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6. Projeto integrador 

Título: Gente que veio e ficou: as migrações no Brasil e as origens da minha família 

Tema Migrações pelo espaço geográfico 

Problema central 
enfrentado 

Como demonstrar que o Brasil é um país de imigrantes? 

Produto final Álbuns geo-históricos 

Justificativa 

Os projetos integradores são oportunidades de aprendizado significativas, uma vez que 

integram mais de um componente curricular em torno de uma temática relevante e desafiadora. Para 

este 1º bimestre, serão articulados conteúdos de Geografia e de Artes, com vistas a conectar os alunos 

a situações vivenciadas por eles e, ao mesmo tempo, a conceitos científicos.  

Como ferramenta de ensino e aprendizagem, este projeto integrador contextualiza o 

conhecimento para que este seja cada vez mais significativo e contribua para o desenvolvimento de 

competências gerais, além das específicas de cada um dos componentes curriculares envolvidos.  

Diante desse contexto e considerando o conteúdo abordado no 1º bimestre, a finalidade deste 

projeto integrador entre Geografia e Arte é permitir que os alunos compreendam a diversidade e a 

dinâmica populacional por meio da análise de sua própria vivência. Para tanto, propõe-se, ao final, a 

confecção de dois álbuns geo-históricos da turma. 

Importa destacar que, quanto às competências específicas do componente curricular 

Geografia estabelecidas pela BNCC, entre outras, esse projeto integrador contempla: o incentivo ao 

desenvolvimento da autonomia e do senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio 

geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, bem como a construção de 

argumentos com base em informações geográficas que respeitem a defesa de pontos de vista que 

promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro.  

No que se refere às competências específicas de Arte, estimulam-se, entre outras, a utilização 

de recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística, bem como a análise e 

a valorização do patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias 

e diferentes visões de mundo. 

Competências gerais desenvolvidas 

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 
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• Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

• Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas. 

• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

Objetivos 

• Conhecer a diversidade e a dinâmica da população. 

• Refletir sobre os aspectos socioeconômicos e culturais da população. 

• Compreender o patrimônio cultural imaterial. 

• Relacionar arte e tecnologia em atividades e materiais de aprendizagem. 
 

Habilidades em foco 

Componentes 
curriculares 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Geografia 

Distribuição da população 
mundial e deslocamentos 
populacionais  

(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana 
pelo planeta e os principais fluxos migratórios em diferentes 
períodos da história, discutindo os fatores históricos e 
condicionantes físico-naturais associados à distribuição da 
população humana pelos continentes. 

Diversidade e dinâmica da 
população mundial e local 

(EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas da história 
das famílias do município em que se localiza a escola, considerando  
a diversidade e os fluxos migratórios da população mundial. 

Artes 

Patrimônio cultural  

(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material  
e imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo  
suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes 
épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e repertório 
relativos as diferentes linguagens artísticas. 

Arte e tecnologia  

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e 
recursos digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e 
compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, 
ético e responsável. 

Duração 

Ao longo do 1º bimestre, de acordo com o cronograma das aulas de Geografia e de Arte e do 

envolvimento de cada um desses componentes curriculares com o projeto. Sugere-se, no mínimo, três 

aulas de Geografia e três aulas de Arte. 
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Material necessário 

• Mapa-múndi e mapa político do Brasil. 

• Papel cartão.  

• Aparelhos celulares com câmera ou câmera fotográficas.  

• Papel para encadernação (capa).  

• Linha para amarração das folhas.  

• Lousa e giz/caneta. 

• Caderno, lápis, borracha, canetas coloridas, régua, tesoura, cola. 

Desenvolvimento 

Primeiramente, alinhe com o professor de Arte os principais aspectos do desenvolvimento do 

projeto integração, tais como apresentação aos alunos, direcionamento das atividades, prazos e finalização.  

Etapa 1 – Apresentação da proposta, organização dos grupos e levantamento de informações  

Para a apresentação do projeto aos alunos, produza um roteiro das ações contidas no projeto, 

com vistas a aprimorar a compreensão das etapas. Distribua os roteiros impressos e explique como 

será elaborado o produto final. Em todas as etapas, é importante permitir aos alunos a interação e a 

percepção da construção coletiva da qual vão participar. 

Após a exposição geral sobre o projeto, ressalte que cada aluno deverá elaborar uma página 

pessoal que contenha fotos e informações da origem de seus antepassados, as quais serão, ao final, 

reunidas para a confecção de dois álbuns geo-históricos. 

Então, oriente os alunos a elaborar, em casa, um registro sobre os locais de onde vieram seus 

antepassados relativamente a quatro gerações anteriores, além de reunir materiais necessários ao 

desenvolvimento da atividade, como fotografias, cartas, postais, etc. 

Etapa 2 – Escolha das fotos e impressão  

Nesta etapa, o professor de Arte precisará orientar os alunos na escolha das imagens e, se for 

possível, oportunizar que eles participem do processo de adequação e reprodução das cópias desses 

materiais. Deve ser aplicado um tamanho padrão reduzido, tendo em vista que a composição será feita 

em papel cartão (a dimensão pode ser definida um pouco maior que o formato A4, por exemplo) e 

dividida em três quadros, conforme modelo a seguir:  
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Etapa 3 – Seleção do material que comporá as páginas do álbum 

A frente da página de cada aluno deverá conter: uma foto do aluno, uma imagem do 

 mapa-múndi e uma imagem do mapa político do Brasil, com respectivas molduras à escolha dos alunos. 

Dessa forma, providencie antecipadamente cópias, para todos os alunos, de um mapa-múndi e 

do mapa político do Brasil (observando o tamanho de 1/3 da dimensão estipulada para as folhas do 

álbum). Oriente-os a demarcar os locais de origem dos antepassados de suas famílias nesses mapas. Se 

preferir, também é possível solicitar aos alunos que desenhem esses mapas com base em atlas ou livros. 

Etapa 4 – Elaboração dos itens que comporão as páginas do álbum 

Nesta etapa, oriente os alunos a elaborar o rascunho do que constará no verso da página de 

cada um, observando os três quadros, que devem ser preenchidos com as seguintes informações:  

• grupos étnicos ou populacionais que formaram a família; 

• países ou regiões de origem e suas características; 

• região ou país que o aluno tenha interesse em visitar ou morar. 

Essa atividade pode ser feita no caderno, de modo que você possa indicar correções ou 

observações que julgar pertinentes. 

Etapa 5 – Elaboração das páginas e confecção do álbum 

Com base no rascunho elaborado para o verso da página, o professor de Arte deverá orientar 

os alunos quanto à finalização das páginas individuais. 

Na sequência, o professor desse componente curricular dividirá a turma em dois grandes 

grupos para que cada um faça a capa e a encadernação de um álbum geo-histórico. Assim, a turma 

terá, ao final, confeccionado dois álbuns.  
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Etapa 6 – Roda de conversa e apresentação dos álbuns 

Promova uma roda de conversa sobre as descobertas que os alunos fizeram sobre sua família, 

o que perceberam com relação à mobilidade no espaço geográfico, as diferenças que registraram entre 

as épocas e seus interesses por outros lugares. 

Etapa 7 – Finalização 

Sugere-se que os álbuns circulem entre as famílias dos alunos da turma, o que demandará 

algum tempo e manterá o assunto em discussão na sala.  

Ao fim da “viagem” dos produtos finais desse projeto, peça que a classe escolha um aluno da 

escola que seja um imigrante estrangeiro ou recém-chegado de outra região do país para que seja 

presenteado. O outro álbum pode ser doado à biblioteca da escola como material de referência para 

outras turmas. 

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 quadro a seguir. 

Quadro de acompanhamento da aprendizagem  

Projeto Integrador “Gente que veio e ficou: as migrações no Brasil e as origens da minha família” 

Nome do aluno:  

Aspectos 
avaliados 

Detalhamento  

Parâmetros para verificação da aprendizagem 

Consegue  
com facilidade 

Consegue 
Consegue  
com dificuldade 

Não 
consegue 

Apreende conceitos 
abordados 

Aplica corretamente  
os conceitos de lugar, 
região, Estado, nação, 
território, governo, país, 
imigrante, emigrante, 
migrante e refugiado. 

    

Compreende e 
aplica o raciocínio 
geográfico 

Conhece a diversidade e  
a dinâmica da população. 
Relaciona fatos e 
situações representativas 
da história das famílias. 

    

Relaciona 
informações e 
ferramentas de 
diferentes 
componentes 
curriculares 

Utiliza conhecimentos  
de outros componentes 
curriculares. 

    

Desenvolve 
habilidades 
socioemocionais 

Colabora em grupo, 
propondo ideias e 
aceitando opiniões  
e sugestões. 
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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 esta 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. 

Para saber mais – Aprofundamento para o professor 
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SUL-SUL.pdf>. Acesso em: 25 out. 2018. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Indicadores sociais mínimos. 

Aspectos demográficos – Informações gerais. Disponível em: 

<https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadores

minimos/tabela1.shtm>. Acesso: 25 out. 2018. 
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em: <https://brasilemsintese.ibge.gov.br/populacao/proporcao-de-migrantes-entre-

grandes-regioes-ufs-e-municipios.html>. Acesso em: 25 out. 2018. 

MARTINS, Dora; VANALLI, Sônia. Migrantes: migração interna no Brasil. 4. ed. São 
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