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5. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

A animação Moana (direção: John Musker e Ron Clements. Estados Unidos: Walt Disney Studios 

Motion Pictures, 2017) apresenta aspectos de um dos povos originários da Polinésia, território ocupado 

e colonizado por franceses.  

O filme Geração roubada (direção: Phillip Noyce. Austrália: Miramax Internacional, 2002) é 

baseado em fatos reais e retrata o período chamado por diversos estudiosos de “gerações roubadas”, 

em referência às crianças descendentes de povos originários que eram tiradas das famílias e levadas 

a orfanatos mantidos por instituições religiosas. 

No filme Austrália (direção: Baz Luhrmann. Austrália: 20th Century Fox, 2008) há diversas cenas 

que retratam a região Norte do país, destacando a movimentação da criação de gado que era 

destinado às provisões dos países europeus durante a Segunda Guerra Mundial. As questões entre os 

descendentes de colonizadores ingleses e aborígines são bem evidenciadas no filme. 

 

6. Projeto integrador 

Título: Viajando rumo à Oceania 

Tema Principais países da Oceania 

Problema central 
enfrentado 

Como estudar a Oceania preparando roteiros de viagem? 

Produto final Roteiros de viagem para países da Oceania 

 

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 4º bimestre, serão articulados conteúdos de Geografia e de Língua Portuguesa, com vistas 

a conectar os alunos a situações práticas e, ao mesmo tempo, a conceitos científicos.  

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

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

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

Depois dos últimos temas de Geografia estudados no Ensino Fundamental, é essencial 

implementar uma proposta exequível e significativa para os alunos que se despedem dessa etapa da 

Educação Básica. Muitas vezes, os conteúdos sobre a Oceania são considerados menos importantes e 

acabam relegados a uma leitura rápida e superficial nos últimos dias do ano letivo. Assim, a proposta 

aqui é de um projeto que evidencie esse conteúdo, sem deixar de articulá-lo às habilidades da BNCC. 
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Uma das preocupações dos professores de Geografia é a problematização das generalizações 

equivocadas que ocorrem com relação ao espaço geográfico, em diferentes escalas de análise. Nesse 

sentido, o tratamento dado a alguns lugares do mundo por certos meios de comunicação contribui 

para a formação de ideias e impressões estereotipadas a respeito de algumas áreas – certamente, a 

Oceania também está nesse contexto. A realização deste projeto integrador visa possibilitar aos alunos 

um contato bem embasado e mais interessante com a geografia de alguns países desse continente. 

Para tanto, propõe-se, ao final, a elaboração de roteiros de viagem para países da Oceania. 

Assim, é fundamental demonstrar aos alunos que, apesar da distância geográfica, a Oceania 

também tem semelhanças com o continente sul-americano no tocante aos processos de colonização 

europeia, constituindo um ponto de partida importante para atrair o interesse da turma e trabalhar 

com alguns dos princípios da ciência geográfica: localização, comparação e generalização. 

No plano geoeconômico, é importante registrar que, nas duas últimas décadas especialmente, 

as relações entre os países mais ricos da Oceania com a Ásia tornaram-se bastante intensas, sobretudo 

pelo comércio que envolve a exportação de minerais, produtos siderúrgicos e carne de bovinos pela 

Austrália, e a exportação de carne de ovinos pela Nova Zelândia. Além dessas atividades, também tem 

se destacado bastante o setor turístico, que atrai visitantes ao litoral da Oceania, tanto para veraneio 

quanto para a prática de esportes marítimos.  

Importa destacar ainda que, quanto às competências específicas do componente curricular 

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

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

geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de 

analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem.  

No que se refere às competências específicas de Língua Portuguesa, estimula-se, entre outras, 

a apropriação da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos 

de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar as possibilidades dos alunos de participar da 

cultura letrada, de construir conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia 

e protagonismo na vida social. 

Competências gerais desenvolvidas 

• 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. 
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• 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 

• Conhecer as manifestações culturais dos povos da Oceania. 

• Reconhecer os intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania. 

• Desenvolver estratégias de produção, planejamento, textualização, revisão e edição de textos. 
 

Habilidades em foco 

Componentes 
curriculares 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Geografia 

As manifestações culturais 
na formação populacional 

(EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver 
de diferentes povos na Europa, Ásia e Oceania, valorizando 
identidades e interculturalidades regionais. 

Intercâmbios históricos  
e culturais entre Europa,  
Ásia e Oceania 

(EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países 
europeus, asiáticos e da Oceania em seus aspectos populacionais, 
urbanos, políticos e econômicos, e discutir suas desigualdades sociais 
e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico-naturais. 

Língua 
Portuguesa 

Estratégias de produção: 
planejamento, textualização, 
revisão e edição de textos 
publicitários 

(EF89LP11) Produzir, revisar e editar peças e campanhas 
publicitárias, envolvendo o uso articulado e complementar de 
diferentes peças publicitárias: cartaz, banner, indoor, folheto, 
panfleto, anúncio de jornal/revista, para internet, spot, propaganda 
de rádio, TV, a partir da escolha da questão/problema/causa 
significativa para a escola e/ou a comunidade escolar, da definição 
do público-alvo, das peças que serão produzidas, das estratégias  
de persuasão e convencimento que serão utilizadas. 

Duração 

Ao longo do 4º bimestre, de acordo com o cronograma das aulas de Geografia e de Língua 

Portuguesa, e do envolvimento de cada um desses componentes curriculares com o projeto.  

Sugerem-se, no mínimo, seis aulas de Geografia e quatro aulas de Língua Portuguesa.  

Material necessário 

• Mapas da Oceania e planisfério. 

• Papel sulfite A4. 

• Cartolina 

• Lousa e giz/caneta. 

• Caderno, lápis, borracha, canetas coloridas, cola, tesoura, régua, fita adesiva. 
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Desenvolvimento 

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

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

atividades, prazos e finalização.  

Etapa 1 – Apresentação do projeto e organização dos grupos 

Explique aos alunos que a realização do projeto integrador ocorrerá em duas fases: a primeira, 

com a seleção das imagens de países da Oceania; a segunda, com a elaboração de roteiros de viagem e 

confecção de cartazes de divulgação desses roteiros para países desse continente. Os cartazes serão 

expostos em algum local na escola para que possam ser observados e avaliados por alguma turma de 

8º ano. A sugestão é que esses colegas escolham o roteiro de viagem que gostariam de fazer. 

Na sequência, organize os alunos em seis grupos, para a elaboração dos textos e cartazes que 

resumirão o roteiro de viagem planejado pela equipe. Permita que cada grupo escolha o país a ser 

estudado para a elaboração dos roteiros de viagem, porém, caso mais de um grupo se interesse pelo 

mesmo país, promova um sorteio com os números correspondentes a cada grupo e os nomes dos países. 

Como se trata de um projeto realizado depois do estudo de diversas partes do mundo, 

oriente os alunos a elaborar os roteiros seguindo uma rota mínima, por exemplo: Brasil – Espanha – 

Nova Zelândia, ou Brasil – China – Papua-Nova Guiné. 

• Grupo 1: Austrália – região Norte. 

• Grupo 2: Austrália – região Sul. 

• Grupo 3: Nova Zelândia. 

• Grupo 4: Papua-Nova Guiné. 

• Grupo 5: Fiji. 

• Grupo 6: Polinésia Francesa. 

Etapa 2 – Pesquisa  

Na próxima aula de Geografia destinada a este projeto integrador, oriente os grupos a 

pesquisar alguns dados, que servirão de base para a elaboração dos roteiros: 

• País de origem, país de passagem/escala, fusos horários, registro das línguas locais faladas, 
empresas de transporte, tipo de hospedagem. 

• Tipos de clima, vegetação, relevo, principais referências para localização, populações 
originárias, população atual, atividades econômicas, IDH, etc. 

Etapa 3 – Elaboração dos textos/roteiros 

Na aula seguinte de Geografia, conduza as atividades de modo que os grupos elaborem a 

versão final dos roteiros de viagem. Nesta etapa, demande a atuação do professor de Língua Portuguesa 

para orientá-los a produzir textos, de até duas páginas, contemplando as informações que servirão 

de base para a confecção dos cartazes. 
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Etapa 4 – Correção dos textos e escolha de informações 

Na próxima aula de Língua Portuguesa deste projeto, o professor deverá corrigir os textos dos 

alunos e ajudá-los a selecionar as informações que serão apresentadas nos cartazes. Será necessário 

desenvolver boas estratégias de escrita e seleção de imagens para atrair a atenção dos colegas. 

Etapa 5 – Revisão dos elementos geográficos 

Na última aula de Geografia deste projeto integrador, observe se há relação adequada entre 

informação e imagens nos cartazes confeccionados pelos grupos. Peça a eles que finalizem a 

produção e reserve um tempo da aula para a exposição dos cartazes em local de circulação na escola, 

os quais serão avaliados pela classe (designada previamente) do 8º ano. 

Etapa 6 – Finalização 

Faça um levantamento dos votos dados pelos alunos da turma do 8º ano para o roteiro de 

viagem que tenha sido considerado o mais interessante. 

Como a ideia é de uma competição, porém, em que todos possam ganhar aprendendo, 

sugere-se como prêmio que o grupo responsável pela elaboração do roteiro mais votado escolha um 

filme para assistir com toda a turma. Promova a exibição do filme aos alunos. Se necessário, conte 

também com uma aula de Língua Portuguesa para tanto. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Como o 4º bimestre, a princípio, trata-se do período mais crítico do ano letivo, sugere-se a 

adoção de três critérios para a avaliação da aprendizagem dos alunos: 

• Reconhecimento dos aspectos físicos que caracterizam a Oceania. 

• Análise e comparação de aspectos da esfera social do espaço geográfico, como população, 
economia, urbanização, IDH e PIB. Verifique se os alunos são capazes de apontar as 
desigualdades socioeconômicas entre os países estudados. 

• Percepção da localização e das distâncias entre diferentes partes do globo e a Oceania.  

Esses três aspectos podem ser qualificados como ótimo, bom ou insuficiente. 

Você também pode solicitar uma produção textual na qual os alunos apontem semelhanças e 

diferenças sobre o tratamento dos governos quanto às populações indígenas no Brasil e na Austrália, 

por exemplo. Além disso, proponha ao professor de Língua Portuguesa que a atividade relativa aos 

fusos horários possa ser considerada uma avaliação desse componente curricular.  

Se você tiver optado por exibir um dos filmes indicados neste plano de desenvolvimento, 

solicite aos alunos que elaborem uma síntese dos elementos geográficos (físico-naturais e sociais) 

que tenham percebido no filme. 
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