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determinado lugar impõem a um grupo de animais perigos severos e a busca por estratégias de 

convivência, que levam à reflexão e discussão sobre as formas de ocupação do espaço 

implementadas pelo ser humano. 

 

6. Projeto integrador 

Título: As paisagens da nossa cidade 

Tema Paisagens geográficas 

Problema central 
enfrentado 

Como recuperar paisagens modificadas e/ou degradadas do município? 

Produto final Revista (em formato físico ou digital): Paisagens do nosso município 

 

Justificativa 

No Capítulo 1 do Livro do Estudante são destacados os elementos natural e cultural que 

compõem a paisagem, a paisagem dos lugares e a formação da paisagem no espaço geográfico. As 

definições sobre os elementos que compõem o espaço geográfico são introduzidas gradativamente, 

como também é abordada a formação da paisagem ao longo do tempo histórico. 

Paisagem é um dos conceitos fundamentais para a Geografia e o reconhecimento dos 

elementos que a compõe justifica a realização de um projeto integrador que tenha a paisagem como 

tema central. O principal objetivo desse projeto é levar os alunos a perceber o espaço que ele ocupa 

no município em que vive. Conhecer e reconhecer as paisagens modificadas e/ou degradadas nos 

lugares de vivência e refletir sobre elas é um exercício rico em aprendizados significativos. 

Além da importância desse tema para o componente curricular de Geografia, destaca-se sua 

importância para os componentes curriculares de História, Ciências, Língua Portuguesa e Arte. Neste 

projeto, propõe-se o trabalho interdisciplinar com Língua Portuguesa e Arte em razão das 

competências a serem desenvolvidas no 6o ano, como elaboração, revisão e análise de textos, 

aspectos estéticos nas linguagens escritas e imagéticas. 

A elaboração do projeto sobre as paisagens do município vai desafiar os alunos a elaborar 

uma revista que apresente os conhecimentos adquiridos ao longo do bimestre sobre o conceito de 

paisagem. Neste projeto, o foco de estudo dos estudantes reflete diretamente na paisagem 

relacionada à realidade deles, mudando o foco de análise de paisagens trabalhadas no Livro do 

Estudante. Além disso, a imbricação de competências e habilidades de diferentes componentes 

curriculares proporcionará uma experiência concreta de ensino-aprendizagem interdisciplinar. 
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Competências gerais desenvolvidas 

Essa proposta interliga importantes objetivos de aprendizagem e habilidades dos 

componentes curriculares de Geografia, Língua Portuguesa e Arte. Em um plano mais amplo, o 

projeto também contempla algumas das Competências Gerais da Educação Básica, como: 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva 
(Competência geral 1). 

• Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas (Competência geral 2). 

O conteúdo de paisagem também é pertinente a um dos temas transversais: meio ambiente. 

Assim, no desenvolvimento deste projeto os alunos podem conhecer e discutir os impactos causados 

pelo desenvolvimento do município ao meio ambiente perceptíveis nas paisagens de seu entorno. 

 

Objetivos 

O quadro a seguir apresenta os objetos de conhecimento e as habilidades que podem ser 

desenvolvidos e alcançados na realização do projeto integrador proposto para o 1º bimestre. 

Habilidades em foco 

Componentes 
curriculares 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Geografia 

Identidade sociocultural 
(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de 
vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. 

Transformação das paisagens 
naturais e antrópicas 

(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana com a 
natureza a partir do surgimento das cidades. 

Língua 
Portuguesa 

Textualização 

(EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua 
adequação ao contexto produção e circulação – os enunciadores 
envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação -, ao modo 
(escrito ou oral; imagem estática ou em movimento etc.), à variedade 
linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, à construção da 
textualidade relacionada às propriedades textuais e do gênero), 
utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, 
reescrita/redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda do 
professor e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as 
produções realizadas, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de concordância, ortografia, pontuação em textos e 
editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, 
ajustes, acrescentando/alterando efeitos, ordenamentos etc. 

Arte Processos de criação 
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações 
processuais entre diversas linguagens artísticas. 
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Duração 

A proposta de elaboração e confecção da revista Paisagens do nosso município pode ser 

desenvolvida ao longo de um bimestre: pode ser concentrada em um mês de trabalho ou ser feita 

em aulas alternadas até o final do bimestre ou conforme o planejamento que for mais adequando. 

Lembre-se de que é recomendável que a maior parte das aulas destinadas à realização deste projeto 

seja as do componente curricular de Geografia. 

 

Material necessário 

Há duas opções para apresentação do produto final. A revista pode ser entregue no formato 

físico ou digital. Para a escolha mais adequada avalie os recursos disponíveis para os alunos 

desenvolverem o projeto.  

Material necessário para a revista no formato físico: 

• papel A5 ou A4; 

• tesoura sem pontas; 

• cola; 

• folhas avulsas; 

• celulares com dispositivo para fotos; 

• imagens de paisagens recortadas de jornais locais, revistas, folders e fotos impressas. 

Material necessário para a revista no formato digital: 

• software de edição de texto e de imagens; 

• sala de informática ou computadores portáteis; 

• celulares com dispositivo para fotos; 

• imagens geradas de fotografias tiradas por celular; 

• banco de imagens de domínio público. 
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Desenvolvimento 

A proposta é que a revista (em formato físico ou digital) seja realizada em três etapas e 

apresente três seções. Caso a escola se localize em um lugar onde as modificações das paisagens não 

promoveram degradação, o trabalho se esgotará na Seção I. 

• Seção I – Imagens de paisagens naturais e modificadas do município, apresentadas com a 
descrição elaborada pelos alunos. 

• Seção II – Imagens de paisagens modificadas e/ou degradadas, para as quais os alunos 
vão apresentar a descrição e os problemas decorrentes do uso ou da ocupação que 
ocasionou as várias formas de degradação dessas paisagens. 

• Seção III – Propostas de recuperação das paisagens modificadas e/ou degradadas, 
sugestões elaboradas pelos alunos em pequenos textos ou quadros explicativos. 

As etapas de 1 a 3 são comuns tanto para o desenvolvimento da revista física quanto da 

digital. Apenas a etapa 4 é dirigida para cada tipo de entrega.  

Etapa 1 – O conceito de paisagens natural e cultural 

O primeiro passo neste projeto é planejar a atividade em conjunto com os professores de 

Língua Portuguesa e Arte. Em seguida, para o desenvolvimento deste projeto, divida os alunos em 

grupos de até cinco integrantes. Cada grupo vai produzir uma revista.  

Com base no Capítulo 1 do Livro do Estudante, desenvolva o conceito de paisagem com os 

grupos, enfatizando desde o início a diferenças das paisagens: a natural é a que não sofreu 

interferência humana perceptível, a cultural é a que reflete a sociedade que nela atuou e modificou 

os elementos naturais para atender suas necessidades ou qualquer outro motivo. A leitura dos textos 

e a observação das imagens do Livro do Estudante é muito importante para o desenvolvimento da 

percepção dos elementos que constituem a paisagem. 

Etapa 2 – Pesquisa, produção e seleção de imagens 

Solicite aos grupos que providenciem imagens de paisagens naturais e culturais do município 

em que vivem. Eles devem ser orientados a registrar as informações dos lugares que serão 

apresentados, como nome do bairro, do logradouro, da praça, etc. As imagens podem ser 

fotografadas ou selecionadas de livros, jornais, revistas, internet – em todas é importante que haja a 

identificação de quem a produziu.  

Estipule um prazo para a produção e a pesquisa das imagens do município. Se possível, faça 

uma saída de campo com os alunos, ainda que seja apenas no entorno da escola, para fotografar as 

paisagens que são vistas desse local. Essa atividade certamente enriquecerá o trabalho e será mais 

um bom exercício prático e teórico. 

Na data combinada, ajude os grupos a separar as imagens que correspondem a paisagens 

naturais e modificadas e, caso seja pertinente, as paisagens modificadas e/ou degradadas. 
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Etapa 3 – Reconhecendo paisagens modificadas e/ou degradadas e produção de texto 

Os grupos podem confundir paisagens modificadas, áreas construídas, ocupadas por 

residências, por exemplo, com paisagens modificadas e/ou degradadas, por isso, é importante 

trabalhar as descrições desse tipo de paisagem. Assim, junto com o professor de Língua Portuguesa, 

auxilie os grupos na elaboração da descrição das imagens selecionadas. 

As imagens de paisagens modificadas e/ou degradadas pela ação antrópica podem conter, 

por exemplo, córregos poluídos, ruas sem coleta de lixo ou sem tratamento de águas pluviais, 

estradas não concluídas, construções abandonadas, áreas contaminadas com rejeitos minerais, áreas 

desmatadas sofrendo erosão, entre outras situações. Para cada imagem selecionada, além da 

descrição, os grupos devem redigir os aspectos preocupantes que notaram nesses lugares e elaborar 

proposta sucintas que podem ser desenvolvidas para recuperar as paisagens modificadas e/ou 

degradadas em questão.  

Etapa 4 – Finalização da revista em formato físico 

Para o produto final em formato físico, os textos podem ser manuscritos ou digitados, 

conforme os recursos disponíveis.  

Juntamente com o professor de Arte, ajude os grupos a diagramar a revista, isto é, a compor 

as páginas com imagem e texto na folha de papel A5 ou A4. 

As revistas Paisagens do nosso município devem ser compartilhadas pelos alunos, em sala de 

aula, para que a turma tenha ideia do resultado do trabalho dos colegas. Durante a apresentação, os 

grupos deverão falar sobre suas ideias, dificuldades e principais aprendizados. As revistas também 

podem fazer parte do acervo da biblioteca da escola e ser apresentadas à comunidade escolar em 

exposições voltadas para divulgar os trabalhos e atividades desenvolvidos pelos alunos.  

Etapa 4 – Finalização da revista em formato digital 

Para o produto final em formato digital, os textos devem ser digitados. O conteúdo pode ser 

publicado em um blog ou disponibilizado em outro meio digital.  

Com o professor de Arte, auxilie os grupos a diagramar a revista, isto é, a compor as páginas 

com imagem e texto no blog ou em outro meio digital disponível para os alunos. 

As revistas digitais Paisagens do nosso município devem ser compartilhadas pelos alunos 

para que a turma tenha ideia do resultado do trabalho dos colegas. Para isso, podem ser utilizados 

aparelhos de multimídia ou a sala de informática da escola. Durante a apresentação, os grupos 

deverão falar sobre suas ideias, dificuldades e principais aprendizados. As revistas também podem 

fazer parte do acervo digital da biblioteca da escola e ser compartilhada em blogs ou páginas de 

redes sociais administradas pela escola. 
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Proposta de avaliação das aprendizagens 

Você poderá usar diferentes formas de avaliação, levando em conta a amplitude do projeto e 

sua esfera interdisciplinar. Para o acompanhamento do processo de aprendizagem deste projeto 

integrador, sugere-se o seguinte quadro: 

Quadro de acompanhamento da aprendizagem 
Projeto integrador As paisagens do nosso município – 1º bimestre 

Nome do aluno: 

Aspectos avaliados Detalhamento 

Parâmetros para verificação da aprendizagem 

Consegue com 
facilidade 

Consegue Consegue com 
dificuldade 

Não consegue 

Reconhece os tipos de 
paisagens 

Diferencia 
paisagem natural e 
modificada. 
Reconhece 
paisagem rural e 
urbana 

  

  

Compara modificações 
das paisagens 

Identifica nas 
paisagens as 
transformações 
pela ação humana 

  

  

Compreende e aplica o 
raciocínio geográfico 

Entende a 
interação 
sociedade/natureza 

  
  

Relaciona informações e 
ferramentas de 
diferentes componentes 
curriculares 

Utiliza 
conhecimentos de 
outros 
componentes 
curriculares 

  

  

Desenvolve 
habilidades 
socioemocionais 
(empatia e colaboração) 

Colabora em grupo, 
propondo ideias e 
aceitando opiniões 
e sugestões 

  

  

Os itens descritos na coluna “Detalhamento” estão de acordo com a abordagem do tema 

prevista no Livro do Estudante e com o projeto integrador. Mas você poderá destacar outros itens, 

bem como modificar e/ou incorporar outros elementos a essa proposta de avaliação. 

É recomendável realizar a verificação da aprendizagem pelo menos em dois momentos: na 

metade do projeto e na finalização.  

Tendo por preceito didático-pedagógico a avaliação como instrumento processual, 

recomenda-se que no bimestre seguinte as dificuldades remanescentes sejam consideradas no 

(re)planejamento do professor. 
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