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Sites 

Secretaria de Educação do Paraná. Material sobre o desenvolvimento de jogo didático sobre  
a Revolução Industrial, desenvolvido por professores da rede pública do Estado do Paraná. 
Contém relatos sobre a experiência e a metodologia do jogo. Disponível em: 
<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2
014_uenp_hist_pdp_silvana_mara_francisquinho.pdf>. Acesso em: 28 set. 2018. 

Ministério Público do Paraná. Notícias e informações sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). Disponível em: <http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-1348.html>.  
Acesso em: 28 set. 2018. 

Vídeo 
A modernidade chega a vapor. Brasil: TV Escola, 2001. Disponível em: 
<https://tvescola.org.br/tve/video?idItem=4586>. Acesso em: 6 nov. 2018.  

Notícias 
relevantes 

MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS. Referência em proteção de direitos, Estatuto da Criança  
e Adolescente completa 28 anos. Disponível em: <http://www.mdh.gov.br/todas-as-
noticias/2018/julho/referencia-em-protecao-de-direitos-estatuto-da-crianca-e-adolescente-
completa-28-anos>. Acesso em: 28 set. 2018. 

MERELES, Carla. Estatuto da criança e do adolescente: quais direitos garante? Disponível em: 
<http://www.politize.com.br/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-direitos/>. Acesso em: 28 set. 2018. 

Artigo 

MELO, Victor Andrade de. Lazer, modernidade, capitalismo: um olhar a partir da obra de Edward 
Palmer Thompson. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
21862010000100001&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 28 set. 2018. 

Livro THOMPSON, Edward Palmer. A formação da classe operária inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2012.  

 

7. Projeto integrador 

A proposta deste projeto é possibilitar que a turma desenvolva uma enciclopédia com 

verbetes relacionados aos direitos da criança e do adolescente. A partir do texto do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), de notícias, textos publicitários e o histórico de formulação do 

estatuto, espera-se que o aluno identifique, reconheça e se aproprie de seus direitos. Esta proposta 

de projeto permite também mobilizar habilidades de diferentes áreas do conhecimento, a depender 

da forma como as pesquisas dos grupos sejam conduzidas.  

A turma deverá ser dividida em grupos de quatro integrantes, devendo cada um deles elaborar 

de quatro a oito verbetes para a enciclopédia. 

O projeto integra componentes curriculares de História e Língua Portuguesa. Por isso, o 

desenvolvimento das atividades discentes requer a colaboração e o envolvimento do professor de 

Língua Portuguesa no projeto.  
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Título: Enciclopédia dos direitos da criança e do adolescente 

Tema Direitos das crianças e dos adolescentes. 

Problema central 
enfrentado 

Compreender os principais pontos do Estatuto da Criança e do Adolescente e formular uma 
enciclopédia que colabore para a leitura do documento.  

Produto final Enciclopédia com verbetes relacionados ao Estatuto da Criança e do Adoslescente (ECA). 

Justificativa 

É imprescindível que o aluno do 8º ano entenda os processos históricos relacionados ao  

Iluminismo e às revoluções Francesa e Inglesa, bem como compreenda o desdobramento desses 

eventos e os reflexos deles no tempo presente. No projeto aqui proposto, o aluno tem a oportunidade 

de observar continuidades e rupturas nesses processos, que estudou durante o bimestre, num contexto 

aplicado à sua realidade e essencial para sua formação como cidadão.  

Competências gerais desenvolvidas 

• Mobilizar o tema contemporâneo Direito da criança e do adolescente. 

• 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.  

• Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional 
e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e  
do planeta.  

• 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.  

• Compreender como se organiza um documento oficial no Brasil, como podemos localizar 
suas principais informações e objetivos.  

• Compreender o contexto em que se formularam os primeiros direitos sociais a partir da 
Declaração dos Direitos Humanos e Cidadãos.  

• Compreender o contexto de formulação do ECA.  

• Compreender a influência dos órgãos internacionais na elaboração de leis no Brasil. 

• Analisar campanhas publicitárias e sua função em termos de políticas públicas.  

• Identificar pontos centrais em notícias e sua relevância para pesquisa.  
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Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História  
Revolução Francesa e seus 
desdobramentos. 

Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus 
desdobramentos na Europa e no mundo. (EF08HI04) 

Língua 
Portuguesa 

Estratégia de leitura: 
apreender os sentidos  
globais do texto 

Identificar, em notícias, o fato central, suas principais circunstâncias  
e eventuais decorrências; em reportagens e fotorreportagens o fato  
ou a temática retratada e a perspectiva de abordagem, em entrevistas 
os principais temas/subtemas abordados, explicações dadas ou teses 
defendidas em relação a esses subtemas; em tirinhas, memes, charge,  
a crítica, ironia ou humor presente. (EF69LP03) 

Língua 
Portuguesa 

Efeitos de sentido 

Identificar e analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos 
textos publicitários, relacionando as estratégias de persuasão e apelo ao 
consumo com os recursos linguístico-discursivos utilizados, como imagens, 
tempo verbal, jogos de palavras, figuras de linguagem etc., com vistas  
a fomentar práticas de consumo conscientes. (EF69LP04) 

Língua 
Portuguesa 

Reconstrução das condições 
de produção e circulação  
e adequação do texto à 
construção composicional  
e ao estilo de gênero  
(lei, código, estatuto,  
código, regimento etc.) 

Identificar, tendo em vista o contexto de produção, a forma de 
organização dos textos normativos e legais, a lógica de hierarquização de 
seus itens e subitens e suas partes: parte inicial (título – nome e data – e 
ementa), blocos de artigos (parte, livro, capítulo, seção, subseção), artigos 
(caput e parágrafos e incisos) e parte final (disposições pertinentes à sua 
implementação) e analisar efeitos de sentido causados pelo uso de 
vocabulário técnico, pelo uso do imperativo, de palavras e expressões que 
indicam circunstâncias, como advérbios e locuções adverbiais, de palavras 
que indicam generalidade, como alguns pronomes indefinidos, de forma a 
poder compreender o caráter imperativo, coercitivo e generalista das leis 
e de outras formas de regulamentação. (EF69LP20) 

Duração 

De três semanas a um mês. 

Material necessário 

Computadores com acesso à internet, por meio dos quais os grupos poderão elaborar e 

editar seus textos.  

Perfil do professor coordenador do projeto 

Os professores envolvidos neste projeto deverão trabalhar em conjunto de forma a colaborar 

para a elaboração dos verbetes. O trabalho estará centralizado nas aulas de Língua Portuguesa  

e História. Caso seja possível, o engajamento dos professores de Geografia, Matemática e Ciências 

favorecerá o desenvolvimento do projeto.  
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Conhecendo enciclopédias e direitos 

1ª aula (História) 

O projeto deverá acontecer ao final do bimestre, após a exploração do conteúdo programado, 

para que os alunos já tenham familiaridade com a Enciclopédia e a Revolução Francesa em seus 

respectivos contextos de surgimento.  

Nesta aula inicial, retome as pesquisas e informações sobre os temas trazidos pelos alunos ao 

longo do bimestre, e aproveite-os para introduzir o que será feito nesse momento.  

Além de detalhar a criação e o conteúdo da Enciclopédia iluminista, é essencial que você 

aborde novamente a Revolução Francesa, caracterizando-a como um momento de conquista de 

direitos e mostrando como os filósofos iluministas contribuíram para a construção de uma nova 

estrutura social no mundo ocidental. Trabalhe trechos da Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão, para que os alunos compreendam as relações entre o momento histórico das revoluçãos 

e a necessidade de estabelecimento de direitos específicos.  

2ª aula (Língua Portuguesa) 

Apresente para a turma características textuais e editoriais de uma enciclopédia, explicando 

a divisão temática e por verbetes. Para isso, é interessante que os alunos explorem diferentes 

enciclopédias, observem a estrutura dos verbetes e o que cada um pode conter. Coleções de 

enciclopédias, enciclopédias temáticas ou digitais são alguns dos tipos que podem ser apresentados, 

e que seguem em sugestão ao final da descrição desse projeto. Eles devem compreender qual  

a função social das enciclopédias para que possam elaborar bons verbetes e um texto útil para 

outros jovens, crianças e interessados.    

Etapa 2 – Contextualização histórica e literária do ECA 

3ª aula (História) 

Contextualize o momento histórico brasileiro e internacional que permitiu o estabelecimento 

do ECA e a importância desse documento para a afirmação da identidade e da integridade da criança 

e do adolescente.  

4ª aula (Língua Portuguesa) 

Explique a divisão do ECA; se possível, mostre à turma o documento na íntegra (on-line ou 

impresso). Trabalhe trechos específicos do documento. O importante é que, a partir desses trechos, 

o aluno possa iniciar a seleção dos verbetes de sua lista.  

O aluno deve ser esmiuçar esses trechos, para identificar os principais temas tratados no ECA 

e como ele se relacionam com questões e problemas da atualidade. A análise dos trechos pode ser 

feita coletivamente.  
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Etapa 3 – Por dentro do ECA  

5ª aula (História) 

Depois da contextualização histórica a respeito do ECA, o aluno deve se dedicar ao estudo de 

questões relacionadas a esse conjunto de leis. Faça perguntas norteadoras para turma, como: “Qual é a 

importância desse estatuto para a sociedade brasileira”;  “Quais os desdobramentos desse estatuto para 

a nossa sociedade?”; “Quem elaborou o estatuto?”; “Todas as crianças e os adolescentes brasileiros 

conhecem o ECA?”; “Por que é importante para uma criança e um adolescente conhecerem o ECA?”.  

Para que o aluno possa responder a essas questões, é necessário que ele tenha acesso à 

internet, bem como a livros, artigos e veículos de imprensa que permitam o conhecimento e a 

seleção de informações.  

Ajude o aluno a selecionar e armazenar o material de pesquisa. No caso de material digital, 

mostre como salvar links e sites favoritos. Se for material impresso, auxilie-o a elaborar fichamentos 

sintetizando as principais ideias.  

6ª aula (História) 

Nesta aula, o aluno deve determinar os verbetes. Para isso ele pode consultar o material 

pesquisado na aula anterior.  

Um modo de facilitar a determinação dos verbetes é elaborar um questionário cujas respostas, 

automaticamente, evidenciarão alguns conceitos. Abaixo, listamos algumas perguntas e suas respectivas 

respostas: 

1. O que é o ECA?  

Um conjunto de normas para o ordenamento jurídico garantindo o direito das crianças e dos 
adolescentes.  

2. De acordo com o ECA, quem é criança? 

É considerado criança aquele que possui de 0 a 12 anos (incompletos).  

3. Segundo o ECA, quem é adolescente? 

Aquele que possui de 12 anos completos a 18 anos (incompletos).  

4. Como é a divisão do ECA? 

Ele é dividido em dois livros, sendo cada livro dividido em artigos.  

5. Quem deve se responsabilizar pela criança e pelo adolescente? 

De acordo com o artigo 4º do ECA, “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral 
e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura,  
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”.  
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A partir das respostas, oriente a turma a levantar alguns verbetes, tais como: norma, jurídico, 

criança, adolescente, livro, artigo, estatuto, família, Estado, comunidade, etc.  

Etapa 5 – Descrição dos verbetes 

7ª aula (Língua Portuguesa) 

Nesta aula, o aluno deve começar a definir o texto dos verbetes. Lembre à turma que, além 

do texto, também é possível inserir imagens nos verbetes. Nesse momento, é importante que os 

alunos tirem suas dúvidas acerca dos termos levantados com os professores e que verifiquem com 

quais especialistas poderão revisar o que foi escrito para cada verbete. Assim, converse previamente 

com os professores de outras áreas, para que eles estejam cientes de que, eventualmente, serão 

acionados pela turma.  

8ª aula (História) 

Finalize o trabalho iniciado na aula de Língua Portuguesa, auxiliando a turma a finalizar a 

descriação dos verbetes.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A produção da enciclopédia pode ser avaliada quanto à qualidade dos verbetes desenvolvidos 

pelos grupos, o envolvimento e o aprofundamento das pesquisas, a boa organização do grupo e a 

clareza nas ações necessárias para a conclusão dos projetos. Além disso, os alunos podem desenvolver 

um texto autoral contando como foi a experiência do projeto. Você pode sugerir um pequeno roteiro 

para o desenvolvimento desse texto, como o que segue:  

1. Você já conhecia ou tinha ouvido falar do Estatuto da Criança e do Adolescente? Onde?  

2. Alguma das leis do estatuto foi novidade para você? Ou você já sabia já conhecia os preceitos 
dessa lei?  

3. Você se surpreendeu com alguma informação ou fato encontrado nas pesquisas? O quê?  

4. Conte um pouco sobre o processo de elaboração dos verbetes. Qual foi o mais interessante?  

5. Você acha que todas as crianças e adolescentes sabem da existência do ECA? Acha importante 
que todos o conheçam?  

6. Você considera que a enciclopédia é útil para quem pretende estudar e conhecer mais sobre os 
direitos das crianças e dos adolescentes?  

7. Conhecer o ECA mudou alguma coisa em sua vida? Como você se sente, agora que conhece os 
seus direitos?  
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Para saber mais – aprofundamento para o professor 

Artigo e documento 

BOTO, Carlota. Na Revolução Francesa, os princípios democráticos da escola 

pública, laica e gratuita: o relatório de Condorcet. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

73302003000300002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 28 set. 2018. 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/inclusao-social-e-

equidade/acessibilidade/legislacao-pdf/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente>. 

Acesso em: 28 set. 2018. 

Livros 

CAMPELLO, Bernadete Santos; CENDÓN, Beatriz Valadares; KREMER, Jeannette 

Marguerite (Org.). Fontes de informação para pesquisadores e profissionais. Belo 

Horizonte: UFMG, 2000.  

D´ALEMBERT, Jean le Rond; DIDEROT, Denis. Enciclopédia. São Paulo: Unesp, 2015. 5 v. 

Site 

Enciclopédia do Instituto Itaú Cultural: Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/>. Acesso em: 28 set. 2018. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302003000300002&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302003000300002&lng=pt&nrm=iso
http://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/inclusao-social-e-equidade/acessibilidade/legislacao-pdf/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente
http://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/inclusao-social-e-equidade/acessibilidade/legislacao-pdf/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/

