
 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 
C

ap
ít

u
lo

 1
6

 

Notícia 
relevante 

STREECK, Wolfgang. O retorno do recalcado. O começo do fim do capitalismo neoliberal. Revista 
Piauí, edição 135, de. 2017. Disponível em: <https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-retorno-
do-recalcado/>. Acesso em: 18 out. 2018. 

Vídeo 
Encontro com Milton Santos: o mundo global visto do lado de cá. Direção de Sílvio Tendler. Brasil, 
1994. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kzdsdzm2X9w>.Acesso em: 18 out. 
2018. 

Artigos 

DAMIÃO, Abraão Pustrelo & FELIX, Sueli Anduccioli. Modernidade e globalização neoliberal: a 
‘nova’ condição do trabalho e dos trabalhadores no contexto da mentalidade de curto prazo. 
Cadernos da Psicologia Social do Trabalho. vol.16 no 2. São Paulo, dez. 2013. 

IANNI, Octavio. Globalização: novo paradigma das ciências sociais. Estudos Avançados,  vol.8 no 
21 São Paulo maio/ago. 1994. 

Livro 
GIDDENS, Anthony. O mundo em descontrole. O que a Globalização está fazendo de nós. Rio de 
Janeiro: Record, 2002. 
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Filmes 
Fahrenheit 9/11. Direção de Michel Moore. Estados Unidos, 2004. 

11 de Setembro. Direção de Ken Loach; Amos Gitaï; Mira Nair (et.al). Europa filmes, 2002. 

Notícia 
relevante 

A crise do século 21: refugiados são tema de programa na Rádio USP. Disponível em: 
<https://jornal.usp.br/radio-usp/a-crise-do-seculo-21-refugiados-sao-tema-de-programa-na-
radio-usp/>. Acesso em: 16 out. 2018. 

Artigos 

TOUSSAINT, Eric. Como usar o que nos diz Thomas Piketty em ‘O Capital no Século XXI’ 
(Tradução: Rui Viana Pereira; Revisão: Maria da Liberdade). CADTM Bélgica (Comité para a 
Anulação da Dívida do Terceiro Mundo). Disponível em:<http://www.cadtm.org/Como-usar-o-
que-nos-diz-Thomas>. Acesso em: 17 out 2018. 

Livros 
YOUSAFZAI, Malala; LAMB, Christina. Eu sou Malala: a história da garota que defendeu o direito à 
educação e foi baleada pelo Talibã. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.  

 

7. Projeto integrador 

Título:Meu consumo e o lixo que produzo impactamo meio ambiente 

Tema Meio Ambiente 

Problema central 
enfrentado 

Os efeitos negativos da modernidade têm produzido consequências que podem ser irreparáveis 
caso não assumamos, individualmente e coletivamente, uma consciência ambiental revendo  
hábitos e práticas.  

Produto final Ação social por meio de folheto explicativo e coleta de resíduos sólidos em espaço público. 

Justificativa 

O texto da BNCC sublinha a necessidade das Ciências Humanas de estimular uma “formação 

ética, elemento fundamental para a formação das novas gerações, auxiliando o aluno a construir um 

sentido de responsabilidade para valorizar: os direitos humanos; o respeito ao ambiente e à própria   

coletividade”. Os conteúdos trabalhados no bimestre exploraram temas que passaram pelo avanço 

de ações que são próprias da economia globalizada. Referimo-nos a práticas modernizadoras que 

nem sempre se coadunam com o respeito ao meio ambiente, gerando impactos agressivos que não 

https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-retorno-do-recalcado/
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-retorno-do-recalcado/
https://www.youtube.com/watch?v=kzdsdzm2X9w
http://www.cadtm.org/Como-usar-o-que-nos-diz-Thomas
http://www.cadtm.org/Como-usar-o-que-nos-diz-Thomas
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podem ser ignorados: a destruição de florestas, a poluição do ar, a relação entre o consumismo e 

a produção de lixo, entre outras.  

Também, no texto do documento citado, indica-se a importância do aluno ser estimulado a 

desenvolver uma “visão mais sistêmica do planeta com base em princípios de sustentabilidade 

socioambiental”. Desse modo, este projeto propõe integrar componentes curriculares de História e 

Ciências, no desenvolvimento de um trabalho relacionado à temática do meio ambiente, a partir de 

uma intervenção no espaço público visando a melhorar a qualidade de vida individual, coletiva e 

socioambiental. 

Aos alunos será proposto a elaboração de um folheto explicativo sobre os impactos causados 

ao meio ambiente pelo consumo e pela produção de lixo, além de uma campanha de coleta de 

resíduos sólidos de um espaço público.  

Competências gerais desenvolvidas 

• Argumentar com base em fatos, dados e informações confáveis, 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. 

• Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e 
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável  
em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo 
contemporâneo. 

• Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, 
exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação 
espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. 

Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 
O Brasil e suas relações 
internacionais na era da 
globalização 

Relacionar aspectos das mudanças econômicas, culturais e sociais 
ocorridas no Brasil a partir da década de 1990 ao papel do País no 
cenário internacional na era da globalização. (EF09HI27)  

Ciências 
Preservação da 
biodiversidade 

Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas 
ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações  
de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. (EF09CI13)  

Duração 

O projeto será desenvolvido em duas aulas de História e duas de Ciências, e um período extra 

para a atuação em campo (para execução da campanha e da coleta). 
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Material necessário 

• Computador e impressora. 

• Cartolina, papel sulfite, tesoura, régua e canetas coloridas.  

• Sacos de coletas de lixo. 

• Luvas. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

O professor coordenador deve ter simpatia e preocupação com as questões ambientais e 

habilidade para mobilizar o grupo a se engajar em uma ação coletiva em um espaço público, próximo 

à localização da escola (parque ou praça). 

Desenvolvimento 

Etapa 1 

Apresentação do projeto 

1ª aula(História) 

Inicie a aula tratando dos efeitos da globalização. O estudo dessa temática deve considerar 

os impactos políticos, sociais e ambientais causados por esse fenômeno, em diferentes níveis, em 

todas as partes do mundo.  

Sugerimos que seja exibido à turma o filme Uma verdade inconveniente (direção de Davis 

Guggenheim; Estados Unidos, 2006), como introdução ao tema e sensibilização para as consequências 

geradas pelo consumo exagerado e pela produção de lixo para a natureza e para o ser humano. 

Para finalizar a primeira aula do projeto, converse com a turma e pergunte se os alunos já 

conheciam essas informações trazidas pelo filme. Pontue que geralmente as pessoas são incapazes 

de mudar atitudes por desconhecer os efeitos do consumo desenfreado e da produção de lixo. Por 

isso, o grupo será incumbido de elaborar um folheto explicativo sobre os efeitos da globalização com 

relação ao consumo e a produção de lixo.  

Etapa 2 

Conhecendo outra perspectiva do tema 

2ª aula (Ciências) 

É importante que os alunos conheçam outras perspectivas sobre o tema tratado no projeto. 

Forneça-lhes informações sobre o consumo consciente e o impacto da produção de lixo e descarte 

no meio ambiente. Subsidie a turma com dados quantitativos que possam ratificar as informações 

adquiridas no filme visto por eles na aula anterior.  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Explique à turma que nossos padrões de consumo e de produção não estão respeitando a 

natureza. Diversos estudos científicos e ambientais demonstram que se mantivermos esses padrões 

em 50 anos sofreremos pela falta de água doce e consequentemente de alimentos.  

Antes de finalizar a aula, converse sobre a elaboração do folheto. Comente que diversas 

campanhas de conscientização e esclarecimento da população são realizadas também por meio de 

folhetos explicativos. Caso seja possível, leve alguns para que a turma possa folheá-los.  

Sinalize que na próxima aula eles vão trabalhar na elaboração do folheto, pensando tanto a 

parte gráfica quanto a textual e imagética.  

Etapa 3 

Estratégias e elaboração do folheto 

3ª. aula (História) 

Leve alguns folhetos para que a turma possa usar como exemplo. Em uma roda de conversa, 

discuta com a turma o caráter do folheto que vocês vão elaborar. Marque no quadro as seguintes 

perguntas norteadoras: “O que queremos informar?”; “Por que queremos divulgar essas informações?”; 

“Quem lerá o folheto?”; “Como o folheto chegará até o nosso público alvo?”. Espera-se que, a partir 

dessas questões, a turma consiga definir o modelo, o texto e outros recursos contidos no folheto.  

Além disso, é preciso estabelecer estratégias de produção e divulgação do folheto. Se a 

escola possui computador com impressora e uma copiadora, talvez seja o caso de definir uma 

tiragem impressa, que pode vir a ser custeada pela comunidade escolar (direção e associação de 

pais, por exemplo). Outra possibilidade é a confecção manual dos folhetos.  

Uma boa estratégia de divulgação do folheto é a partir de uma intervenção em área pública 

com a coleta de resíduos sólidos. Vocês podem promover uma atividade em uma praça ou parque 

situados próximo à escola, envolvendo toda a comunidade escolar.  

Etapa 4 

Finalização do folheto 

4ª aula (Ciências) 

Um folheto deve ter uma linguagem clara e objetiva. Os textos devem ser curtos e  

acompanhos por outros recursos, como fotos e ilustrações. Também é possível inserir citações de 

fontes primárias (literatura sobre os temas) ou secundárias (notícias de jornais e revistas). É preciso 

também atentar ao modelo do folheto, definindo a quantidade de páginas, partes, tópicos, etc.  
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Etapa 6 

Produto Final 

Para o maior envolvimento da turma e alcance do trabalho, vale pensar em uma ação 

coletiva ampla, com a participação da comunidade escolar. A direção deve propiciar condições para a 

ida do grupo a uma praça, ruas dos arredores da escola ou, de preferência, um parque.  

Em seguida, com o intuito de dar visibilidade ao trabalho discente, bem como de demonstar 

publicamente as preocupações ligadas à responsabilidade ambiental, vale a pena convidar os 

familiares a contribuírem com a intervenção.  

Reserve uma data, que pode ser em um fim de semana para que haja maior adesão, para a 

coleta dos resíduos sólidos descartados no local escolhido. Antes da ação, os alunos podem 

apresentar o trabalho e explicar o folheto. Lembre-os de usar luvas e sacos plásticos para a coleta  

do material.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação pode ser feita em um momento posterior a todas as etapas de trabalho e com a 

participação dos alunos. Em uma roda de conversa, verifique alguns pontos, tais como: 

1. O projeto contribuiu para que o aluno compreendesse a relação entre a globalização e a questão 
ambiental?  

2. O aluno é capaz de definir o conceito de “consumo consciente”? 

3. O aluno consegue relacionar o consumo com a produção de lixo? 

Caso julgue oportuno, também é possível aplicar um questionário ao público leitor do folheto 

para verificar o alcance do trabalho. Esse questionário pode ser formado por perguntas diretas,  

tais como: 

1. O folheto trouxe informações novas? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

2. O texto do folheto é claro e objetivo? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

3. Você gostou da ação pública? 

(  ) Sim. Por quê? ________________________ 

(  ) Não. Por quê?________________________ 
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Para saber mais – aprofundamento para o professor 

• Livros e artigos 

BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo, respostas à 

globalização. São Paulo: Paz e Terra, 1999.  

REIS, Heloiza Beatriz Cruz dos. Os impactos da globalização sobre o meio ambiente: 

uma introdução à análise da Comunicação Social. Contemporânea, nº 4 (1), 2005. 

Disponível em: 

<http://www.contemporanea.uerj.br/pdf/ed_04/contemporanea_n04_16_IgorSacra

mento.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2018.  

• Filmes  

Lixo extraordináriodo. Direção de Lucy Walker, João Jardim e Karen Harley. Brasil, 

2010. 

Uma verdade inconveniente. Direção de Davis Guggenheim. Estados Unidos, 2006.  

http://www.contemporanea.uerj.br/pdf/ed_04/contemporanea_n04_16_IgorSacramento.pdf
http://www.contemporanea.uerj.br/pdf/ed_04/contemporanea_n04_16_IgorSacramento.pdf

