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7. Projeto integrador 

Título: Garimpando o passado 

Tema Arqueologia; origens da humanidade e sua historicidade. 

Problema central 
enfrentado 

Compreender a prática historiadora a partir das metodologias de pesquisa e interpretação do 
passado por meio dos registros documentais. 

Produto final Mostra expositiva Garimpando o passado. 

Justificativa 

A Arqueologia constitui-se como uma ciência que investiga hábitos, costumes e modos de 

vida de diferentes sociedades humanas por meio do trabalho de coleta e escavações de materiais e 

vestígios deixados por esses grupos ao longo do tempo. Já a Educação Patrimonial, como prática 

educativa, permite a valorização dos bens culturais, sejam materiais, sejam imateriais. A combinação 

das duas práticas constitui importante meio de promover o exercício da curiosidade intelectual, 

investigação, imaginação e análise crítica, pressupostos para a construção da autonomia relacionada 

ao conhecimento. 

O projeto “Garimpando o passado” tem por objetivo promover o contato com diferentes 

práticas científicas e técnicas investigativas que abordam e contribuem na produção do conhecimento 

histórico. As atividades previstas no projeto pressupõem que as ações humanas possuem sua 

historicidade e que o trabalho arqueológico permite identificar os vestígios das formas de vida e de 

cultura, contribuindo para a compreensão e valorização da diversidade e identidade cultural. 

 

Competências gerais desenvolvidas 

As atividades previstas no projeto estão relacionadas ao desenvolvimento das seguintes 

competências gerais da BNCC:  

• 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.  

• 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.   

• 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 

• Identificar a Arqueologia como ciência relacionada à produção de conhecimento 
histórico, em especial sobre o modo de vida das diferentes sociedades ao longo do 
tempo. 

• Compreender o papel do arqueólogo, considerando que seu ofício envolve metodologia 
científica específica. 

• Reconhecer o valor do patrimônio arqueológico. 

• Promover o respeito à diversidade por meio do conhecimento dos diferentes modos de 
vida e de cultura.  

• Promover a valorização do trabalho coletivo por meio de ações colaborativas. 

 

Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidades 

Língua 
Portuguesa 

Estratégias e procedimentos 
de leitura 
Relação do verbal com outras 
semioses 
Procedimentos e gêneros de 
apoio à compreensão  
 

(EF69LP32) Selecionar informações e dados relevantes de fontes 
diversas (impressas, digitais, orais etc.), avaliando a qualidade e a 
utilidade dessas fontes, e organizar, esquematicamente, com ajuda do 
professor, as informações necessárias (sem excedê-las) com ou sem 
apoio de ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou gráficos.  
(EF69LP33) Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens 
variadas etc. na (re)construção dos sentidos dos textos de divulgação 
científica e retextualizar do discursivo para o esquemático – infográfico, 
esquema, tabela, gráfico, ilustração etc. – e, ao contrário, transformar o 
conteúdo das tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações etc. em texto 
discursivo, como forma de ampliar as possibilidades de compreensão 
desses textos e analisar as características das multissemioses e dos 
gêneros em questão.  
(EF69LP34) Grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os 
objetivos de leitura, produzir marginálias (ou tomar notas em outro 
suporte), sínteses organizadas em itens, quadro sinóptico, quadro 
comparativo, esquema, resumo ou resenha do texto lido (com ou sem 
comentário/análise), mapa conceitual, dependendo do que for mais 
adequado, como forma de possibilitar uma maior compreensão do 
texto, a sistematização de conteúdos e informações e um 
posicionamento frente aos textos, se esse for o caso.  

Estratégias de produção: 
planejamento e produção de 
apresentações orais  
 

(EF69LP38) Organizar os dados e informações pesquisados em painéis 
ou slides de apresentação, levando em conta o contexto de produção, o 
tempo disponível, as características do gênero apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias e tecnologias que serão utilizadas, ensaiar a 
apresentação, considerando também elementos paralinguísticos e 
cinésicos e proceder à exposição oral de resultados de estudos e 
pesquisas, no tempo determinado, a partir do planejamento e da 
definição de diferentes formas de uso da fala – memorizada, com apoio 
da leitura ou fala espontânea.  

História 
Formas de registro da 
História e da produção do 
conhecimento histórico 

(EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber histórico e 
analisar o significado das fontes que originaram determinadas formas 
de registro em sociedades e épocas distintas. 
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As origens da humanidade, 
seus deslocamentos e os 
processos de sedentarização 

(EF06HI05) Descrever modificações da natureza e da paisagem 
realizadas por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os 
povos indígenas originários e povos africanos, e discutir a natureza e a 
lógica das transformações ocorridas. 

Arte Patrimônio cultural 

(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e 
imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo suas 
matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, e 
favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas. 

Matemática 
 

Coleta de dados, organização 
e registro  
Construção de diferentes 
tipos de gráficos para 
representá-los e 
interpretação das 
informações  

(EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas 
sociais escolhidas pelos alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para 
registro, representação e interpretação das informações, em tabelas, 
vários tipos de gráficos e texto.  

Diferentes tipos de 
representação de 
informações: gráficos e 
fluxogramas  

(EF06MA34) Interpretar e desenvolver fluxogramas simples, 
identificando as relações entre os objetos representados (por exemplo, 
posição de cidades considerando as estradas que as unem, hierarquia 
dos funcionários de uma empresa etc.).  

Geografia Identidade sociocultural 

(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de 
vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos.  
(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de 
sociedade, com destaque para os povos originários. 

Duração 

Cerca de 2 meses, dependendo do tempo de preparação e desenvolvimento das atividades 

no decorrer das semanas. 

 

Material necessário 

Materiais simples para construção do espaço de escavação: caixas plásticas (organizadoras 

com tampa); areia esterilizada; luvas, máscaras cirúrgicas; aventais; pás pequenas de plástico; pincéis 

de plástico; peneiras pequenas; baldes; peças de objetos não cortantes utilizadas no cotidiano, como 

garrafas, vasos, pratos plásticos; ossos de animais pequenos, como galinhas, ou de materiais 

sintéticos; carvão; espinhas de peixe; conchas e pedras pequenas. Deve haver cuidado quanto à 

higienização dos materiais utilizados, que precisam ser previamente lavados e esterilizados. A caixa 

utilizada deve ser lacrada para evitar contato com animais que possam transmitir doenças. Antes de 

iniciar e ao finalizar as atividades, os alunos deverão lavar as mãos e higienizá-las com álcool em gel.  

Materiais para o registro dos fragmentos: pranchetas; formulários com os itens de descrição 

e câmeras fotográficas, que podem ser de celulares ou tablets. 
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Perfil do professor coordenador do projeto 

Todas as atividades deverão ser coordenadas pelo professor de História e acompanhadas por 

ao menos mais um professor das disciplinas correspondentes aos objetos de conhecimento e às 

habilidades previstas no projeto, no caso os professores de Língua Portuguesa, Arte, Matemática e 

Geografia. O professor coordenador do projeto deve planejar e organizar as ações de preparação do 

espaço onde serão realizadas as atividades, promover encontros com os outros professores 

envolvidos no projeto e coordenar as atividades realizadas dentro e fora do espaço da sala de aula.  

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Apresentação da proposta da atividade e delimitação do problema 

O projeto integrador deve ser iniciado com a preparação dos alunos, o que pode incluir a 

proposição de questões disparadoras que permitam ao professor identificar o conhecimento prévio 

dos alunos sobre o tema da atividade e os estimulem a se envolver no projeto. Algumas perguntas 

que podem ser feitas são: “Vocês sabem o que é Arqueologia?”; “Vocês já tiveram contato com um 

arqueólogo?”; “O que ele faz?”; “Vocês sabem o que é sítio arqueológico?”; “Em caso positivo, o que 

tem lá?”; “Alguém já visitou um sítio arqueológico?”; “Qual é a importância dos sítios 

arqueológicos?”; “Que relação existe entre Arqueologia e História?”. 

As respostas e os debates são estimulantes para a reflexão sobre o papel do arqueólogo e da 

própria Arqueologia. A proposta do projeto deve ser apresentada em seguida, para que os 

estudantes tomem conhecimento de como vão participar e de que há outros agentes da comunidade 

escolar envolvidos no projeto.  

O projeto “Garimpando o passado” resultará em uma mostra expositiva. Na apresentação do 

projeto, descreva de forma sucinta e objetiva suas etapas, como será desenvolvido e o que a turma 

poderá aprender. Se possível, apresente as características e etapas em slides. A apresentação, bem 

como as perguntas iniciais, deve instigar a curiosidade e promover o envolvimento dos alunos no 

projeto. Portanto, esteja aberto para considerar desdobramentos do projeto para além do que foi 

programado (verificando, porém, sua viabilidade).  

 

Etapa 2 – Montagem do sítio arqueológico 

A preparação do sítio deve contar com a participação dos outros professores envolvidos no 

projeto. Reserve um local apropriado dentro do espaço escolar para a construção do sítio. Prepare 

pequenas áreas com areia esterilizada (a quantidade dependerá do tamanho do espaço e da 

quantidade de alunos), cerque-as de modo que possam ser identificadas como áreas reservadas e 

enterre as peças que serão encontradas com a escavação. A ideia é criar um ambiente que reproduza 

as especificidades do sítio arqueológico como espaço de pesquisa e local de preservação.  
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Etapa 3 – Preparação dos alunos e escavação simulada 

A preparação dos alunos será realizada em duas etapas, sendo a primeira uma aula 

introdutória sobre sítios arqueológicos. Utilize fotografias e vídeos sobre os diferentes tipos de sítios, 

dando destaque para aqueles existentes no Brasil.  

Na aula seguinte, divida a turma em grupos de três alunos. Distribua os materiais da 

atividade para os grupos. Cada integrante ficará responsável por uma tarefa, a saber: coletar os 

fragmentos, fotografar as peças e as ações dos outros membros do grupo e preencher o formulário 

de descrição correspondente a cada peça coletada. Dispondo dos materiais, os alunos devem 

localizar os vestígios, identificá-los, tomar nota de suas caraterísticas físicas, fotografá-los e, por fim, 

recolhê-los para a análise posterior no laboratório simulado. Essa atividade promove o trabalho 

colaborativo e o conhecimento sobre os princípios básicos da prática arqueológica de forma lúdica. 

Revela ainda a importância da preservação dos sítios como lugares de memória e destaca a 

necessidade de preservação dos patrimônios arqueológico, histórico e ambiental.  

 

Etapa 4 – Laboratório arqueológico 

Com os fragmentos recolhidos pelos grupos, o professor vai simular um laboratório 

arqueológico, o que pode ser feito na própria sala de aula. Cada grupo deve dispor de uma mesa 

onde possa colocar e manusear os materiais coletados. Com a ajuda dos professores, os alunos 

realizarão análises de modo que possam elaborar questões e hipóteses, como: “O que é o 

fragmento/objeto encontrado?”; “Do que é feito e qual seria a sua função?”; “Com ele, podemos 

saber algo sobre o modo de vida do grupo que o produziu?”. A proposta é que os alunos 

ressignifiquem os objetos coletados, compreendendo-os não como simples restos ou pedaços de 

objetos, mas como vestígios, fragmentos que podem informar sobre hábitos, costumes e modos de 

vida de determinado grupo.  

 

Etapa 5 – Mostra expositiva: Garimpando o passado 

A exposição arqueológica tem como objetivo reunir os alunos participantes do projeto para 

apresentar os resultados do trabalho à comunidade escolar, exibindo o material coletado e as fotos 

que registraram os momentos do trabalho. Para tanto, com a orientação do professor, os alunos 

devem elaborar legendas para identificar tanto o material coletado como as fotos que registraram as 

atividades das escavações.  

Na mostra, os alunos podem explicar o que é Arqueologia, destacando a importância dessa 

ciência para a compreensão das formas de vida humana na Terra ao longo do tempo, qual é o papel 

do arqueólogo e quais são as suas ferramentas de trabalho. Os alunos podem apresentar, ainda, a 

variedade de sítios arqueológicos e quais os tipos de sítios existentes, tentando relacioná-los ao sítio 

em que trabalharam. É interessante, também, que destaquem a importância da preservação do meio 

ambiente por meio de ações de coleta e descarte de lixo em lugares adequados, por exemplo. 
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O objetivo é que, ao final do projeto, os alunos possam compreender que o trabalho do 

arqueólogo é um processo sistemático, composto de etapas que têm início na escavação, e que o 

trabalho arqueológico dialoga com outras áreas do conhecimento, como a Geografia e a História. É 

esperado, ainda, que reconheçam a importância da preservação desses espaços de memória como 

patrimônio das sociedades humanas, e a preservação do meio ambiente. 

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A autoavaliação dos alunos e a avaliação do professor devem se dar em todas as etapas ao 

longo do processo: do planejamento ao desenvolvimento do projeto. No caso do professor, é 

importante registrar as dificuldades identificadas no desenvolvimento das atividades.  

Ao final da mostra expositiva, solicite aos alunos que, individualmente, elaborem um 

relatório descrevendo suas experiências no transcorrer do projeto. A partir do que descreverem, 

também será possível aferir seu nível da aprendizagem e se as habilidades previstas foram 

desenvolvidas satisfatoriamente.  

 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

BRASIL. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Patrimônio 

arqueológico. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/315>. Acesso em: 24 jul. 

2018.  

FAGUNDES, M. Arqueologia e educação: programa “Arquelogia e comunidades” para 

crianca̧s e adolescentes no Vale do Jequitinhonha, Brasil. Revista Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Niñez y Juventud, 11 (1), pp. 199-216. Disponível em: 

<http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v11n1/v11n1a14.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2018.  

VALE. Sítios arqueológicos. Disponível em: 

<http://www.vale.com/brasil/PT/initiatives/environmental-social/sitios-

arqueologicos/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 24 jul. 2018.  
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