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6. Projeto integrador 

Título: Integração mundial por meio da agropecuária – Feira Mundial  

de Produtos Agropecuários 

Tema Integração entre os países 

Problema central 
enfrentado 

De que forma a agropecuária pode favorecer a integração entre os países? 

Produto final Feira de representação dos produtos agropecuária de vários países do mundo 

Justificativa 

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

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

Para este 2º bimestre, serão articulados conteúdos de Geografia e de Arte, com vista a conectar 

os alunos com situações vivenciadas por eles e, ao mesmo tempo, com 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, a finalidade deste projeto é permitir que os alunos do 9º ano apliquem 

os conhecimentos construídos sobre produção agropecuária no mundo e no comércio internacional 

com vista a organizar uma “feira livre” que traga a representação da produção agrícola de vários países, 

por meio de desenhos, pinturas, esculturas, maquetes e, até mesmo, produtos in natura, se possível. 

As feiras livres serão as inspirações para os alunos, que poderão escolher os países e os 

respectivos produtos agropecuários para apresentar aos colegas e a outros visitantes. Assim, este 

projeto possibilitará aos alunos uma visão geral dos produtos agropecuários mais produzidos nos 

diferentes países, bem como a reflexão sobre de que forma a diversidade pode colaborar com a 

integração dos países por meio do comércio internacional. 

É importante ressaltar que, quanto às competências específicas do componente curricular 

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

desenvolvimento e utilização de processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender 

o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-científico-informacional. 

Por fim, no que se refere às competências específicas de Arte, estimulam-se, entre outras, a 

problematização de questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais, por 

meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas. 
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Competências gerais desenvolvidas 

• 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. 

• 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.  

• Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, 

e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

• 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. 

• Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos 

e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho 

e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 

liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar 

e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização 

da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 

potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 

sustentáveis e solidários. 

Objetivos 

• Pesquisar dados sobre a produção agropecuária de diversos países. 

• Organizar dados pesquisados. 

• Representar dados da produção agropecuária dos países utilizando mapas e gráficos. 

• Representar produtos por meio diferentes formas de expressão artística, como desenhos, 
pinturas, esculturas, maquetes e, até mesmo, produtos in natura, se possível. 
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Habilidades em foco 

Componentes 
curriculares 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Geografia 

Integração mundial e suas 
interpretações: globalização  
e mundialização 

(EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender a 
integração mundial (econômica, política e cultural), comparando 
as diferentes interpretações: globalização e mundialização. 

Cadeias industriais e inovação 
no uso dos recursos naturais  
e matérias-primas 

(EF09GE13) Analisar a importância da produção agropecuária  
na sociedade urbano-industrial ante o problema da desigualdade 
mundial de acesso aos recursos alimentares e à matéria-prima. 

Leitura e elaboração de mapas 
temáticos, croquis e outras 
formas de representação  
para analisar informações 
geográficas 

(EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras  
e de setores, mapas temáticos e esquemáticos (croquis)  
e anamorfoses geográficas para analisar, sintetizar e apresentar 
dados e informações sobre diversidade, diferenças  
e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais. 

Arte Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas  
de expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, 
performance etc.). 

Duração 

Ao longo do 2º 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.  

Material necessário 

• Computador com acesso à internet (se possível). 

• Cartolina. 

• Lousa e giz/caneta. 

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

• Outros materiais à escolha dos alunos. 

Desenvolvimento 

Primeiro, 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 do projeto, organização dos grupos e escolha dos países 

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

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

será elaborado o produto final. Explique também os instrumentos de avaliação que serão adotados. 

Em todas as etapas, é importante permitir aos alunos a interação e a percepção da construção coletiva 

da qual vão participar. 
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Esclareça aos alunos que, em conjunto com o componente curricular Arte, eles organizarão 

uma “feira livre” de produtos agropecuários dos países do mundo. Instale uma breve discussão sobre 

o assunto, questionando-os: “Qual experiência vocês já tiveram em feiras livres?”. Estimule-os a falar 

sobre os produtos, as barracas, os feirantes, as degustações de frutas, os aromas, etc. Prossiga com 

outra pergunta: “Vocês sabem alguma coisa sobre as feiras em outros países do mundo?”. 

Após tecer esse panorama, organize a turma em grupos de até cinco integrantes. Solicite aos 

alunos que escolham dois países que gostariam de representar na feira. 

Etapa 2 – Pesquisa dos produtos agropecuários dos países escolhidos 

Nesta etapa, oriente os grupos a escolher um país para montar sua “barraca” na “feira”. Para 

a diversidade do projeto, é interessante que os grupos escolham países diferentes entre si. Em  

seguida, oriente-os a pesquisar os dados da produção agropecuária dos países escolhidos, bem como 

os dados das importações e exportações dos produtos. Providencie o acesso dos alunos a materiais 

de pesquisa (livros, reportagens, atlas, notícias, etc.) e, se possível, à internet, de modo que encontrem 

as informações de que precisam. 

Durante a atividade, circule entre os grupos a fim de auxiliá-los e esclarecer eventuais dúvidas. 

Etapa 3 – Organização dos dados da pesquisa 

Compilado o material necessário sobre a produção agropecuária dos países, solicite que os 

grupos organizem os dados das pesquisas em mapas e gráficos, os quais vão ser expostos na barraca 

da feira dos respectivos países selecionados pelos grupos. 

Explique aos alunos que, no dia da feira, eles terão de “vender” aos visitantes as informações 

sobre a produção agropecuária dos países pesquisados. 

Etapa 4 – Confecção da representação dos produtos agropecuários  

Nesta etapa, demande a participação do professor de Arte, de modo que ele conduza as 

atividades de cada um dos grupos direcionando-os na escolha da melhor forma artística para representar 

os produtos agropecuários dos países pesquisados. Como exemplo, sugere-se a utilização de papel 

machê para “esculturas” de frutas, verduras, grãos; colagens, maquetes, desenhos, pinturas, entre 

outras possibilidades. 

Etapa 5 – Exposição da “feira livre” dos produtos agropecuários 

Para montar a feira livre, viabilize um local da escola (pátio coberto, quadra de esportes, etc.) 

ou, até mesmo, na própria sala de aula, utilizando as próprias carteiras como barracas. Oriente-os na 

organização dos produtos e na identificação das barracas por meio dos cartazes com os  mapas e 

gráficos de cada país. 

Por fim, solicite aos alunos que expliquem aos visitantes as informações pesquisadas e os 

trabalhos artísticos confeccionados. 
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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.  

Cada uma das etapas do projeto integrador oferece elementos de acompanhamento para a 

aferição da aprendizagem dos alunos. Combine previamente com os alunos os instrumentos que 

serão utilizados para a avaliação. Permitir que eles participem sugerindo meios para tanto é uma 

ótima oportunidade para inseri-los como protagonistas do processo de construção do conhecimento. 

No decorrer do andamento do projeto, ofereça pequenos feedbacks para direcionar os 

alunos quanto ao desenvolvimento das atividades. Além disso, é válido considerar a possibilidade de 

aplicar uma autoavaliação do processo de aprendizagem para cada um dos alunos. 

Para saber mais – Aprofundamento para o professor 

LUCENA, Thiago Isaias Nóbrega de; GERMANO, José Willington. Feiras livres: cidades 

de um só dia, aprendizados para uma vida inteira. Natal: EDUFRN, 2016. Disponível 

em:<https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/22121/8/Feiras%20livre

s%20-

%20cidades%20de%20um%20s%C3%B3%20dia%2C%20aprendizados%20para%20um

a%20vida%20inteira.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2018. 

FAOSTAT. Crops. Disponível em: 

<http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize>. Acesso em: 12 nov. 2018. 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/22121/8/Feiras%20livres%20-%20cidades%20de%20um%20s%C3%B3%20dia%2C%20aprendizados%20para%20uma%20vida%20inteira.pdf
https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/22121/8/Feiras%20livres%20-%20cidades%20de%20um%20s%C3%B3%20dia%2C%20aprendizados%20para%20uma%20vida%20inteira.pdf
https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/22121/8/Feiras%20livres%20-%20cidades%20de%20um%20s%C3%B3%20dia%2C%20aprendizados%20para%20uma%20vida%20inteira.pdf
https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/22121/8/Feiras%20livres%20-%20cidades%20de%20um%20s%C3%B3%20dia%2C%20aprendizados%20para%20uma%20vida%20inteira.pdf
http://www.fao.org/faostat/en/%23data/QC/visualize

