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No capítulo “A psicologia e a pedagogia da atenção” do livro Psicologia pedagógica, Lev 

Semenovich Vigotski trata o assunto de forma clara, destinado sobretudo à formação docente 

(VIGOTSKI, Lev Semenovich. A psicologia e a pedagogia da atenção. In: _____. Psicologia pedagógica. 

São Paulo: Martins Fontes, 2010). 

No livro O diálogo entre o ensino e a aprendizagem, Telma Weisz demonstra que para a ação 

do professor impulsionar o aprendizado do aluno é preciso articular os distintos processos de ensino 

e aprendizagem (WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2018). 

 

6. Projeto integrador 

Título: Conhecendo a Europa 

Tema Conhecendo a Europa utilizando os conhecimentos de Geografia e de Língua Inglesa 

Problema central 
enfrentado 

Compreender as temáticas do mundo urbanizado e conectado, bem como as características  
dos países da Europa 

Produto final Aplicativo de jogo de perguntas e respostas sobre os países da Europa. 

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 3º bimestre, serão articulados conteúdos de Geografia e de Língua Inglesa, 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 3º bimestre, a finalidade 

deste projeto integrador entre Geografia e Língua Inglesa é permitir que os alunos compreendam as 

temáticas do mundo urbanizado e conectado, bem como as características dos países da Europa. 

Para tanto, propõe-se, ao final, a elaboração, por meio de um aplicativo, de um jogo de perguntas 

e respostas com informações dos países europeus. 

A criação de jogos e de aplicativos contribui para aumentar a oferta de ferramentas desafiadoras 

para o ensino, além de esses jogos e aplicativos serem a linguagem das gerações atuais. Trata-se de 

uma proposta na qual os alunos terão a oportunidade de colocar em prática um conhecimento que 

muitos já dominam. Caso não seja possível a utilização de computadores com acesso à internet, 

alternativamente, sugere-se a criação de jogos analógicos de perguntas e respostas, utilizando materiais 

como cartolina, papel sulfite, canetinhas coloridas, etc. 
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Importa destacar que, quanto às competências específicas do componente curricular Geografia 

estabelecidas pela BNCC esse projeto integrador contempla o incentivo ao desenvolvimento e à 

utilização de processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o mundo natural, 

social, econômico, político e o meio técnico-científico-informacional, avaliar ações e propor perguntas e 

soluções (inclusive tecnológicas) para questões que requerem conhecimentos científicos da Geografia. 

No que se refere às competências específicas de Língua Inglesa, estimulam-se, entre outras, a 

comunicação em inglês, por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas ou digitais, 

reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, de ampliação das perspectivas e de 

possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício do 

protagonismo social. 

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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 
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Objetivos 

• Escolher países europeus para pesquisar com base em critérios previamente estabelecidos. 

• Elaborar um roteiro de pesquisa de informações sobre os países escolhidos. 

• Pesquisar informações e dados a partir do roteiro de pesquisa. 

• Organizar os dados de pesquisa para serem apresentados em forma de um jogo de perguntas 
e respostas. 

• Elaborar um jogo de perguntas e respostas sobre os países escolhidos. 

• Selecionar palavras-chave para serem apresentadas em outro idioma. 
 

Habilidades em foco 

Componentes 
curriculares 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Geografia 

Intercâmbios históricos e culturais 
entre Europa, Ásia e Oceania 

(EF09GE07) Analisar os componentes físico-naturais da 
Eurásia e os determinantes histórico-geográficos de sua 
divisão em Europa e Ásia. 

Diversidade ambiental e as 
transformações nas paisagens  
na Europa, na Ásia e na Oceania 

(EF09GE16) Identificar e comparar diferentes domínios 
morfoclimáticos da Europa, da Ásia e da Oceania. 

Diversidade ambiental e as 
transformações nas paisagens  
na Europa, na Ásia e na Oceania 

(EF09GE17) Explicar as características físico-naturais  
e a forma de ocupação e usos da terra em diferentes regiões 
da Europa, da Ásia e da Oceania. 

Língua Inglesa 

Informações em ambientes virtuais 
(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais de informação  
e socialização, analisando a qualidade e a validade  
das informações veiculadas. 

Usos de linguagem em meio digital: 
“internetês” 

(EF09LI13) Reconhecer, nos novos gêneros digitais (blogues, 
mensagens instantâneas, tweets, entre outros), novas formas 
de escrita (abreviação de palavras, palavras com combinação 
de letras e números, pictogramas, símbolos gráficos,  
entre outros) na constituição das mensagens. 

A língua inglesa e seu papel  
no intercâmbio científico, 
econômico e político 

(EF09LI18) Analisar a importância da língua inglesa 
 para o desenvolvimento das ciências (produção, divulgação  
e discussão de novos conhecimentos), da economia 
 e da política no cenário mundial. 

Construção de identidades  
no mundo globalizado 

(EF09LI19) Discutir a comunicação intercultural por meio  
da língua inglesa como mecanismo de valorização pessoal  
e de construção de identidades no mundo globalizado. 

Duração 

Ao longo do 3º bimestre, de acordo com o cronograma das aulas de Geografia e de Língua 

Inglesa e do envolvimento de cada um desses componentes curriculares com o projeto. 
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Material necessário 

• Computador com acesso à internet (se possível). 

• Lousa e giz/caneta. 

• Caderno, lápis, borracha, caneta. 

• Papel sulfite, cartolina, canetas coloridas, régua, tesoura, cola (na impossibilidade de 
desenvolver o aplicativo virtual). 

Desenvolvimento 

Primeiramente, alinhe com o professor de Língua Inglesa os principais aspectos do 

desenvolvimento do projeto integração, tais como apresentação aos alunos, direcionamento das 

atividades, prazos e finalização. 

Etapa 1 – Apresentação do projeto e organização dos grupos de trabalho 

Para a apresentação do projeto aos alunos, produza um roteiro das ações contidas nele, com 

vistas a aprimorar a compreensão das etapas. Explique aos alunos que, neste bimestre, desenvolverão, 

em conjunto com o componente curricular de Língua Inglesa, um aplicativo de jogos de perguntas e 

respostas de múltipla escolha com informações sobre os países da Europa. 

Então, organize os alunos em grupos de até cinco integrantes. Oriente-os que cada grupo deve 

escolher dois países diferentes da Europa para elaborar dez perguntas (cinco sobre cada país) em 

português e suas respectivas respostas em inglês que serão utilizadas para a elaboração do jogo. 

Etapa 2 – Elaboração das perguntas em português 

Nesta etapa do projeto integrador, conduza os grupos na elaboração das questões. Forneça 

os critérios a serem contemplados de modo que elaborem uma lista com dez perguntas sobre os 

países europeus escolhidos por grupo. 

Etapa 3 – Elaboração das respostas em inglês 

Da mesma forma que na etapa anterior, nesta aula do projeto integrador, oriente os alunos, 

agora, a realizar as pesquisas para que possam preparar as respostas às questões já elaboradas por 

eles. Para tanto, forneça os materiais necessários que estiverem disponíveis (livros, atlas, acesso à 

internet, etc.). Em seguida, solicite ao professor de Língua Inglesa que oriente os alunos na tradução 

para o inglês das respostas para cada uma das perguntas do jogo. 

Etapa 5 – Criação dos jogos e desenvolvimento do aplicativo 

Para esta etapa, se possível, propicie aos alunos as ferramentas de criação de aplicativos 

disponíveis gratuitamente na internet. Caso isso seja inviável, oriente-os a criar o jogo sem a 

utilização de ferramentas tecnológicas. Nesta etapa, os grupos deverão definir os critérios de 

pontuação do jogo, como acertos, tentativas e erros. 
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Etapa 6 – Finalização 

Para finalizar o projeto integrador, solicite aos grupos que troquem os jogos criados para que 

possam testá-los e, ao mesmo tempo, tentar responder às questões elaboradas por outros alunos. 

Por fim, peça que cada grupo de alunos produza um parecer para a equipe do aplicativo 

testado, explicando os aspectos que funcionaram e os que precisam de aperfeiçoamento, bem como 

indicando as questões que geraram dúvidas durante o jogo. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

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

sua esfera interdisciplinar. 

Cada etapa 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 com sugestões de 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 

LAURINDO, Ana Karol Spricigo; SOUZA, Paulo Henrique da Silveira de. Aplicativos 

educacionais: um estudo de caso no desenvolvimento de um aplicativo na plataforma 

App Inventor2 para auxílio de produção textual nas aulas de português. 69 f. 

Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Tecnologias da Informação e 

Comunicação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Araranguá, 2017. 

Disponível em: <https://goo.gl/QVr22Y>. Acesso em: 16 nov. 2018. 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

Diretrizes de políticas para a aprendizagem móvel. 2014 Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227770por.pdf>. Acesso em: 16 

nov. 2018. 

https://goo.gl/QVr22Y
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227770por.pdf

