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7.  Projeto integrador 

Esta proposta de projeto integra componentes curriculares de História e Língua Portuguesa, 

sob o título América Independente. Sua adoção é indicada porque permite aprofundar os temas 

estudados ao longo do bimestre, favorecendo que o aluno constitua um conhecimento mais amplo 

sobre os eventos, os sujeitos e grupos envolvidos nos processos de emancipação das colônias 

europeias e de construção das nações americanas.  

Considerando que atualmente há uma vasta historiografia sobre a América Latina no século 

XIX, que busca entender, sobretudo, as relações entre elites e setores populares, este projeto pretende 

mobilizar o aluno a realizar pesquisas, a refletir e a elaborar conhecimento sobre esse tema.  

Levando em conta, também, que os jornais impressos foram importantes meios de difusão de 

informações, comunicação e troca de conhecimento entre sujeitos envolvidos em processos de 

ruptura política tanto na Europa quanto na América, este projeto pretende debater com o aluno a 

função do jornal impresso e também incentivá-lo a produzir um jornal. 

Como trata-se de um aprofundamento do tema trabalhado ao longo do bimestre, sugerimos 

que este projeto integrador seja proposto à turma um pouco antes da segunda prova bimestral, 

servindo como uma ferramenta de estudo preliminar à avaliação.  

Título: América Independente  

Tema A América Latina no século XIX.  

Problema central 
enfrentado 

Compreender as relações entre os diversos setores que atuaram nos processos de 
independência das colônias europeias e de construção das nações latino-americanas, durante  
o século XIX, com atenção especial para a disputa de discursos e de poderes.   

Produto final Publicação de um jornal impresso temático.  

Justificativa 

Esta proposta de projeto integrador entre  História e Língua Portuguesa, em sintonia com as 

indicações de objetos de conhecimento e as habilidades previstos na BNCC, tem como objetivo central 

trabalhar questões relacionadas à América Latina, no contexto do século XIX. Além disso, o projeto 

aqui proposto visa a contribuir para que o aluno conheça melhor a mais tradicional das mídias, o jornal 

impresso, bem como experiencie as etapas de produção de um jornal temático.  

Competências gerais desenvolvidas 

• Reconhecer a mídia impressa como uma importante ferramenta de comunicação e de 
difusão de informação. 

• Aprimorar a pratica da pesquisa com ênfase no confronto de fontes e de teorias.  

• Exercitar a interpretação de informações. 
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• Argumentar com base em fatos, dados e informações. 

• Praticar as competências leitora e escrita.  

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. 

Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 

Independência dos Estados 
Unidos da América 
Independências na América 
espanhola 
• A revolução dos 
escravizados em São Domingo 
e seus múltiplos significados e 
desdobramentos: o caso do 
Haiti 
Os caminhos até a 
independência do Brasil 

Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos de 
independência nas Américas, seus aspectos populacionais e suas 
conformações territoriais. (EF08HI07)  

Conhecer o ideário dos líderes dos movimentos independentistas e seu 
papel nas revoluções que levaram à independência das colônias 
hispano-americanas. (EF08HI08) 

Conhecer as características e os principais pensadores do Pan- 
-americanismo. (EF08HI09) 

Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de diferentes grupos 
sociais e étnicos nas lutas de independência no Brasil, na América 
espanhola e no Haiti. (EF08HI11) 

Língua 
portuguesa 

Relação entre textos 
Justificar diferenças ou semelhanças no tratamento dado a uma mesma 
informação veiculada em textos diferentes, consultando sites e serviços 
de checadores de fatos. (EF08LP02) 

Relação do texto com o 
contexto de produção e 
experimentação de papéis 
sociais 

Produzir e publicar notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens, 
reportagens multimidiáticas, infográficos, podcasts noticiosos, entrevistas, 
cartas de leitor, comentários, artigos de opinião de interesse local ou 
global, textos de apresentação e apreciação de produção cultural – 
resenhas e outros próprios das formas de expressão das culturas juvenis, 
tais como vlogs e podcasts culturais, gameplay, detonado etc.– e cartazes, 
anúncios, propagandas, spots, jingles de campanhas sociais, dentre outros 
em várias mídias, vivenciando de forma significativa o papel de repórter, 
de comentador, de analista, de crítico, de editor ou articulista, de 
booktuber, de vlogger (vlogueiro) etc., como forma de compreender as 
condições de produção que envolvem a circulação desses textos e poder 
participar e vislumbrar possibilidades de participação nas práticas de 
linguagem do campo jornalístico e do campo midiático de forma ética e 
responsável, levando-se em consideração o contexto da Web 2.0, que 
amplia a possibilidade de circulação desses textos (EF69LP06) 

Duração 

Uma semana letiva, englobando duas aulas de História e duas aulas de Língua Portuguesa, 

além de um momento de culminância, para a apresentação das fotorreportagens. 

Material necessário 

A lista do material necessário para o desenvolvimento deste projeto integrador indicada 

abaixo é uma sugestão. Considere os recursos disponíveis na escola para montar a lista de sua turma.  

• Literatura de referência (livros, artigos científicos e notícias jornalísticas). 
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• Mapa político atual da América Latina. 

• Folhas de papel sulfite A4 para impressão. 

• Régua e tesoura. 

• Computador com programa de edição de texto. 

• Impressora conectada ao computador. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Os professores coordenadores do projeto devem ministrar aulas de História e Língua 

Portuguesa em uma mesma turma do 8º ano do Ensino Fundamental, além de possuírem familiaridade 

com redação e edição de texto por meio de ferramentas digitais.  

Desenvolvimento 

O projeto será desenvolvido em uma semana letiva, englobando duas aulas de História e duas 

de Língua Portuguesa, além de um momento de conclusão para a apresentação do trabalho.  

Etapa 1 – Definições sobre como será organizado o projeto integrador 

Os professores de História e Língua Portuguesa devem se reunir para estabelecer alguns 

parâmetros para a realização do trabalho, estabelecendo um plano seguro de apresentação do 

projeto, tanto com relação aos temas que deverão ser pesquisados, quanto sobre o sentido e as etapas 

de produção de um jornal impresso.  

Etapa 2 – Exposição conceitual e sensibilização da turma  

1ª aula (História) 

Deixe exposto, durante esta aula e as próximas, um mapa político atual da América Latina. Na 

sequência, apresente o projeto à turma, explicando que se trata de uma atividade que levará o grupo 

a conhecer mais os processos históricos ocorridos na América Latina durante o século XIX. Além de 

possibilitar que a turma entenda melhor a importância e o modo de produção de uma das mídias mais 

tradicionais, o jornal impresso, que também exerceu grande influência como veículo de propagação 

de ideias durante os processos de independêcia das colônias europeias na América. Informe que, após 

a pesquisa e a investigação dos temas, a turma deverá produzir um jornal impresso refletindo a 

atmosfera política da América Latina no século XIX.  

Para facilitar a execução do projeto, divida a turma em pequenos grupos, atribuindo diferentes 

tarefas para cada um deles. Sendo que um grupo poderá se responsabilizar pela parte editorial do 

projeto; um segundo grupo poderá desenvolver uma matéria sobre determinado tema; outro grupo 

pode se encarregar de elaborar cartas fictícias dos leitores etc. Como será o professor de Língua 

Portuguesa que apresentará as características técnicas do jornal impresso, divida os grupos nesta aula, 

porém explique como ocorrerão as próximas etapas, diminuindo uma possível ansiedade da turma. 
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Ainda nesta aula, é importante retomar conteúdos trabalhados ao longo do bimestre, 

enfatizando a atuação das elites e dos movimentos populares no contexto da disputa política ocorrida 

em toda a América Latina no século XIX. Selecione alguns países (Haiti, Peru e Brasil) como exemplos, 

para reforçar e evindenciar o foco do projeto. Sintetize as disputas de forças entre os agentes 

envolvidos nas independências desses três países.   

Etapa 3 – Andamento do trabalho  

2ª aula (Língua Portuguesa) 

A turma deverá estar dividida em pequenos grupos. Disponibilize para cada grupo um jornal 

diário. Pode ser o mesmo veículo de impressa para todos os grupos ou veículos diferentes, o 

importante é que todos os grupos tenham em mãos um jornal diário completo, para que possam 

visualizar as diferentes partes que compõem essa mídia.  

Apresente para a turma as partes de um jornal. Caso prefira, selecione algumas partes mais 

emblemáticas: capa (cabeçalho, manchete, foto de destaque e síntese das principais notíciais), 

primeiro caderno, artigo de opinião, cartas dos leitores, resenha, caderno de cultura etc. Explique que 

para um jornal ser feito é preciso de uma longa cadeia de profissionais com funções diversas (jornalista 

investigativo, redator, revisor, fotógrafo etc.). Selecione, previamente, algumas partes do jornal para 

serem lidas coletivamente. Converse sobre o gênero dos textos lidos.  

Na sequência, forneça um texto sobre a América Latina no século XIX para cada grupo. Esses 

textos deverão ser selecionados previamente pelos dois professores envolvidos no projeto, pensando 

tanto a forma como o conteúdo.  

Os grupos deverão extrair informações desses textos e elaborar novos textos a partir dessas 

fontes. Os textos elaborados pelos grupos deverão ser apresentados na próxima aula de História.  

Etapa 4 – Reescrita e revisão dos textos  

3ª aula (História) 

Avalie o trabalho desenvolvido pelos grupos, selecione os textos que considerar mais 

apropriados para a produção do jornal. Sintetize esses textos no quadro, para que todos os grupos 

possam visualizar os resultados alcançados até o momento. Nessa síntese, indique o tema, o título e o 

gênero (já formatado ou mais apropriado). Nesta etapa, a turma deverá definir o formato do jornal, 

pois já possui material suficiente para essa definção.  

Verique se os grupos também pensaram em imagens e outros recursos visuais para a edição 

do jornal que estão desenvolvendo. Além disso, este é o momento adequado para a definição de um 

nome para a mídia do grupo.  

Nesta aula, os grupos devem ser capazes de finalizar seus trabalhos, porque na próxima aula 

de Língua Portuguesa a turma deverá “fechar” a edição do jornal.  
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Etapa 5 – Fechamento do jornal 

4ª aula (Língua Portuguesa) 

Caso seja possível, esta aula deverá ser realizada no laboratório de informática. Mas caso a 

escola não possua esse recurso pedagógico, disponibilize um ou mais computadores para a turma. Por 

meio de um programa de edição de texto simples, que possua ferramentas de redação, revisão e 

design, peça aos alunos que redijam e diagramem textos e outros recursos informativos que deverão 

constar nesta edição do jornal. É aconselhável fazer uma impressão desse material ainda na aula, para 

que a turma tenha uma ideia precisa do formato do jornal.  

A ideia é que em um momento próximo, a turma possa apresentar o jornal para os professores 

envolvidos no projeto. Verifique a necessidade de reservar uma aula extra de uma das duas disciplinas 

para a conclusão do projeto. Ou, ainda, por se tratar de uma mídia impressa, avalie se não é o caso da 

turma entregar aos professores apenas o produto (jornal impresso), sem a necessidade de uma 

conclusão crítica e reflexiva da atividade.  

Etapa 6 – Conclusão do projeto  

Em horário previamente agendado, os professores de História e Língua Portuguesa 

organizarão a apresentação do jornal. Como indicado acima, avaliem qual o formato mais apropriado 

para que a turma apresente a conclusão desse projeto. O envolvimento da turma no projeto é um bom 

medidor para a definição de uma apresentação final.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Os professores envolvidos neste projeto integrador, entendendo que o processo de avaliação 

deve ser contínuo, poderão incluí-lo no conjunto de instrumentos de avaliação formativa que 

programarem para o 2º bimestre letivo. Neste caso, precisam estar atentos para o registro da 

participação efetiva de cada aluno nas diversas etapas que compõem o projeto, estabelecendo 

também para o grupo, prévia e claramente, os critérios e valores referentes a tal avaliação. Por outro 

lado, contemplando a dimensão autoavaliativa necessária ao aperfeiçoamento contínuo de seu 

trabalho, os professores que coordenam este projeto integrador podem registrar todos os momentos 

de sua implementação concreta e, ao final, elaborar conjuntamente um relatório sintético da 

experiência, destacando os pontos negativos, os pontos positivos e possíveis alterações, inclusões ou 

adaptações de atividades para uma futura reedição do projeto. 

Além do projeto integrador, deve fazer parte do processo avaliativo das aprendizagens os 

trabalhos apresentados nos capítulos 4, 5 e 6, que introduzem relações mais complexas de 

entrelaçamento dos fatos históricos com os respectivos contextos políticos e sociais. Além dos 

trabalhos escritos e exibidos, em todos os capítulos há exercícios de formulação de hipóteses, de 

relação dos fatos, de deduções induzidas de causa e consequência, leitura/descrição e interpretação 

de textos e imagens, leituras de mapas, que exigem esforço e atenção, tornando-os elementos 

importantes de avaliação da participação individual do aluno em relação à aula e de seu empenho em 

realizar os exercícios e as pesquisas pedidas. 
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Para saber mais – aprofundamento para o professor 
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