em muitas das suas 
obras, pois em sua visão tudo poderia se transformar em arte. 

O projeto tem em mente ensinar os alunos de maneira criativa a conhecer di-
versos autores e diferentes culturas, de maneira principal o poeta Manoel de Barros.

3- Objetivo geral
Conhecer a trajetória de vida do poeta Manoel de Barros e ensinar de 

forma lúdica os seus textos.

3.1- Objetivos específicos
- Conhecer autores da região; 
- Desenvolver processo de releitura de livros;
- Promover a leitura prazerosa aos alunos.

4- Conteúdos
- Releitura;
- Variação linguística; 
- Produção de texto; 
- Leitura individual. 
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5- Recursos
- Lápis;
- Borracha;
- Lápis de cor;
- Livros;
- Internet.

6- Metodologia 
A origem do projeto como proposta surgiu através da Unidade Curricular 

como uma das novas disciplinas pertencentes ao Novo Ensino Médio de acordo 
com suas temáticas abordadas, a priori foi apresentado aos alunos a biografia 
das principais obras de Manoel de Barros para que os mesmos tivessem uma 
base introdutória sobre a temática.

Na sequência, durante as aulas, a professora realizou a produção de uma 
caixa denominada “Manoel o poeta” somente com pequenos trechos do autor. 
Foi confeccionado uma caixa e dentro dela foi colocado diversos textos de Manoel 
de Barros para serem sorteados entre os alunos. Após a escolha que foi feita em 
forma de sorteio, individualmente os alunos fizeram uma pequena produção com 
até dez linhas sobre o que compreendeu a respeito do texto. Por meio desta pro-
posta os alunos puderam se familiarizar com a linguagem do autor. Foi feito isso 
diversas vezes ao longo do projeto com novas temáticas para serem discutidas.

Para a conclusão do projeto, os alunos que já conheciam alguns livros de 
Manoel de Barros realizaram uma pesquisa, segundo Mattos (2008, p. 3) “Sem 
pesquisa, grandes invenções e descobertas não teriam acontecido”. Esta pes-
quisa estava relacionada aos livros que eles mais gostaram de realizar a leitura. 
Como produto final desta etapa os estudantes teriam que fazer uma releitura 
da capa do livro e escrever um relato sobre o que fala o livro a fim de que fosse 
entregue como finalização do projeto. Também foi solicitado que os estudantes 
elaborassem com base nos poemas lidos a criação autoral de novos poemas.  

7- Cronograma 

Mês Atividade

Março – Aula 1 Apresentação do Projeto

Março– Aula 2 Vida e obra de Manoel de Barros 

Março – Aula 3 Vida e obra de Manoel de Barros

Março – Aula 4 Principais obras do autor e apreciação

Abril – Aula 1 Escrita e interpretação individual de frases do autor escolhidas coletivamente

Abril – Aula 2 Escrita e interpretação individual de frases do autor escolhidas coletivamente

Abril – Aula 3 Escrita e interpretação individual de frases do autor escolhidas coletivamente
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Abril– Aula 4 Apresentação sobre o que se trata um poema

Maio - Aula 1 Escrita e interpretação sobre o que se trata um cordel 

Maio - Aula 2 Montagem de uma sala temática sobre Manoel de Barros 

Junho – Aula 3 Elaboração dos poemas individuais

Junho– Aula 4 Apresentação dos poemas produzidos 

8- Avaliação 
Avaliação será processual e contínua de acordo com o desenvolvimento 

das atividades propostas.

9- Produto final
Ao finalizar o projeto foi possível observar a importância da leitura de 

forma lúdica, mesmo se tratando de jovens que vieram de uma escolarização 
pós-pandemia. É possível identificar também a criatividade dos alunos a sua in-
terpretação e produção individual. Foi apresentado na culminância da escola os 
relatos e os poemas produzidos pelos alunos. Os mesmos puderam relatar neste 
evento a sua experiência com o projeto.  

Figura 1 - Registro realizado em set/2022.
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Figura 2 - Registro realizado em set/2022, atividade desenvolvida pelo aluno

Figura 3 - Registro realizado em set/2022, atividade realizada pelo aluno.

.
Figura 4 – Registro realizado em set/2022, registro do aluno. 
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A MATEMÁTICA E O MUNDO 
EM MOVIMENTO

Professora: Alessandra Aparecida Brustolin

Componente Curricular: Matemática
Turma: 8º Ano
Tempo estimado: 15 dias.

1- Introdução 
O projeto foi desenvolvido pela professora Alessandra Aparecida Brustolin 

com os alunos do 8º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Antonio 
Fernandes, evidenciando a constante transformação e evolução da humanidade 
através de gráficos estatísticos sobre os índices de poluição mundial causado 
pelos meios de locomoção. 

2- Justificativa
O presente projeto tem por objetivo apresentar aos alunos um gráfico com 

informações acerca dos principais países poluidores por emissão de CO2, dióxi-
do de carbono, causador do efeito estufa.  

Com este projeto a professora enfatizará que a interpretação dos dados, 
além de possibilitar reflexão sobre os motivos pelos quais tais países lideram esse 
ranking, também são essenciais para o entendimento do conceito da estatística 

3- Objetivo geral 
Interpretar e elaborar gráficos estatísticos sobre os índices de poluição 

mundial causado pelo movimento urbano.

3.1- Objetivos específicos 
- Compreender procedimentos estatísticos de pesquisa científica;
- Formular hipóteses, coletar, tratar e analisar dados, elaborar e comunicar 
os resultados.

4- Conteúdos
- Operações básicas da matemática;
- Potenciação.
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5- Recursos 
- Sala de informática para pesquisa;
- Material impresso (anexo);
- Material pedagógico para construção dos gráficos.

6- Metodologia 
Para provocar nos alunos o desejo de conhecer mais informações sobre o 

nível de poluição, foi apresentado o vídeo “O homem e a poluição” (COSTA, 
2013), o qual fala sobre poluição.  

Após este momento, foram apresentados aos alunos o conceito dos ter-
mos de uma pesquisa estatística para o entendimento dos processos de obten-
ção, organização e análise de dados, bem como os métodos de se realizar pre-
dições sobre eles. 

Na sequência, como atividade prática, a professora trouxe a sala de aula 
dados de uma pesquisa de opinião realizada em Naviraí-MS. Os dados obtidos 
na pesquisa, foram:

- Número de pessoas que vão para o trabalho de carro: 103 pessoas (73 
homens e 30 mulheres).
- Número de pessoas que vão para o trabalho a pé: 87 pessoas (32 homens 
e 55 mulheres). 
Após esses dados, os alunos juntamente com a professora realizaram 

um debate sobre o fato de a cidade ser pequena e pessoas que moram próximas 
e não tem o hábito de fazer um rodizio de carona e assim diminuírem o uso 
em excesso dos meios de locomoção. Umas das alternativas dos alunos através 
do debate foi de pessoas usarem bicicletas e meios que não poluam o nosso 
mundo.  

Adiante, os alunos reforçaram que as pesquisas são fundamentadas em 
dados coletados do público-alvo para uma determinada resposta.

Por fim, foram formados grupos para a construção dos gráficos para a 
exposição na escola sobre o projeto desenvolvido, foi sorteado para cada grupo 
a determinação do gráfico como por exemplo, de linhas, de barras etc.

A conclusão que foi alcançada é que podemos tabular informações de 
todos os segmentos, para que todos tenham uma melhor compreensão a diversos 
assuntos. 
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7-Cronograma

Mês Atividade

Maio
Apresentação do projeto aos alunos e proposta de comprometimento e realização. 
Ainda no mesmo mês, pesquisa realizada na sala de tecnologia e pesquisa realizada 
pelos alunos na comunidade escolar sobre a utilização dos meios de locomoção. 

Junho Debate realizado em sala de aula, tabulação dos dados e construção dos gráficos 
e na sequência, foi realizada a exposição dos gráficos. 

8- Avaliação 
Para os critérios de avaliação foi levado em conta as competências dos 

alunos em todo o processo de elaboração, pesquisa, debate, construção de gráfi-
cos e por fim, a socialização dos resultados obtidos. 

9- Produto final 
Exposição dos gráficos construídos pelos alunos. 

10- Referências

CENURIÓN, Marília. Matemática na medida certa. 11. Ed. São Paulo: Sci-
pione, 2010.

COSTA, Iracy soares da. O homem e a poluição. Youtube. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=sr_zcrroe2e. Acesso em: 14 mai. 2022.

DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. São Paulo: Ática, 
2012.
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VENHAM TODOS QUE A BRINCADEIRA JÁ VAI 
COMEÇAR: BRINCADEIRAS TRADICIONAIS 

DO MATO GROSSO DO SUL

Professor: Me. Rodrigo Gonçalves Duarte

Área de conhecimento: Ciências humanas e sociais 
Turma: 6º ao 9º Ano
Tempo estimado: 1 semestre

1- Introdução
A intenção principal desse projeto é fazer um levantamento das brin-

cadeiras tradicionais do Mato Grosso do Sul. Para o desenrolar desse projeto 
adotamos a perspectiva histórico-cultural que entende que o sujeito se constitui 
a partir de relações e dos modos de agir do grupo social do qual ele faz par-
te, os quais o sujeito internaliza e atribui significados, daí que se pode afirmar 
que o processo de constituição e desenvolvimento humano é de natureza social 
(SMOLKA, 2000).

A criança ao nascer ingressa em determinada cultura e suas relações são 
mediadas pelos gestos e linguagem daqueles que dela cuidam e, por meio de 
tal interação, é que se organizam os processos de inserção em seu grupo social, 
condição relevante ao desenvolvimento de suas melhores qualidades humanas 
(MELLO, 2007).

Assim, o brincar que é uma das práticas sociais que compõe o universo 
cultural dos diferentes grupos, não pode ser entendido como algo natural e ine-
rente à vida da criança, mas sim um processo histórico-cultural que depende das 
interações entre sujeitos e das condições que se propicia para que ele aconteça 
(VIGOTSKI, 2008).

2- Justificativa
Levando em consideração que para a perspectiva histórico-cultural o su-

jeito é constituído pelas interações sociais e que por meio dessas relações é que 
estabelecem os significados para tudo que vivenciam, nesse processo interativo 
que se dá a apropriação cultural (PINO, 2005).

Conforme ressalta Elkonin (2009), as sociedades da antiguidade à medida 
que evoluíam, se adequavam à realidade que surgia. Assim, em tal época, logo 
que as crianças cresciam um pouco, juntamente com seus pais, eram colocadas 



RodRigo gonçalves duaRte | leonaRdo Felipe gonçalves duaRte | ana MaRia CoRRêa

(oRganizadoRes)

58

em atividades de trabalho, o que não determinava tempo para brincar.
Foi a partir da melhoria dos modos de trabalho como a caça, plantio e 

o desenvolvimento da pesca que as atividades de trabalho começaram a serem 
diferenciadas para meninas e meninos, os quais passaram a exercer funções di-
ferentes em seu grupo social. 

Os brinquedos e brincadeiras eram utilizadas para que as crianças apren-
dessem seus ofícios, como exemplo: as meninas utilizavam as bonecas para 
aprenderem a ser mãe e para os cuidados do lar. Os meninos tinham as ferra-
mentas em tamanho menor para aprender os ofícios da defesa e executarem a 
caça. Aos poucos as crianças aprendiam os modos de utilizar os objetos por 
meio das brincadeiras (ELKONIN, 2009). 

Sendo assim, a expressividade deste trabalho encontra-se em trabalhar 
com os estudantes as brincadeiras tradicionais do Mato Grosso do sul. Muitas 
brincadeiras podem se perder por não serem transmitidos, e trabalhando este 
tema poderemos manter viva a cultura sul-mato-grossense. 

3- Objetivo geral 
Realizar um levantamento das brincadeiras tradicionais do Mato Grosso 

do Sul.

3.1-Objetivos específicos 
- Compreender como a cultura sul-mato-grossense se consolidou;
- Formular hipóteses, coletar e analisar os dados referente as brincadeiras 
do MS.

4- Conteúdos 
- O lúdico;
- Cultura.

5- Recursos
- Lousa digital ou Datashow;
- Corda;
- Giz;
- Fita crepe.

6- Metodologia
A abordagem metodológica deste projeto está dividida em 4 etapas.
A primeira delas consiste em aulas expositivas dialogadas a respeito da 

cultura como ela surge e se consolida na sociedade. Pedirei aos alunos que façam 
uma breve pesquisa com seus familiares próximos para saber se as brincadeiras 
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faziam parte de seu contexto de infância e se fazem parte nos dias de hoje. 
A segunda etapa consistirá na apresentação destes dados pesquisados em 

sala de aula. Os alunos munidos e tendo analisado os dados farão uma apresen-
tação para a classe. Pautados na ideia de que a brincadeira não é um fator natu-
ral do sujeito, mas cultural eles irão fazer uma análise a respeito da brincadeira 
de seus familiares. 

Já a terceira etapa consistirá em aula expositiva e dialogada. Nesta etapa 
será apresentado aos alunos a estrutura da brincadeira. Os alunos poderão tra-
zer ideias de brincadeiras antigas para brincarmos em sala de aula. A cada aula 
faremos uma brincadeira diferente e poderemos debater e analisar seu processo 
de constituição e consolidação na cultura do MS.

A quarta etapa consistirá na elaboração do trabalho final e na culminân-
cia do projeto. Será feito uma apresentação das brincadeiras para a escola. Os 
alunos poderão ensinar seus colegas de outras turmas a brincadeira as brincadei-
ras tradicionais do MS. Faremos como produto final um livro com as fotos das 
brincadeiras realizadas ao longo do semestre. No final do projeto será realizado 
com os alunos uma autoavaliação das atividades realizadas.

7- Cronograma

Mês Atividade

Agosto Aulas introdutórias e levantamento inicial das brincadeiras tradicionais com 
os familiares e por meio de pesquisa na internet.  

Setembro Debate aprofundado na ideia de cultura e brincadeira. Aprofundamento da 
ideia de que a brincadeira é um fator cultural.  

Outubro Aulas expositivas e dialogas com a análise e execução das brincadeiras tradi-
cionais do MS.

Novembro Elaboração da culminância e avaliação do projeto. 

8- Avaliação 
A avaliação será realizada levando em consideração critérios como: 

Participação, reflexão crítica, posicionamento, fundamentação teórica e cum-
primento dos prazos. Será realizado uma autoavaliação ao final do projeto. 

9- Produto final 
Feira das brincadeiras. Será transmitido aos alunos de outras turmas da 

escola as brincadeiras tradicionais. Faremos como produto final um livro com as 
fotos das brincadeiras realizadas ao longo do semestre. 



RodRigo gonçalves duaRte | leonaRdo Felipe gonçalves duaRte | ana MaRia CoRRêa

(oRganizadoRes)

60

Fonte: Ivan Cruz Obra “brincadeira de criança”

  
Fonte: Ivan Cruz Obra “brincadeira de roda”

 
Fonte: Ivan Cruz Obra “jogando pião”
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 Fonte: Ivan Cruz Obra “brincando de amarelinha e boneca”
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DE AMÉLIA A BRUACA: DISCUTINDO A 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Professora: Ma. Ana Maria Corrêa

Área de conhecimento: Ciências humanas e sociais aplicadas
Componente curricular: História
Tempo estimado: 15 dias

1. Introdução 
A violência contra a mulher se caracteriza por qualquer ação ou conduta, 

baseada no gênero, que cause morte, dano, sofrimento físico, sexual ou psicoló-
gico à mulher, tanto no âmbito público como no privado, podendo manifestar-
-se de diferentes maneiras, em diversas circunstâncias e com múltiplos tipos de 
atos violentos. Este sério problema que degrada a integridade da mulher pode 
revelar-se através da violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial 
ou econômica. A Lei Maria da Penha determina “A promoção e a realização 
de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra 
mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral.

Sendo assim, realizar atividades com o intuito de se discutir a violência 
contra as mulheres, esclarecer sobre a importância da Lei Maria da Penha, cons-
cientizar sobre as diversas formas de violência sofrida por mulheres, informar 
sobre a importância de se perceber a situações de violência e os caminhos para 
receber ajuda é de grande relevância acadêmica. 

Ademais, a abordagem da temática no ensino de história pode criar possi-
bilidades para estudantes e professores atuarem efetivamente na realidade social 
da qual fazem parte, através de práticas pedagógicas que visem estimular a refle-
xão, a mudança de atitude e comportamentos, enfatizando a necessidade de se 
estabelecer uma relação mais igualitária entre homens e mulheres.

2- Justificativa 
A iniciativa de se organizar um projeto sobre a violência contra a mulher 

nas aulas de história e projeto de vida surge a partir do movimento “Agosto 
Lilás”. Uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra 
a mulher, executada no Estado de Mato Grosso do Sul por órgãos governamen-
tais e não-governamentais, instituída por meio da Lei Estadual nº 4.969/2016, 
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com objetivo de divulgar a Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a so-
ciedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher, divulgar os serviços 
especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os 
mecanismos de denúncia existentes.

E também em observação a lei nº 14.164, de 10 de junho de 2021 que 
altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional), para incluir conteúdo sobre a prevenção da violência con-
tra a mulher nos currículos da educação básica, e institui a Semana Escolar de 
Combate à Violência contra a Mulher.

Portanto o Projeto “De Amélia a Bruaca: Discutindo a violência contra 
a Mulher” é uma iniciativa voltada para estudantes de duas escolas pública da 
cidade de Naviraí-MS, E.E. Vinicius de Moraes e E.E Eurico Gaspar Dutra que 
tem como objetivo desenvolver uma proposta de ensino que possibilite a dialogi-
cidade, a criticidade e a autonomia dos estudantes de discutir sobre a violência 
contra a mulher. Construindo uma nova formação da consciência com os jo-
vens, visando sensibilizar a mudança de valores, tendo em vista que a educação 
é o melhor meio para a prevenção e combate à violência. 

3. Objetivo geral
Desenvolver uma proposta de ensino que possibilite a dialogicidade a cri-

ticidade e a autonomia dos estudantes diante da violência contra a mulher, cons-
truindo uma nova formação da consciência com os jovens, visando sensibilizar 
a mudança de valores na sociedade.

3.1 Objetivos específicos
- Conduzir os estudantes à reflexão sobre a violência contra a mulher, suas 
causas e implicações na vida das mulheres que são vítimas de violência;
- Fornecer subsídios para que os estudantes sejam capazes de identificar 
as diversas formas de violência contra a mulher;
- Conscientizar os estudantes sobre o necessário fim da violência contra 
mulher.

4- Metodologia

4.1. Problematização:
Neste momento os estudantes serão informados sobre a temática do pro-

jeto, enfatizando a importância do tema, em uma roda de conversa será explora-
do os conceitos de violência, violência de gênero, violência doméstica, violência 
contra a mulher, propondo uma discussão mediada sobre o movimento “agosto 
lilás”, identificando os principais problemas de acordo com os saberes que os 
estudantes já possuem.
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4.2.  Teorização:  
Nessa segunda etapa, após o contato inicial dos estudantes com a temá-

tica, pretende-se que possam aprofundar o conhecimento acerca das violên-
cias, Por meio de rodas de conversa, exibição de documentários, estudo do Lei 
11.340/2006 “Maria da Penha”,  Esse momento traz a oportunidade de conhe-
cimento, discussão e reflexão quanto as violências, possibilitando aos estudantes 
compreender o seu papel de sujeito ativo na sociedade em que vivem, na medida 
em que poderão se transformar em vetores de promoção humana com vistas à 
desconstrução da cultura de violência contra a mulher.

4.3 Hipóteses: 
Nesta etapa os estudantes com base nas aulas anteriores proponham so-

luções para o problema levantado, na sequência a professora juntamente com 
os alunos irão estudar a aplicabilidade para as hipóteses de solução para o pro-
blema, (pequenas atitudes, na escola, em casa, na comunidade, que poderá ser: 
produção de cartazes de conscientização, panfletagens, palestras, jogos e brinca-
deiras que ajudem a conscientizar a comunidade escolar...) que deveram ser pro-
duzidos, realizados pelos estudantes, incentivando o protagonismo promovendo 
assim  a formação de seres humanos ativos na sociedade.

4.4 Prática: 
Nesta etapa os estudantes produzirão: Cartazes de conscientização, 

Mapas conceituais, sobre os tipos de violência contra mulher, Ilustração da Lei 
em forma de cordel, para serem exposto no dia “D” de Reflexão e conscientiza-
ção sobre as Violências contra a mulher.

No Dia “D” de Reflexão e conscientização sobre as Violências contra a 
Mulher ocorrera no recinto da escola a Palestra “Maria da Penha vai à Escola” 
ministrado pelo CRAM - Centro de Referência de Atendimento à Mulher atra-
vés da Assistente Social e Psicóloga, exposição dos trabalhos realizados pelos 
estudantes, alguns estudantes irão colocar nos participantes o laço  símbolo 
da campanha do Agosto Lilás e faram panfletagem sobre a Violência contra a 
mulher.

5- Resultados esperados
Espera-se que ao culminar o projeto os estudantes sejam capazes de com-

preender as definições e conceitos das diversas formas de violência existentes, 
entender a Lei Maria da Penha como uma inovação jurídica na busca pela su-
peração e banalização de condutas violentas e ainda que estejam engajados a 
unir-se a causa. “Agosto Lilás” pelo fim da violência contra a mulher.
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MAS AFINAL, QUEM VEIO PRIMEIRO? 
O OVO OU A GALINHA?

Professor: Me. Rodrigo Gonçalves Duarte

Área de conhecimento: Ciências humanas e sociais 
Componente curricular: Filosofia
Turma: 6º ao 9º Ano (eletiva)
Tempo estimado: 1 semestre

1- Introdução
Este projeto tem por objetivo trabalhar com as origens da humanidade, 

isto é, foi trabalhado com os alunos como os primeiros humanos começaram a 
se constituir. O ser humano se constituiu no planeta Terra de diferentes formas. 
Diversas foram as espécies de hominídeos que habitaram o planeta, mas será 
que todas elas estão presentes até a atualidade? Sabemos que existem diversas 
explicações sobre a origem do ser humano e neste projeto foi abordado algumas 
concepções a respeito deste processo evolutivo (BOULOS JÚNIOR, 2015). 

2- Justificativa
Segundo Dias (2018) o planeta existe a mais de 4,6 bilhões de anos. Os 

seres humanos que ao longo do tempo habitavam o planeta contribuíram de 
forma efetiva para que na atualidade conseguíssemos transformar a natureza. 
A cultura é uma criação humana e que auxiliou neste processo à medida que a 
sociedade humana foi sendo constituída. 

Este projeto se justifica por trazer para a sala de aula diferentes visões a 
respeito da origem do universo. Traremos para este projeto diferentes perceptivas, 
tendo por princípios o respeito a diversidade de pensamento e ideologias presentes. 

3-Objetivo geral 
Compreender a origem do universo. 

3.1-Objetivos específicos 
- Analisar as diferentes narrativas da origem do universo. 
- Formular hipóteses, coletar e analisar os dados referente as origens do 
universo. 
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4- Conteúdos 
- Origem do Universo;
- Tempo e espaço.

5- Recursos
- Lousa digital ou Datashow;
- Livros;
- Acesso à Internet.

6- Metodologia
Este projeto foi realizado em diferentes etapas divididas trabalhado ao 

longo de quatro meses. A primeira delas foi realizado um levantamento do co-
nhecimento prévio dos alunos sobre o que eles pensam ser a origem do universo. 
Foi gerado toda uma discursão e proposta como o projeto deveria ser realizo. 
Foi pedido aos alunos que realizassem pesquisas sobre as diferentes narrativas 
míticas sobre a origem do mundo. Ao longo da concretização do projeto, foi uti-
lizado nos encontros ferramentas por meio de debates, filmes e documentários.

A segunda etapa consistiu na apresentação da pesquisa das diferentes 
narrativas. Partindo disso, foi feito um debate sobre a formulação das teorias 
científicas e filosóficas sobre a origem do universo e as diferentes perspectivas e 
contribuição para a formação de um pensamento crítico. 

A terceira etapa consistiu em fazer um processo de análise dos debates, 
míticos, religiosos, filosóficos e científicos. Nesta etapa foi feito um processo de 
aprofundamento teórico por meio de debates, documentários e resenhas. 

A quarta etapa consistiu na preparação do produto final e na elaboração 
de maquetes que representam as diferentes narrativas de origem da humanidade. 
No final do projeto foi realizado uma avaliação dos processos por meio de roda 
de conversa entre os alunos e o professor. 

7- Cronograma

Mês Atividade

Março Sondagem das narrativas prévias de conhecimento dos alunos. Solicitação de 
pesquisa de diferentes narrativas. Debates, filmes e documentários.   

Abril Apresentação das pesquisas e aprofundamento do debate.

Maio Análise de diferentes debates e ideias sobre a origem do mundo. 

Junho Elaboração da culminância e avaliação do projeto. 

8- Avaliação 
A avaliação foi realizada levando em consideração critérios como: 

Participação, reflexão crítica, posicionamento, fundamentação teórica e cum-
primento dos prazos. Foi realizado uma avaliação no final do projeto por meio 
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de roda de conversa. 

9- Produto final 
Foi feito quatro maquetes que representasse as diferentes narrativas sobre 

as origens do mundo, foi selecionado 5 alunos para apresentar na culminância 
da escola.
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VEM... VEM... BRINCAR! BRINCADEIRAS 
FOLCLÓRICAS

Professor: Leonardo Felipe Gonçalves Duarte

Componente Curricular:  Artes
Turma: 6º e 7º anos
Tempo estimado: 3 semanas

1- Introdução
Este projeto tem por objetivo estimular as crianças a brincarem as brinca-

deiras folclóricas brasileiras. Por Folclore a sociedade compreende apenas como 
sendo voltada aos contos e lentas, no entanto, as brincadeiras tradicionais também 
fazem parte deste conjunto folclórico. Segundo Angelis (2018) cinco brincadeiras 
se destacam sendo elas, amarelinha, dança das cadeiras, cabo de guerra, forca e 
cabra cega. Estas brincadeiras contribuem segundo a perspectiva histórico-cultu-
ral, para que a criança possa desenvolver os aspectos cognitivos, motores e sociais 
por meio da interação com os demais. Neste projeto iremos trabalhar a habilidade 
de recomposição “(EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, e experimen-
tar, na escola e fora dela, brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, 
incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e demais práticas corporais tema-
tizadas na escola, adequando-as aos espaços públicos disponíveis”.

2- Justificativa
Na perspectiva que adotamos para a compreensão do entendemos que 

o processo de constituição ocorre por meio das relações e dos modos como o 
grupo social age. Segundo Smolka (2000) o sujeito internaliza e dá significados 
que ele internalizou, ou seja, o brincar é uma relação social, pois é nele que a 
criança expressa a realidade. 

Segundo Elkonin (2009) as brincadeiras e os brinquedos eram utilizados 
para que as crianças entendessem os processos sociais que eram constituídos por 
meio das relações de trabalho. 

Este projeto se justifica, pois o brincar é uma das práticas sociais que en-
globam os processos de interação. Este processo não pode ser compreendido 
como algo natural a vida do ser humano, mas sim um processo contínuo que se 
constituí por meio da história e das interações entre sujeitos (VIGOSTKI, 2008).
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3- Objetivo geral
Estimular os alunos a brincarem as brincadeiras folclóricas brasileiras.

3.1-Objetivos Específicos
- Conhecer os processos históricos da formação do folclore;
- Observar e aprender as brincadeiras tradicionais do folclore;
- Interagir com os demais.  

4- Conteúdos
- Folclore; 
- Brincadeiras tradicionais. 

5- Recursos
- Corda;
- Fita crepe;
- Venda para cobrir olhos;
- Giz; 
- Cadeiras. 

6- Metodologia 
Primeiro será apresentado as crianças por meio do texto “Folclore 

Brasileiro: tudo que você precisa saber!” (https://brasilescola.uol.com.br/histo-
riab/folclore-brasileiro.htm). Discutiremos em grupos pequenos sobre a origem 
do folclore. Os alunos serão convidados a pesquisarem na internet um conto, 
lenda ou brincadeira folclórica. 

Na segunda aula faremos um debate sobre o que os alunos pesquisaram. 
Cada aluno poderá apresentar os resultados de sua pesquisa. Faremos ao final 
uma conversa para organizar as brincadeiras que ocorrerão nas próximas aulas. 

Na terceira aula será realizado a brincadeira do cabo de guerra e da dança 
das cadeiras. Dividiremos a sala em dois grupos mistos. Estes irão concorrer 
entre si ambas as brincadeiras. A brincadeira do cabo de guerra consiste em dois 
grupos que puxam a corda cada qual para seu lado. O objetivo é fazer com que 
o grupo adversário cruze a faixa que divisa ambas as equipes ou que ele solte 
a corda. A dança das cadeiras tem por objetivo sentar-se primeiro na cadeira 
quando a música parar. Ao final conversaremos sobre como foi a percepção 
deles sobre a brincadeira. 

Na quarta aula faremos a brincadeira da amarelinha e da cobra cega. A 
brincadeira amarelinha consiste em chegar ao céu primeiro sem errar nenhuma 
vez. Já a brincadeira da cabra cega consiste em a pessoa que é a cabra cega de-
verá estar vendada e pegar uma das demais pessoas que estão sem a venda nos 
olhos. Ao final conversaremos sobre como foi o processo do brincar.  



RodRigo gonçalves duaRte | leonaRdo Felipe gonçalves duaRte | ana MaRia CoRRêa

(oRganizadoRes)

72

Na quinta aula faremos uma autoavaliação de toda a dinâmica que ocor-
reu. Os alunos serão convidados a avaliarem sua postura diante da participação 
nas brincadeiras. 

7- Cronograma 

Mês Atividade

Agosto – Aula 1 Apresentação do tema do projeto e debate em sala. 

Agosto – Aula 2 Pesquisa dos alunos sobre o folclore. 

Agosto – Aula 3 Brincadeiras: Cabo de guerra e Dança da cadeira

Agosto – Aula 4 Brincadeiras: Amarelinha e Cabra cega 

Agosto– Aula 5 Autoavaliação do projeto. 

8- Avaliação 
O processo avaliativo do projeto consistiu na participação ativa dos estu-

dantes e no processo de diálogo e conversa. Também foi feita uma autoavaliação 
da participação de todos nas brincadeiras e na pesquisa realizada. 

9- Produto final
O projeto teve como produto final o desenvolvido da habilidade proposta 

para o projeto, bem como os alunos puderam se divertir e brincar por meio das 
brincadeiras tradicionais folclóricas. 

10- Referências:

ANGELIS, Rebeca. 5 brincadeiras folclóricas que marcaram gerações. Portal 
UNINABUCO. 2018. Disponível em: https://www.uninabuco.edu.br/noticias/
5-brincadeiras-folcloricas-que-marcaram-geracoes. Acesso em: 02 set. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2017.

ELKONIN, Daniil.  Psicologia do Jogo. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 447 
p. Tradução de Álvaro Cabral. 2009.

SMOLKA, Ana Luiza.  A memória em questão: uma perspectiva histórico-cul-
tural. Educação e Sociedade, jul, v.21, n.71, p.166-193. 2000.

VIGOTSKI, Lev.  A brincadeira e o seu papel no desenvolvimento psíquico 
da criança. Revista Virtual de Gestão de Iniciativas Sociais. Tradução: Zoia 
Prestes. 2008.
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BIOLOGIA NA PRÁTICA: CÉLULAS EUCARIÓTICAS 
E PROCARIÓTICAS

Professora: Kathely Priscila de Souza Trindade

Componente Curricular: Ciências da Natureza
Turma: Ensino médio
Tempo estimado: 45 dias

1- Introdução
O projeto foi desenvolvido pela professora Kathely Priscila de Souza 

Trindade, na Escola Estadual Vinicius de Moraes, o estudo aprofundado sobre 
o tema, pois, as células são as unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. 
Todos os seres vivos são compostos de células, com exceção dos vírus, que são 
organismos livres de células. 

Alguns organismos são formados a partir de uma única célula (organismos 
unicelulares), enquanto outros são formados por várias células (organismos multi-
celulares). As células desempenham diferentes funções e possuem algumas partes 
básicas: membrana plasmática, citoplasma e material genético, que pode ou não 
ser delimitado pela membrana nuclear. As células podem ser divididas em duas 
categorias: procariontes e eucariontes. Os seres humanos têm células eucarióticas, 
é de extrema necessidade os alunos compreenderem as células do seu corpo.

2- Justificativa
Não há como negar que a maneira expositiva dos conteúdos facilita o 

entendimento dos alunos aos estudos, visto isso esse projeto tem como objetivo 
tornar o estudo sobre células mais lúdico de melhor compreensão para os alunos 
e despertar novas técnicas para o professor ensinar sobre células.

3- Objetivo geral
Possibilitar o aluno a conhecer de uma maneira mais aprofundada o co-

nhecimento sobre as células. 

3.1- Objetivos específicos
- Desenvolver no estudante a curiosidade da pesquisa e do desenvolvimen-
to dos projetos propostos em sala de aula pelos professores;
- Incentivar a criatividade;
- Proporcionar o trabalho coletivo e a socialização.



RodRigo gonçalves duaRte | leonaRdo Felipe gonçalves duaRte | ana MaRia CoRRêa

(oRganizadoRes)

74

4- Conteúdos
Os conteúdos abordados foram: 
- O que são as Células;
- As funções das células;
- Diferença entre as células eucarióticas e procarióticas;
- Leitura.

5- Recursos
Quadro branco, caneta para quadro branco e para a confecção das maque-

tes foram utilizados diferentes materiais a gosto do estudante, exemplos: isopor, 
plástico, massa de modelar, E.V.A. entre outros.

6- Metodologia
Etapa 1

Exposição verbal e explicativa sobre o que são células e suas funções.
Etapa 2 

Explicar aos estudantes a diferença entre as células procarióticas e euca-
rióticas e dar exemplos do cotidiano dele. 
Etapa 3 

Propor o projeto aos estudantes, que eles façam uma maquete de uma 
célula com o material desejado exemplos: isopor, E.V.A., plástico, massa de mo-
delar entre outros.
Etapa 4 

Dividir os alunos em grupos de 4 alunos para a confecção do projeto das 
células e explicar que eles terão 13 dias para terminar. 
Etapa 5 

Os alunos ao final da confecção os estudantes iram explicar aos outros 
colegas da turma como foi feita a confecção de sua célula e explicar as partes 
básicas das células. 

7- Cronograma

Mês Atividade

Maio Explicação do conteúdo aos alunos.

Junho Tempo para a elaboração da maquete.

Julho Apresentação da maquete pelos alunos.

8- Avaliação
Para os critérios de avaliação, considerou-se a capacidade dos estudantes 

para realizar as atividades, a forma como eles resolveu os conflitos internos du-
rante o processo de confecção da maquete e a apresentação dos estudantes.
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9- Produto final
Seminário de apresentação das células para os colegas de turma.

Imagens das células eucarióticas e procarióticas desenvolvidas pelos alu-
nos o projeto se mostrou um sucesso.
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FORMAS GEOMÉTRICAS

Professoras: Lourdes Aparecida Machado Braga e Mariane Volk

Educação Infantil
Turma: Maternal II 
Tempo estimado: 4 semanas

1- Introdução
A educação infantil e uma etapa importante no desenvolvimento da crian-

ça, enquanto brinca se desenvolve, a partir desse processo foi notado que existia 
a necessidade de desenvolver e proporcionar novos conhecimentos por meio da 
criação de um projeto com as formas geométricas.

Partindo do princípio dessa ideia foi pensado em organizar um projeto que 
comtemplasse atividade que pudessem atender as necessidades das crianças que 
frequentam a turma do Maternal II de uma instituição de Naviraí, dessa forma foi 
realizado uma pesquisa sobre a temática e organizado algumas ações pedagógicas 
que podem favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno(a).

Logo o projeto está organizado em etapas para ser efetuados ao logo de 
alguns meses do ano, desse modo poderá proporcionar a criança e seu desen-
volvimento cognitivo e social, como objetivo de se relacionar ao meio a qual ela 
está inserindo.

2- Justificativa
O presente projeto nasceu a partir da necessidade de seguir o planeja-

mento de envolver conteúdos que estão relacionados às práticas pedagógicas na 
educação infantil para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Dessa 
mo proposta apresentar as formas geométricas no contexto lúdico no Maternal 
II da numa Instituição de Educação Infantil, utilizando-se métodos e práticas da 
oralidade e visualização para realizar as ações que foram selecionadas e efetua-
das com a participação de alguns pais para finalização.

Desse modo, é importante propiciar à criança a visualização, exploração e o 
manuseio de objetos que compreendam o espaço das formas geométricas que po-
dem ser encontradas em vários momentos da sua vida (estrutura da casa, objetos, 
ruas, praças em outros). Portanto as atividades propostas estão relacionadas com 
esse espaço que elas já conhecem. Logo o projeto busca explorar esses conhecimen-
tos por de jogos, brincadeiras lúdicas e histórias, para mostrar as relações existentes 
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e como podem ser localizadas, tornando assim uma ferramenta importante no pro-
cesso de ensino e aprendizagem e fazendo com que eles percebam e compreendam 
os acontecimentos em sua volta e proporcione noção de espaço e tempo. 

Portanto, na concepção desses acontecimentos que o projeto vai buscar des-
pertar e evidenciar essas aprendizagens nos alunos do maternal II, para que pos-
sam usufruir desses conhecimentos e proporcionasse a eles uma concepção das 
formas geométricas como parte do seu ambiente. Com duração de quatro (04) se-
manas, o projeto permitiu que os alunos participassem de atividades lúdicas envol-
vendo material reciclável, visita ao Parque Sucupira, pintura com tintas guache, 
brinquedos lógicos e desenhos livres e brincadeiras com a participação dos pais.

Dessa forma, os conteúdos apresentados puderam oportunizar as crianças 
que têm idade de 03 e 04 quatro anos (três e quatro), identificar de forma natural às 
formas geométricas no seu ambiente, que pôde mencionar os conceitos e modelos 
explicativos que estão construindo em diferentes situações de convivência, em mo-
mentos com a família, ou seja, que parece conveniente ao fazer uso deles em con-
textos significativo, fazer e refazer para si mesmo na construção da sua formação. 

Imaginar o mundo da criança no contexto da sua fantasia, no que diz res-
peito à realização do sonho que tudo pode ser solidificado, assim surge o projeto 
as formas geométricas e o lúdico no maternal II, para ampliar e contribuir de 
forma significativa no desenvolvimento da criança.

Logo, ao pensar em realizar um projeto compreende-se uma ação que 
dispõem de algumas pesquisas, planejamento para que as atividades sejam de 
acordo com a faixa etária da criança, assim cabe ao professor promover e criar 
práticas de acordo com o seu público atendido, por meio de realizações de ações 
pode despertar um mundo de encantamento nas crianças que passam a viver as 
descobertas de uma nova experiência principalmente quando está relacionada e 
inserida na educação infantil. 

Dessa maneira, quando as atividades vão sendo desenvolvidas, sendo no-
tável a forma como as crianças vão compreendendo no seu devido tempos, os 
conceitos geométricos. Por isso o professor busca interpretar de forma signifi-
cativa as relações que envolvem as formas e a maneira que interpretam e viven-
ciam, de modo que constituirá semelhanças com o seu meio, como resolver difi-
culdades e fazer ponderações, ou seja, sendo capaz de desenvolver informações 
cada vez mais complicadas (BERBIGIER, 2010).

Quando a criança chega ao ambiente escolar, a mesma passa por um 
processo de adaptação que compreende numa intencionalidade as relações es-
paciais que existem e são necessárias para interação com o mundo com suas 
primeiras noções conhecendo os seus espaços físicos. 

É multiplicando suas experiências sobre os objetos do espaço em que vive 
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que a criança aprenderá a construir uma rede de conhecimentos relativos 
à localização, à orientação, que lhe permitirá penetrar no domínio da re-
presentação dos objetos e, assim, e assim distanciar-se do espaço sensorial 
e físico.  É o aspecto experimental que colocará em relação esses dois espa-
ços: o sensível e o geométrico. De um lado, a experimentação permite agir, 
antecipar, ver, explicar o que se passa no espaço sensível, e, de outro, possi-
bilita o trabalho sobre as representações dos objetos do espaço geométrico 
e, assim, desprender-se da manipulação dos objetos para raciocinar sobre 
representações mentais. (BRASIL, 2001, p. 126).

Assim sendo a proposta do projeto proporcionar ações que envolveram 
formas geométricas para as crianças de forma a contribuir de forma significativa 
para seu desenvolvimento e sua aprendizagem, pois faz com que o aluno vá 
adquirindo experiências que o envolve e proporciona no mesmo, conhecimentos 
das primeiras noções espaciais que pode começar a construir significados na sua 
vida social na busca conhecer o seu espaço. 

Segundo Marco e Burgo (2012) a criança no primeiro instante descobre o 
espaço em sua volta, em seguida internaliza conhecimentos colhidos e cria formas 
de imaginar o mundo. Neste procedimento ela se envolve espontaneamente com 
o espaço enquanto brinca, se move e cria noções intuitivas como capacidade de 
compreender o mundo conforme a sua visão que compreende a sua faixa etária.

[...] a capacidade espacial enfoca a habilidade do indivíduo de identificar 
objetos em seu meio e dirigir em meio a um mundo de objetos no espaço. 
Ligados a essa competência de ser, ler e estar no espaço, temos as capaci-
dades de perceber o mundo visual com precisão, efetuar transformações e 
modificações sobre as percepções iniciais a ser capazes de recriar aspectos 
da experiência visual mesmo na ausência de estímulos físicos relevantes.  O 
conhecimento do seu próprio espaço e a capacidade de ler esse espaço pode 
servir ao indivíduo para uma variedade de finalidades e constituir-se em 
uma ferramenta útil ao pensamento tanto para captar informações quanto 
para formular e resolver problemas (SMOLE; DINIZ; CÂNDO. 2003 p.15).  

Na construção que abrange o processo que conduz educação infantil, e uma 
ferramenta imprescindível para desenvolver a ações que envolvem a prática das 
atividades das formas geométricas, então se faz indispensável à inserção de exercí-
cios lúdicos, que é por meio das brincadeiras que a criança aprende com facilida-
de, pois o brincar já faz parte do seu contexto, porque é formado por um conjunto 
de ações que vem ocorrendo ao longo do seu crescimento e desenvolvimento. 

Por isso se faz necessário que a aprendizagem seja da forma natural e realiza-
da por meio das atividades lúdicas, promovendo assim conhecimentos e resultados 
que são precisos e relevantes na conquista de alcançar o desenvolvimento do aluno. 

Desse modo, ao trabalhar com as formas geométricas no maternal foi 
relevante na medida em que poderão associar os conhecimentos na exploração 
no contexto visual e concreto.
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Conforme Marcon e Burgo (2012, p.05)

A geometria na Educação Infantil deverá ser estimada como uma das par-
tes do desenvolvimento absoluta da criança, deverá ser trabalhada de ma-
neira construtiva, pois a simples transmissão de conhecimento não satisfaz 
uma sociedade em contínuo desenvolvimento que exige de seus indivíduos 
o aprimoramento constante de informações que lhes sejam significativas. 
Para isso, as crianças deverão interagir com as brincadeiras, jogos e ativi-
dades que envolvam a geometria, para que possam, a partir da construção 
da representação de espaço, se apropriar dos conceitos matemáticos.

Portanto, nota-se que do desenvolvimento das atribuições das formas 
geométricas são importantes para o desenvolvimento da criança na educação 
infantil, sendo um momento rico e promissor na formação das suas noções, que 
naturalmente é quando inicia o seu processo de adaptação já tem conhecimen-
tos pré-estabelecidas sobre meio em que vive, mas desconhece a forma que cor-
responde, ou seja, é preciso que seja desenvolvida dentro do ambiente escolar.

3- Objetivo geral
Identificar a importância das formas geométricas e sua representação na 

educação infantil desenvolvendo o raciocínio lógico, a psicomotricidade, a coor-
denação motora e a criatividade.

3.1 Objetivos Específicos
- Oportunizar às crianças o conhecimento das formas geométricas;
- Apresentar as formas geométricas que os profissionais utilizam para tra-
balhar com as suas especificidades;
- Produzir trabalhos de arte utilizando a linguagem do desenho por meio 
da colagem da construção;
- Desenhar a partir do que foi observado; nomear e distinguir as formas 
geométricas (quadrado, retângulo, círculo e triângulo); 
- Estimular a desinibição e o entrosamento entre as crianças;
- Ampliar e desenvolver as habilidades físicas e motoras;
- Desenvolver a oralidade e a área do conhecimento.

4- Conteúdos
- Apresentar as formas geométricas no seu contexto lúdico;
- Trabalhar as formas geométricas na forma concreta;
- As formas geométricas na natureza;
- As formas geométricas na estrutura da instituição.

5- Recursos
- Sala de aula;
- Ambiente externo.
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6- Metodologia
No contexto para desenvolver o projeto foi necessário um estudo para com-

preender as atividades que poderiam ser desenvolvidas e as brincadeiras, ou seja, 
adaptar algumas formas para proporcionar às crianças diversão e aventura envol-
vendo aprendizagem e conhecimento ao mesmo tempo. Para que fosse efetivado 
as atividades, foram utilizados materiais como: jogos de blocos lógicos vários ti-
pos de objetos recicláveis, construção de algumas peças envolvendo EVA. Para a 
finalização do projeto houve a participação de algumas crianças sendo necessário 
adicionar alguns codinomes de letras do alfabeto para preservar a identidade.

Assim o processo da autoavaliação, foi realizada uma pesquisa com um 
questionário simples com uma pergunta para saber quais as relações que as 
crianças realizaram com formas geométricas no seu cotidiano familiar, no an-
damento das ações. 

Para o desenvolvimento do projeto, primeiramente foi realizada uma roda 
de conversa com as crianças para apresentar as formas geométricas, e como estão 
presentes no ambiente de cada um. Inicialmente a proposta foi desenvolvida du-
rante quatro semanas, que aconteceu no decorrer do ano com outras atividades 
que puderam ser adaptadas para a idade que compreende de 3 a 4 anos de idade.

6.1 Segue abaixo uma sequência das atividades com o conteúdo que foi desenvolvido 
no decorrer do projeto.

Primeira semana

Segunda-feira 3° aulas
 Roda de conversa, apresentação das formas geométricas com 
história de alguns membros da família das formas como re-
tângulo, quadrado, círculo e triângulo.

Quarta-feira 4° aulas

Roda de conversa e apresentação de um vídeo sobre as formas 
geométricas e no contexto concreto com os blocos lógicos, 
apresentando o quadrado e construção de cartaz com objetos 
reciclável.

Sexta–feira 3° aulas Atividade livre com massa de modelar criar uma forma geo-
métrica que lembrarem. 

Segunda Semana

Segunda-feira 3° aulas
Trabalhar o triângulo, com papel picado, realizar uma cola-
gem coletiva para construir um cartaz em forma de triângulo 
com as crianças.

Quarta-feira 4° aulas Proposta de trabalhar o círculo, e atividades no pátio com de-
senhos do círculo para brincar dentro e fora.

Sexta-feira 3° aulas
 Apresentar em objetos em forma de quadrado e retângulo uti-
lizando os objetos da sala de aula, como livros, mesa, televisão 
porta cadeira.
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Terceira Semana

Segunda-feira 3° aula Utilizar uma caixa com diversas peças de formas geométricas 
dentro, para que a criança pegue uma e identifique.

Quarta feira 4° aula
Brincadeira adaptada de elefante colorido. Em vez de a criança 
encontrar a cor deve localizar uma forma parecida com forma 
geométrica.

Sexta feira 3° aula Brincando com as formas, por meio da brincadeira do coelho sai 
da toca com desenhos das formas, círculo, quadrado e triangulo.

Quarta Semana

Segunda-feira 3°aula Atividade com blocos lógicos com desenhos das formas, cons-
truir objetos com os blocos.

Quarta-feira 4°aula Brincando de adivinhar qual e a forma, com os olhos fechado 
eles tentam saber qual e a forma na sua mão.

Sexta –feira 3°aula

Gincana no pátio. Brincar e identificar as formas geométricas, 
com a participação de alguns pais. Como pular dentro do cír-
culo, jogo de boliche e Cabra cega tem que adivinhar qual e a 
forma com olhos tapados.

1º Semana
Segunda - seguindo o planejamento na primeira semana a professora pre-

para a sala e organiza as crianças em roda de forma que todos possam olhar e 
interagir com a atividade. Logo após a rotina, iniciou a apresentação das formas 
geométricas quadrado, retângulo circula e triângulo, por meio da contação de 
uma história sobre a família das formas envolvendo cartazes com desenho re-
presentado cada uma. Em seguida, foram realizados alguns questionamentos 
sobre o que chamou atenção dos alunos na história das formas. Depois foram 
espalhados vários brinquedos lógicos na sala na com de desenhos geométricos 
para que eles encontrassem e falassem o nome.

Quarta - Já com conhecimentos prévios sobre as formas, a professora 
apresentou um vídeo das formas de como são constituídas. Em seguida na forma 
concreta, foram apresentados os blocos lógicos, para que eles se familiarizassem 
com as formas. Após a proposta foi à construção de um cartaz com a representação 
das formas, o quadrado com alguns objetos que a professora levou como caixa 
vazia de papelão de matérias domésticos usados na residência.  

Sexta – Início da atividade livre com massa de modelar criar uma forma 
geométrica que lembrarem. Foi distribuindo massa de modelar para cada um, 
assim conforme a explicação e o acompanhamento da professora eles foram 
criando desenhos conforme a imaginação de cada criança.
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2ª Semana
Segunda - Trabalhar a forma triângulo com papel já picado pela professo-

ra, iniciando a colagem coletiva, ficando exposto um prato com os papeis picado 
no meio da sala, um papel manilha na forma de um triângulo grande colado no 
chão. Em seguida todos deitam no chão próximo do cartaz e começam a colar 
até concluir e ficar pronto.

Quarta - A proposta da aula nesse dia foi trabalhar o círculo, todos foram 
para o pátio da escola, juntamente com a professora que distribuiu vários bam-
bolês que simboliza a representação do círculo que foi explicado para os alunos. 
Em seguida deu início a brincadeira de pular dentro e fora, de modo a desenvol-
ver também a lateralidade. 

 Sexta - Neste dia a proposta foi que a professora convidou todos os alu-
nos a olhar em volta da sala para localizar alguma coisa relacionada a formas 
geométricas. Encontraram coisas em forma de quadrado, utilizando os objetos 
da sala de aula, como livros, mesa e televisão.

3ª Semana
Segunda - A aula inicia com apresentação de uma caixa toda colorida, 

que recebeu o nome de caixa mágica, pois dentro dela tinha vários objetos re-
presentando as formas geométricas. 

A proposta foi fazer com que eles colocassem a mão dentro e pegasse 
um objeto Em seguida perguntava para a criança qual era o nome daquela peça 
ou parecem com alguma coisa que eles conheciam. Todos participaram da 
atividade.

Quarta - Adaptação da brincadeira de elefante colorido. As crianças são di-
recionadas até o parque com a professora explicou que, em vez de cor eles teriam 
que encontrar formas geométricas. Logo deu iniciou a brincadeira. Em seguida 
foram direcionados a fazerem desenhos livres das formas geométricas com giz 
de cera no papel sulfite, conforme a sua imaginação.

Sexta – Realização da brincadeira do Coelho Sai da Toca, com desenhos 
das formas, círculo quadrado e triângulo. A professora desenha no chão com giz 
os desenhos das formas quadrado, triângulo, retângulo e círculo e pede que cada 
aluno escolha uma forma e entra dentro. Desse modo segue a brincadeira com 
perguntas para que eles troquem de lugar. Depois uma roda de conversa sobre o 
que eles entenderam da brincadeira.

4ª Semana
Segunda – Formação de grupos de dois alunos. A professora da dis-

tribuiu certa quantidade de peças de blocos lógicos com formato das formas 
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geométricas, para que cada dupla construísse um brinquedo, de maneira que os 
dois pudessem brincar depois que construam objetos que eles conhecem.

Quarta - Distribuição das peças para as crianças, para as mesmas ma-
nusear. Após as peças são devolvidas para a professora que chama um aluno 
de cada vez e colocado uma venda nos olhos. Em seguida o aluno recebe uma 
peça na mão e novamente ele manipula. Feito isso, a professora pergunta qual e 
a peça, e o aluno responde de acordo com o seu conhecimento. Dessa forma a 
atividade foi realizada com todos.

Sexta - para o encerramento do projeto foram convidados alguns pais para 
participar da gincana das formas geométricas, as atividades que foram desenvol-
vidas no pátio da creche. A primeira atividade foi tocar da Toca do Coelho, de 
maneira que mães e pais pulam com seus filhos dentro do círculo que são bambo-
lês espalhados no chão. A segunda e Cabra Cega com as formas. Cada dupla de 
pais e filhos receberam um objeto com formato das formas geométricas, de modo 
que tiveram que manusear para responder a pergunta que foi feita pela professora, 
qual e a forma que estava na sua mão. A terceira o jogo de boliche com garrafas 
pets e com desenhos das formas. As crianças tiveram que arremessar uma bola na 
direção das garrafas até derrubar e falar qual e a forma que derrubou.

7- Cronograma

Março Reunir crianças apresentar as formas geométricas

Abril Organizar atividades com as formas geométricas

Maio Relacionar os objetos com as formas geométricas

Junho Promover oficinas com as crianças para produzir algumas formas geométricas

8- Avaliação
Ocorreu em todos os momentos que acontecia o processo das atividades 

do projeto, ou seja, conforme as crianças vão realizando as ações, a professora 
acompanha de perto o jeito que ele entendeu e vai construindo a sua aprendi-
zagem de acordo com as propostas da orientação recebida da professora. No 
sentido de contribuir no crescimento e na formação do aluno. Desse modo as 
formas geométricas estão presentes em todos os lugares, podendo ser encontra-
das e associadas com facilidade pelas crianças.

Foi realizada por meio de questionário envidada para os pais sobre o que 
eles perceberam na aprendizagem das crianças sobre as formas geométricas após 
a realização do projeto. Somente alguns responderam, logo:

Mãe do aluno D, observei comentários do Aluno D no cotidiano; por 
exemplo: relacionando com alimentos e brinquedos. Ex. Bolachas - quadra-
do, retângulo, rodas de carrinho – círculo. Assim como ele mesmo por vezes 
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desenhou as formas geométricas.
Mãe da aluna G – Observei que ao brincar com objetos que tem formas 

geométricas, sempre as reconhecem. Ao brincar com bolas, ao desenhar é até em 
utensílios domésticos. Na hora do banho, encontrou as formas geométricas, até nos 
azulejos. Já reconhece todas as formas geométricas. (Moelli Cristina dos Santos).

Mãe da Aluna H– Pois é a Aluna H fala bastante sobre as formas geomé-
tricas. Ela sabe qual é o triângulo o círculo, mas ela tem dúvidas entre o quadra-
do e o retângulo. Mas ela já conhece bem as formas geométricas. Do jeito dela 
ela desenha o quadrado, o retângulo, o círculo mas o triângulo dela é meio “tor-
to de desenhar” ela é muito inteligente, esperta... amo minha filha. Quando ela 
quer aprender fazer algo aa aaa...Ela vai atrás... tenta e faz mesmo! Quando ela 
quer ela aprende mesmo. Ela é muito empenha no que faz. Ela já chega falando 
que a professora “nudes” Lourdes a ensinou fazer isso ou aquilo. 

No Tempo que posso sento com ela no chão mesmo e nós duas azemos 
várias coisas...desenhos...letras...Leio a bíblia dela ela entende faz eu mostrar os 
desenhos ilustrativos para ela. É muito legal e gostoso.

No dia do projeto foi uma delícia fizemos tudo certinho... Ela acertava, 
mas quando ela errava o quadrado para retângulo... chorava porque não queria 
errar, conversei com ela em casa. Fomos fazer mais uma vez em casa dessa vez 
aprender as formas geométricas.

Ela sabe... Acho que ficou com um pouco de vergonha no dia do projeto...
Lógico e um pouco de dúvida entre o quadrado e o retângulo.

Mãe da Aluna B foi tomar banho e me disse que a tapete do banheiro era 
um retângulo. O quadrado de fato é um quadrado; A toalhinha é um círculo; a tv 
é um retângulo, o tapete do quarto é um quadrado; mostrei pra ela um losango 
e perguntei se era paralelogramo ou trapézio ou losango ela respondeu é um lo-
sango mamãe por que tem 4 pontas. Assim com as falas das mães verificado que 
o projeto alcançou seus objetivos que foi relacionar aprendizagem das formas 
geométricas com o seu cotidiano.

Mãe do C, argumentando: Eu perguntei a ele? O que são formas geomé-
tricas? Ele respondeu que é círculo, triângulo e retângulo. Pergunte de que forma 
era uma bola? Ele disse que era um círculo. Perguntei que forma era meu celular? 
Ele foi categórico em dizer retângulo. Perguntei quantos lados tem um triângu-
lo? Ele respondeu muito rápido, que são três. Assim ao verificar as respostas das 
mães, foi notado que corresponde ao resultado da avaliação, ou seja, em casa 
também estão conseguindo identificar e relacionas as formas no seu cotidiano, 
dessa maneira os objetivos propostos no projeto atingiu resultados significativos 
no processo de ensino da aprendizagem das crianças do maternal II.
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9- Produto final
Na primeira semana iniciou-se com apresentação das formas geométricas 

que envolveram algumas atividades com objetos concretos. Notou-se que alguns 
alunos não apresentaram dificuldade, pois já tinham um pré-conhecimento por 
ser aluno da creche desde o berçário. Mas alguns apresentaram dificuldade em 
relacionar as peças com as figuras que ficaram expostas na sala, de forma que foi 
necessário repetir várias vezes, até que a explicação chegasse com mais clareza 
para o entendimento da criança.

Segunda semana o desenvolvimento ocorreu de forma tranquila, pois al-
guns alunos que apresentaram dificuldades já deram uma melhorada no seu 
conhecimento, notando-se que quando envolvem brincadeiras a aprendizagem 
apresenta mais resultados. 

Terceira semana, eles já conseguem diferenciar uma forma da outra, e 
reconheciam mais o nome de cada objeto que corresponde à forma geométrica 
quando questionados.

Quarta semana eles já conseguem imaginar o desenho da forma e dese-
nhas conforme o que estava na sua memória. Assim os objetivos que consta no 
projeto atingiu o resultado esperado, pois é interessante e gratificante quando a 
criança relaciona a forma geométrica com algum objeto que ele tem na sua casa, 
na rua e em todo lugar por onde passa e convive. Dessa maneira tal resultado foi 
constatado em uma roda de conversa sobre o que eles aprenderam no decorrer 
do projeto sobre algumas formas geométricas apresentadas.
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A MATEMÁTICA, CIÊNCIAS E O MUNDO EM 
MOVIMENTO

Professoras: Alessandra Aparecida Brustolin e Edinéia Franciscati Schuhmann

Componente Curricular: Matemática e Ciências
Turma: 8º Ano
Tempo estimado: 15 dias.

1- Introdução 
Dióxido de carbono ou gás carbônico é um produto químico formado 

por dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono (CO2), encontrado natu-
ralmente na atmosfera, produzido pela respiração dos animais e pela queima de 
qualquer matéria orgânica.

É um dos principais responsáveis pelo efeito estufa na atmosfera, pois 
forma uma camada que impede que a radiação solar, refletida pela superfície em 
forma de calor se dissipe no espaço, o que garante as condições de temperatura 
e clima necessários para a existência da vida na terra.

A concentrações de dióxido de carbono na atmosfera torna-se fator de es-
tudo. A método top-down, reconhecido internacionalmente e recomendado pela 
ONU, foi seguido para a quantificação de gases de efeito estufa emitidos pela 
combustão de combustíveis fósseis em motores de veículos rodoviários, compro-
vando os altos teores de poluentes atmosféricos lançados na atmosfera. A po-
luição atmosférica afeta a saúde ambiental. O ciclo do carbono na biosfera tem 
sido significativamente alterado pela atividade do homem nos últimos 150 anos. 
O CO2 emitido pela atividade humana é da ordem de 8,5 bilhões de toneladas 
anuais, como consequência a concentração de CO2 atmosférico está aumentando. 
E estudos relacionando aos efeitos do aumento artificial da concentração de CO2 
nas plantas para obtenção de produtos em maior quantidade e melhor qualidade 
permitem conhecer a capacidade das plantas de adaptarem-se a esses ambientes. 
No entanto, fatores relacionados à aplicação de dióxido de carbono necessitam de 
estudos ecofisiológicos mais detalhados referentes às trocas de CO2.

O projeto foi desenvolvido pelas professoras Alessandra Aparecida 
Brustolin e Edineia Franciscati Schuhmann nas disciplinas de matemática e 
ciências com os alunos do 8º ano do ensino fundamental da Escola Estadual 
Antonio Fernandes, evidenciando a constante transformação e evolução da 
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humanidade através de gráficos estatísticos sobre os índices de poluição mundial 
causado pelos meios de locomoção. 

2- Justificativa
O presente projeto tem por objetivo apresentar aos alunos um gráfico com 

informações acerca dos principais países poluidores por emissão de CO
2
, dióxi-

do de carbono, causador do efeito estufa.  
Com este projeto as professoras enfatizarão que a interpretação dos dados, 

além de possibilitar reflexão sobre os motivos pelos quais tais países lideram esse 
ranking, também são essenciais para o entendimento do conceito da estatística.

Para diminuir a emissão de gás carbônico em nível mundial os países 
estão fazendo mudanças drásticas. Uma delas no sentido de superar a era dos 
combustíveis fósseis.

Incentivando e demostrando aos estudantes, métodos simples que pode-
riam se dotados por nossos governantes.

Nas esferas nacional, estadual e municipal, algumas ações dos governos 
são necessárias para diminuir a emissão de gás carbônico, como:

- Políticas governamentais mais rígidas para o controle da emissão de gás 
carbônico;
- Implantação de energia renovável;
- Incentivo a alternativas de transporte;
- Incentivo a veículos menos poluentes;
- Incentivo ao reflorestamento;
- Redução do desmatamento e queima das florestas;
- Incentivo à agricultura sustentável;
- Incentivo a diminuição do uso de agrotóxicos.

3- Objetivo geral 
Interpretar e elaborar gráficos estatísticos sobre os índices de poluição 

mundial causado pelo movimento urbano.

3.1 Objetivos específicos 
- Compreender procedimentos estatísticos de pesquisa científica;
- Formular hipóteses, coletar, tratar e analisar dados, elaborar e comunicar 
os resultados.

4- Conteúdos
- Operações básicas da matemática;
- Potenciação;
- Informações gerais e estudos comprovados para o aumento de CO2, na 
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disciplina de ciências;
- Comprovar e a importância da conscientização desde do ensino funda-
mental de cada indivíduo.  

5- Recursos 
- Sala de informática para pesquisa; 
- Material impresso (anexo);
- Material pedagógico para construção dos gráficos.

6- Metodologia 
Para provocar nos alunos o desejo de conhecer mais informações sobre o 

nível de poluição, foi apresentado o vídeo “O homem e a poluição” (COSTA, 
2013), o qual fala sobre poluição.  

Após este momento, foram apresentados aos alunos o conceito dos ter-
mos de uma pesquisa estatística para o entendimento dos processos de obtenção, 
organização e análise de dados, bem como os métodos de se realizar predições 
sobre eles. 

Na sequência, como atividade prática, a professora trouxe a sala de aula 
dados de uma pesquisa de opinião realizada em Naviraí-MS. Os dados obtidos 
na pesquisa, foram:

- Número de pessoas que vão para o trabalho de carro: 103 pessoas (73 
homens e 30 mulheres).
- Número de pessoas que vão para o trabalho a pé: 87 pessoas (32 homens 
e 55 mulheres). 
Após esses dados, os alunos juntamente com a professora realizaram 

um debate sobre o fato da cidade ser pequena e pessoas que moram próximas 
e não tem o habito de fazer um rodizio de carona e assim diminuírem o uso 
em excesso dos meios de locomoção. Umas das alternativas dos alunos através 
do debate foi de pessoas usarem bicicletas e meios que não poluam o nosso 
mundo.  

Adiante, os alunos reforçaram que as pesquisas são fundamentadas em 
dados coletados do público-alvo para uma determinada resposta.

Por fim, foram formados grupos para a construção dos gráficos para a 
exposição na escola sobre o projeto desenvolvido, foi sorteado para cada grupo 
a determinação do gráfico como por exemplo, de linhas, de barras etc.

A conclusão que foi alcançada é que podemos tabular informações de 
todos os segmentos, para que todos tenham uma melhor compreensão a diversos 
assuntos. 
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7- Cronograma

Mês Atividade

Maio
Apresentação do projeto aos alunos e proposta de comprometimento e realização. 
Ainda no mesmo mês, pesquisa realizada na sala de tecnologia e pesquisa realizada 
pelos alunos na comunidade escolar sobre a utilização dos meios de locomoção. 

Junho Debate realizado em sala de aula, tabulação dos dados e construção dos gráficos 
e na sequência, foi realizada a exposição dos gráficos. 

8- Avaliação 
Para os critérios de avaliação foi levado em conta as competências dos 

alunos em todo o processo de elaboração, pesquisa, debate, construção de gráfi-
cos e por fim, a socialização dos resultados obtidos. 

9- Produto final 
A necessidade urgente de se reduzir as emissões de CO2 para a atmosfera. 

Uma das alternativas seria a captação do CO2 liberado por indústrias e usinas 
de eletricidade e enterrá-lo no subsolo, processo conhecido como sequestro. No 
entanto, além de ser um processo muito caro, existe o problema de que, com o 
tempo, esse gás carbônico tende a subir pelos poros e fissuras do solo e escapar 
novamente para a atmosfera.

Uma possível solução para essa situação está sendo proposta por pesquisa-
dores, como o professor de engenharia de petróleo e geossistemas na Universidade 
do Texas, em Austim, Steven L. Bryant, que dirige o Centro de Fronteiras de 
Segurança de Energia Subterrânea e é responsável por um programa de pesquisa 
financiado pela indústria que se concentra no armazenamento de CO2 geológico. 
Em seu artigo intitulado “Uma solução integrada para o carbono” e publicado 
na revista Scientific American Brasil, nº 139, de dezembro de 2013, páginas 64-69, 
ele descreve uma dessas propostas que consiste basicamente em captar o CO2 
emitido antes que ele vá para a atmosfera e dissolvê-lo em salmoura captada do 
subsolo, que posteriormente é devolvida para o fundo oceânico.

Isso é possível porque, quando o CO2 é dissolvido na água, ele torna o 
líquido mais denso, ao contrário do que ocorre com muitos gases. Com isso, o 
dióxido de carbono dissolvido na salmoura a tenderia é afundar e não escaparia 
para a atmosfera, ficaria armazenado no subsolo de forma mais segura.
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ENERGIA LIMPA

Professores: Gustavo Alexandre Bey e Claudiomar Monteiro Dalava

Componente Curricular: Matemática e Ciências
Turma: Ensino Fundamental II
Tempo estimado: 15 dias.

1- Introdução
O projeto Energia Limpa visa colaborar com o desenvolvimento do pro-

tagonismo através da pesquisa, investigação e socialização dos resultados que 
serão apresentados pelos estudantes a comunidade escolar também permite que 
os mesmos coloquem a “mão na massa” – vivenciando experiências concretas 
e lidando com grandes conceitos e valores científicos em suas próprias observa-
ções. Diante disso, surgem três questões principais: a ambiental, a econômica e 
a tecnológica a fim de suprir as demandas crescentes de energia (VILELA et al., 
2020; NEETHU et al., 2020). 

A energia eólica é a energia existente na movimentação dos ventos, ou 
seja, é a energia cinética contida nas massas de ar da atmosfera. Uma estimativa 
da energia total disponível dos ventos ao redor do planeta pode ser feita a partir 
da hipótese de que, aproximadamente, 2% da energia solar absorvida pela Terra 
é convertida em energia cinética dos ventos. Este percentual, embora pareça pe-
queno, representa uma centena de vezes a potência anual instalada nas centrais 
elétricas do mundo (CRESESB, 2014).

Temos também a energia gerada pelas usinas hidroelétricas que mesmo 
tendo um alto custo para implantação, o preço do seu combustível principal 
(a água) é zero o que o torna uma energia renovável e não poluidora de gases 
poluentes na atmosfera, contribuindo para a luta contra o aquecimento global. 
Entretanto, apesar de ser uma energia renovável e não liberar gases poluentes, 
as usinas hidroelétricas causam grandes impactos ambientais e sociais na sua 
implantação (QUEIROZ et al., 2013).

Com a escolha da matriz energética definida para a confecção da ma-
quete, será definido quais estudantes representaram a turma no dia da feira de 
ciências e apresentarão o projeto.  A finalização do Projeto com a feira de ciên-
cias é uma maneira de socializar as produções, contribuindo com a difusão do 
conhecimento entre a comunidade escolar. A ênfase será para que a produção 
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dos trabalhos se dê coletivamente e com aspecto interdisciplinar.

2- Justificativa
Este projeto aborda questões interdisciplinares relacionadas às ciências, 

com o propósito de articular conteúdo do ensino fundamental, tais como, eletri-
cidade, formas de geração de energia elétrica e seu impacto no meio ambiente. O 
aproveitamento correto das fontes renováveis é um excelente modo de substituir 
as “energias sujas” e evitar danos ao planeta (AZEVEDO, 2013).

Tendo grande parte do território brasileiro  localizado próximo à linha do 
Equador, gerando uma enorme quantidade de radiação solar que é compartilha-
da por todo o território, tornando o país em um dos locais mais favoráveis para a 
utilização da energia solar, estudaremos a produção de energia limpa através da 
energia solar, vale destacar as placas condutoras de calor (utilizadas no aqueci-
mento de água) e as geradoras de energia elétrica fotovoltaicas (que se conectam 
à rede elétrica), subdivididas em on-grid e off-grid (MENDES; SANTOS, 2019).

Por tratar-se de um assunto que faz parte do currículo do ensino funda-
mental, este trabalho deverá ser entendido como uma proposta organizada e 
desenvolvida dos conteúdos com a participação de todos no processo de cons-
trução do conhecimento.

Sendo assim, o presente projeto visa organizar e sistematizar o tema abor-
dado, adotando a seguinte metodologia. 

Para a compreensão do que é energia elétrica, como ela é gerada e quais os 
tipos de geração de energia e o impacto dos mesmos no meio ambiente, o tema 
será introduzido pelo professor exemplificando o que é energia elétrica e como 
se produz uma carga elétrica, na sequência serão desenvolvidas pesquisas pelos 
estudantes sobre tipos geração de energia e quais seus impactos no meio ambiente 
logo após serão apresentadas as conclusões das pesquisas e na sequência às inter-
venções e orientações do professor e a escolha da matriz energética a ser recriada 
pelos estudantes com maquetes para a apresentação na feira de ciências. 

3- Metodologia   
O projeto foi desenvolvido na Escola Estadual Juracy Alves Cardoso. As 

atividades práticas aconteceram no pátio e biblioteca da escola durante as aulas 
de Matemática e Ciências no período vespertino. O projeto foi desenvolvido em 
etapas. Primeira: convidar os alunos a participar do projeto; Segunda: colocar 
os alunos em contato com os temas a serem desenvolvidos;  Terceira: levantar 
conhecimentos prévios sobre o tema do mesmo; Quarta: orientar os alunos para 
a busca de informações; Quinta: ligar as informações ao conhecimento formal 
do tema; Sexta: desenvolver  maquetes de matrizes energéticas exemplificando 
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sua viabilidade, sua eficiência e os impactos ao meio ambiente despertando a 
sua curiosidade e motivando-os para a aprendizagem; Sétima: organizar uma 
feira expositiva de ciências sobre os temas abordados e trabalhados.

4- Produto final
As matrizes fotovoltaicas são reconhecidas como uma das tecnologias mais 

limpas para geração de eletricidade devido a não geração de emissões gasosas du-
rante sua operação. Esta tecnologia permite a conversão direta da energia lumino-
sa em energia elétrica por meio de materiais semicondutores que têm a capacidade 
de absorver fótons e liberar um fluxo de elétrons captados por condutores metá-
licos que formam um circuito e permite a geração de energia elétrica de corrente 
contínua (SEA, 2017). Já na área da energia eólica, a produção de eletricidade 
envolve uma redução no consumo de combustíveis fósseis, e também contribui 
para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. As reduções nas emissões 
de CO2 devido à incorporação da energia eólica passam de 0,36 para 0,59 tonela-
das de CO2 por MWh, o que configura a energia eólica uma tecnologia potencial 
de redução de GEE frente a outros métodos produtivos (WANG; WANG, 2015). 

Finalmente, na energia hidrelétrica, mesmo com o alto custo para im-
plantação, o preço do seu combustível principal (a água) é zero o que o torna 
uma energia renovável e não poluidora de gases poluentes na atmosfera, contri-
buindo para a luta contra o aquecimento global. Entretanto apesar de ser uma 
energia renovável e não liberar gases poluentes, as usinas hidroelétricas causam 
grandes impactos ambientais e sociais na sua implantação como a destruição ve-
getal natural, o assoreamento do leito dos rios, o desmoronamento de barreiras, 
a extinção de certas espécies de peixes, além dos impactos sociais relacionados 
ao deslocamento das populações que ali viviam (QUEIROZ et al., 2013).

Os impactos ambientais em projetos de energia fotovoltaica estão centrados 
principalmente na fase de fabricação de células solares, sendo necessários estudos 
direcionados, principalmente, na substituição ou eliminação de produtos que im-
pulsionam estes impactos. Em relação a energia eólicas, apesar de aparentemente 
passiva e inofensiva, são causadas alterações no solo, flora e fauna, sociais, no 
entanto, o impacto ambiental dessa fonte energética é relativamente menor em 
comparação com outras tecnologias que utilizam combustíveis fósseis.

 Já o maior impacto ambiental se vê nas usinas hidroelétricas vale destacar 
a ocupação de áreas naturais para criar represas. Esta situação pode gerar a per-
da de áreas naturais que desempenham um papel fundamental no fornecimento 
de recursos naturais.  Embora as fontes de energia renováveis como a energia 
solar fotovoltaica e eólica produzam níveis relativamente baixos de emissões de 
poluição, existem outros impactos inerentes aos aspectos de produção e sociais 
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que devem ser constantemente discutidos e estudados de forma profunda, na 
fase de fabricação, para adequar o processo de expansão dessas fontes a uma 
produção efetivamente limpa.
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FAMÍLIA, ESCOLA E COMUNIDADE: 
HORA DE FIRMAR PARCERIA

Professora: Dilma Machado Lima

Turma: Educação Infantil - Maternal I
Tempo estimado: 30 dias

1- Introdução 
O projeto Escola, Família e Comunidade: Hora de firmar parceria, foi 

realizado com turmas do Maternal I A e I B abrangendo aproximadamente qua-
renta crianças, com faixa etária de três anos de idade, que frequentam o Centro 
Municipal de Educação Infantil Irmã Evanete dos Santos, pela professora de 
Projeto de Núcleo Interdisciplinar.

Ao observarmos a necessidade de fortalecer o vínculo da família com a 
instituição de Educação Infantil, foi que surgiu a ideia do projeto. Por meio deste 
plano foi oportunizado aos familiares e a comunidade momentos de interação, 
com brincadeiras, exercícios de psicomotricidade, teatro e dança. Entendemos 
que a família, é o primeiro ponto de referência para a criança, sendo assim a 
sua casa e a escola possibilita ampliar sua noção de espaço, seu sentimento de 
integração ao mundo, bem como suas relações afetivas familiares, uma vez que 
percebe-se nas crianças uma carência afetiva relacionada ao pouco tempo que as 
mesmas passam em casa com suas famílias.

 Este projeto visa promover  um contato maior da família com a institui-
ção, a fim de estimular o desenvolvimento de sentimentos indissociáveis da in-
fância como o carinho, amor e respeito ao próximo tanto no ambiente familiar, 
como na escola, e também oportunizar as crianças o contato com atividades 
culturais, como peças teatrais e apresentações musicais ao vivo coisas que não 
são comuns no seu cotidiano. Assim poderemos identificar e superar os desafios 
(ações não sociáveis que as crianças estão tendo como birras, choro e stress), tra-
balhando na criança a afetividade e a importância deste sentimento no convívio 
familiar e escolar. Buscando na interação entre ambas as partes, um trabalho 
colaborativo na transferência e compartilhamento de vínculos afetivos, em que 
implicara em uma aprendizagem inovadora, para as crianças em seus aspectos, 
físicos, psíquicos e cognitivos.
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2- Metodologia 
Ao iniciar o Projeto, Escola, família e comunidade: Hora de firmar parce-

ria ansiava por criar um vínculo maior entre a família e creche, fiquei surpresa 
por ver quão boa, foi a aceitação dos pais, estava apreensiva em relação a isso 
pela questão de tempo disponível por parte deles, haja vista que a maioria tem 
seus compromissos diários. Conversei com eles apresentando a ideia do proje-
to, à medida que recebia as crianças na creche, até os que trabalham a semana 
inteira disseram: “Professora vou dar um jeitinho porque eu quero participar”. 

O próximo passo foi ver com grupos da comunidade se poderiam vir fazer 
apresentações para as crianças para que elas tivessem contato com coisas que 
não fazem parte do seu cotidiano, (apresentações musicais, danças, peças tea-
trais). Sendo assim fui organizando um cronograma para ver a disponibilidade 
de dia e horário que ficariam mais favoráveis para eles. Deixei a critério dos 
pais o que eles gostariam de fazer (brincadeiras de roda, contação de histórias, 
brincadeiras no parque). Foi realizada a festa junina da creche onde as crianças 
fizeram apresentações, e as famílias compareceram para apreciar.

Na segunda feira, a mãe de um aluno do Maternal I A se vestiu de palhaço, 
para brincar e cantar com as crianças, ela trouxe mascaras para toda turma, as 
crianças colocaram as máscaras, cantaram algumas músicas, do Patati e Patatá, 
com a mãe, brincaram com balões, eles se divertiram muito com esta atividade.

Na terça feira de manhã uma mãe  se vestiu de “Tia Nastácia” preparou 
uma receita de bolinho de chuva com as crianças, no refeitório da creche, ela 
colocou touca nas crianças, verificou se as mãos estavam higienizadas e começa-
ram a fazer a massa ela trouxe os ingredientes na medida da receita, foi pedindo 
as crianças quem gostaria de colocar os ingredientes na bacia, conforme as crian-
ças foram se manifestando a mãe entregava os ingredientes, eles ficaram muito 
feliz quando ela mostrou uma xícara com chocolate Quando a mãe tinha termi-
nado a etapa, da preparação da massa, conversou com eles, que teria que fritar a 
massa para se transformar em bolinho, nesse momento uma criança se levantou 
e passou o dedo na massa e provou, conversamos com ela que não é bom comer 
a massa crua, a criança respondeu: “minha mãe deixa tia”. Direcionamo-nos 
até a cozinha da creche, quando chegamos a mãe colocou o óleo para esquentar, 
eles se mantiveram distante do fogão, fiz a seguinte pergunta para as crianças: E 
o bolinhos que vocês estão preparando, será que vão ficar gostosos? A menina 
que tinha provado a massa, respondeu: “vai ficar gostoso sim, tia, eu já comi”.  
Depois de fritos, comeram todos os bolinhos como se fossem a primeira vez.

Na quarta-feira uma mãe, veio brincar com as crianças no parque, pude 
perceber a felicidade estampada no rosto da criança que a mãe estava presente. 
No período da tarde recebemos uma mãe que é professora de Língua Estrangeira, 
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ela apresentou quatro cores em inglês para as crianças, eles gostaram muito, 
após a apresentação das cores, ela chamou cada criança por vez, para que eles 
tentassem pronunciar as palavras em inglês, foi muito interessante, a cor que eles 
mais gostaram foi a vermelha, (red) em Inglês, as crianças ficaram repetindo 
várias vezes essa cor. 

Na quinta-feira, a mãe de uma criança fez uma apresentação musical com 
teclado, eles gostaram muito da apresentação. Após ela pegou cada criança de 
uma vez colocou em seu colo, pegou na mão de cada criança, para tocar um 
pouquinho, eles ficaram fascinados ao tocar no teclado.

No período da tarde recebemos na creche uma funcionária da biblioteca 
municipal, para contar uma história com fantoches para as crianças, organiza-
mos as crianças no pátio, ela se apresentou e pediu a participação de cinco crian-
ças, que seguraram algumas ilustrações em papel, para ela contar a história, fica-
ram todos atônitos ouvindo a história. A noite foi realizado um jantar/gincana 
para os pais e filhos vários pais compareceram, todos se divertiram bastante, as 
crianças ficaram deslumbradas ao ver os pais brincando na creche. 

Na quinta semana de realização do projeto, na segunda feira uma mãe brin-
cou de casinha com as crianças, foi colocado várias panelinhas, fogões, e geladei-
ras de brinquedo, a disposição das crianças. A mãe pediu algumas bonecas para 
ver se iriam se interessar mais pela cozinha da casa ou pelas bonecas. As crianças 
espontaneamente se separaram as meninas ficou “cuidando” das bonecas e os me-
ninos ficaram brincando com as panelinhas, todos se envolveram na brincadeira. 

No período da tarde uma mãe fez sua participação contando a história “O 
Pintinho”, ela contou a história, após entregou dedoches em formato de pinti-
nho, para as crianças, os mesmos foram feitos pela mãe. Quando todos estavam 
com os dedoches nas mãos cantaram a música do “Pintinho Amarelinho”, para 
completar a aula a mãe nos surpreendeu mostrando alguns pintinhos que ela 
trouxe dentro de uma caixa, as crianças pegaram os pintos nas mãos, alguns um 
pouco, outros não. Porém todos quiseram tocar nas pequenas aves. 

Na terça feira de manhã recebemos um, que juntamente com as crianças 
plantaram uma árvore frutífera (Amoreira) na creche, depois que foi cavado o bu-
raco, e colocada a muda da arvore dentro as crianças foram colocando a terra para 
cobrir a raiz da arvore, foi fantástico esse momento do tocar na terra vermelha.

No período da tarde recebemos três jovens que fazem parte de um gru-
po de balé da Igreja Presbiteriana, foram reunidas todas as turmas (berçários 
e maternais) no pátio da escola, onde aconteceu a apresentação. Percebeu-se 
nas crianças uma harmonia no momento da apresentação, eles ficaram com 
os olhos fitos nas bailarinas. Depois algumas crianças foram junto a elas para 
“dançar”. Foi notável que as crianças gostaram da apresentação, um bebe do 
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Berçário II chorou no momento em que as jovens estavam indo embora e dizia: 
“Quero ver as meninas dançar”. 

No dia seguinte, as crianças lembraram da atividade da plantação da ar-
vore, e um aluno fez o seguinte comentário: “Tia a gente tem que cuidar da arvo-
re para as crianças não quebrar”. Isso ele estava se referindo as crianças menores 
que fazem parte da turma do berçário. 

Na quinta feira aconteceu as últimas atividades do projeto no período da ma-
nhã recebemos algumas crianças do grupo de catequese da Paróquia Nossa Senhora 
das Graças que fizeram uma dramatização musical para as crianças, no pátio da cre-
che. As crianças assistiram a apresentação e depois foram cantar com os catequistas. 

No período da tarde recebemos na sala do Maternal IB, um graduando do 
curso de Química que visitou a sala, pude ver a curiosidade estampada no rosto 
de cada aluno, todos queriam ver as reações que estavam acontecendo, alguns 
dos alunos conseguiram memorizar o que o moço disse no momento que fazia 
um experimento, um aluno disse: “Tia o óleo e a água, não se mistura porque a 
água é mais pesada”.

Através das participações que tivemos no projeto, conseguimos enrique-
cer nosso trabalho. A cada participação de uma mãe, e cada participação de 
outros grupos acompanhávamos as nossas metas sendo alcançadas, que era for-
talecer o vínculo da família e a instituição de Educação Infantil, e propiciar as 
crianças presenciar coisas que estão além de suas vidas cotidianas. Foi possível 
levar os pais a “quebra de rotina”, de simplesmente levar o filho até a creche, 
e no final da tarde retornar para buscá-lo, estando “alheio” de como as coisas 
ocorrem dentro da instituição. A culminância do projeto foi a exposição de fotos 
dos momentos a vivenciados durante o projeto.  

Na segunda feira, a mãe de um aluno do Maternal I A se fantasiou de pa-
lhaço, para brincar e cantar com as crianças, ela trouxe adereços para toda turma, 
as crianças colocaram as máscaras, cantaram algumas  músicas, do Patati e Patatá 
com a mãe, brincaram com balões, eles se divertiram muito com esta atividade.

Na terça feira de manhã uma mãe se vestiu de “Tia Nastácia” personagem 
do Sítio do Pica Pau Amarelo, preparou uma receita de bolinho de chuva com as 
crianças, no refeitório da creche, ela colocou touca nas crianças, verificou se as 
mãos estavam higienizadas e começou a fazer a massa, ela trouxe os ingredientes 
na medida da receita, foi pedindo as crianças quem gostaria de colocar os ingre-
dientes na bacia, conforme as crianças foram se manifestando a mãe entregava 
os ingredientes, eles ficaram muito felizes quando ela mostrou uma xícara com 
chocolate granulado, todos queriam acrescentar o chocolate na massa de bolinho. 

Quando a mãe tinha terminado a etapa, da preparação da massa, conver-
sou com eles, que teria que fritar a massa para se transformar em bolinho, nesse 
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momento. Direcionamo-nos até a cozinha da creche, quando chegamos à mãe 
colocou o óleo para esquentar, eles se mantiveram distante do fogão, fiz a se-
guinte pergunta para as crianças: E os bolinhos que vocês estão preparando, será 
que vão ficar gostosos?: “vai ficar gostoso sim, tia,  depois de fritos, comeram 
todos os bolinhos como se fossem a primeira vez.

Na quarta-feira:  as crianças lembraram da atividade da plantação da ár-
vore, e um aluno fez o seguinte comentário: “Tia a gente tem que cuidar da arvo-
re para as crianças não quebrar”. Isso ele estava se referindo as crianças menores 
que fazem parte da turma do berçário. 

Na quinta-feira: aconteceu as últimas atividades do projeto no período da 
manhã recebemos algumas crianças do grupo de catequese da Paróquia Nossa 
Senhora das Graças que fizeram uma dramatização musical para as crianças, 
no pátio da creche. As crianças assistiram a apresentação e depois foram cantar 
com os catequistas. No período da tarde recebemos na sala do Maternal I B,  
um graduando do curso de Química que visitou a sala, pude ver a curiosidade 
estampada no rosto de cada aluno, todos queriam ver as reações que estavam 
acontecendo, alguns dos alunos conseguiram memorizar o que o moço disse no 
momento que fazia um experimento, um aluno disse: “Tia o óleo e a água, não 
se mistura porque  a água é mais pesada”.

Através das participações que tivemos no projeto, conseguimos enrique-
cer nosso trabalho. A cada participação de uma mãe, e cada participação de 
outros grupos acompanhávamos as nossas metas sendo alcançadas, que era for-
talecer o vínculo da família e a instituição de Educação Infantil, e propiciar as 
crianças presenciar coisas que estão além de suas vidas cotidianas. Foi possível 
levar os pais a “quebra de rotina”, de simplesmente levar o filho até a creche, 
e no final da tarde retornar para buscá-lo, estando “alheio” de como as coisas 
ocorrem dentro da instituição. A culminância do projeto foi a exposição de fotos 
dos momentos a vivenciados durante o projeto. 

O projeto agregou novas aprendizagens para mim, durante a realização 
do mesmo atuei mais como professora/observadora, pude avaliar e refletir sobre 
o comportamento das crianças compreendendo-os melhor. 

Diante dessas observações, percebi que algumas formas das crianças de 
se relacionar socialmente (stress, birra, crises de choro, ações infantilizadas que 
não coincidem com a faixa etária deles), estão intimamente relacionadas a fa-
mília, seja os diferentes meios socioculturais que as crianças estão inseridas, ou 
até mesmo pela ausência dos pais. Existem casos em que os pais veem os filhos 
somente a noite, as crianças ficam oito horas na creche, e esse tempo de quando 
chegam em casa no final da tarde, e a noite não é suficiente para sanar essa ca-
rência de presença da família.
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Nós enquanto instituição não podemos suprir todas essas necessidades afeti-
vas e educativas, porém, é possível melhorar, e sempre é tempo oportuno para isso. 

A cada participação dos pais, tinha a oportunidade de enriquecer a minha 
docência, registrando cada momento, para que pudesse consultá-los a utilizá-los 
como fonte na prática pedagógica.

Senti através do feedback dos pais mais confiança do que faço porque eles 
se sentiam mais abertos a tecer os comentários do que ver o meu trabalho.

Fiquei extremamente satisfeita com a realização desse projeto, e pretendo 
expandi-lo.

3- Produto final
O desenvolvimento do projeto Escola, família e comunidade: hora de fir-

mar parceria, trouxe uma participação mais ativa dos pais na vida escolar de seus 
filhos. O projeto teve uma aceitação satisfatória. Tivemos a participação de setenta 
por cento dos pais, todos que participaram elogiaram a iniciativa do projeto.

Outro ponto positivo que mostrou o projeto foi o conhecimento que os 
pais tiveram de como é o dia a dia de suas crianças na creche. Sempre existiu, e 
vai existir, aquele pai inseguro, o que é um pouquinho queixoso, por motivos que 
estão no contexto de qualquer creche, como exemplo, uma roupa que foi trocada 
no momento do banho, mas esses pais que participaram do projeto não se cansa-
vam de nos cobrir de elogios com falas: “vocês estão de parabéns”, “nossa como 
você dão conta, acho que se fosse eu não conseguiria”.                                   

Percebi que os pais e responsáveis pelas crianças estavam mais seguros, ao 
deixar as crianças no momento da acolhida, sendo assim o objetivo que eu alme-
java ao desenvolver o projeto foi, que era fortalecer o vínculo da família e escola. 
Vale lembrar a alegria, que as crianças ficavam em ter a mãe, ou um parente na 
creche, para brincar com eles. Não queria um projeto desses comuns “Família na 
escola”, em que se organizam somente eventos e reuniões e convidam a família a 
participar. Almejava algo além, ver a família dentro da instituição nem que fosse 
por trinta minutos, para que eles tivessem conhecimento como as coisas, aconte-
cem lá dentro, que eles contemplassem a rotina, o bom comportamento de seus 
filhos, e também os que não são tão bons assim, que é o caso dos empurrões, 
disputa de brinquedos, coisas que são de praxe onde frequentam muitas crianças.

Os pais puderam ver esses comportamentos de seus filhos, e juntos po-
deremos criar estratégias para trabalhar futuramente para melhorar, essas ações 
das crianças. Sendo que o projeto será estendido, por mais alguns dias, diante da 
grande aceitação do mesmo, e a pedido dos pais para participarem mais vezes. 

Sendo assim entendo que o projeto foi enriquecedor também para eles, 
isso foi constatado através dos registros, nas fichas que relataram as suas expe-
riências vivenciadas durante o projeto, alguns desses relatos seguirão em anexo.
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Plantação de uma Amoreira, realizada pelo pai de uma criança, junto com a turma.

 

Experiência com o graduando de Química

 

Apresentação de Balé

 
Mãe de uma aluna fazendo receita de “bolinho de chuva” junto com as crianças.
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