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7. Projeto Integrador 

Título: Responsabilidades de cidadão 

Tema O exercício da cidadania.   

Problema central 
enfrentado 

Levar os alunos a assumir responsabilidades como cidadãos, vendo-se como agentes de 
mudanças, iniciando pelo espaço escolar. 

Produto final 
Fundação de um grêmio estudantil e realização de uma ação coletiva pela melhoria do espaço 
escolar.  

 

Justificativa 

Os conteúdos presentes no Livro do Aluno destacam diversas relações de poder da História 

Contemporânea, considerando as ações dos governantes e, em contrapartida, as reações dos 

cidadãos a essas medidas. A força e a relevância da política na vida de todos nós e o entendimento 

de que somos todos responsáveis pelas mudanças que desejamos serão os motores que justificarão a 

proposta deste Projeto Integrador: a fundação de um grêmio estudantil. 

A proposta contribui para estabelecer conexões entre essa faixa etária e a política em sentido 

amplo (e não necessariamente a política partidária). Assim como as representações de turma, os 

grêmios estudantis podem proporcionar condições para que os estudantes desenvolvam o senso de 

equipe e entendam o valor de uma gestão democrática. Desse modo, é possível aprimorar os 

conceitos de responsabilidade e de coletividade e aprender a buscar soluções para diversos 

problemas. A fim de prepará-los para o pleno exercício da cidadania, é preciso oferecer 

oportunidades para se manifestar, criar, participar, expondo o desejo de produzir transformações no 

contexto em que vivem. Este Projeto Integrador tem como foco:  

• Levar os alunos a desenvolver atitudes e habilidade de liderança, interesse pelo exercício 
da atividade social, espírito de organização e respeito às opiniões.  

• Contribuir para a formação de cidadãos participativos das questões que envolvem os 
rumos da comunidade escolar e da sociedade. 

• Desenvolver a empatia e o diálogo como atitudes necessárias ao exercício da cidadania.  

• Contribuir para a formação de sujeitos com pensamento autônomo e interessados em 
mobilizar-se para melhorar seu contexto social.  

• Participar, de forma coletiva e dinâmica, do processo de criação do grêmio estudantil, 
estabelecendo os diálogos necessários entre toda a comunidade escolar. 

• Mobilizar os grupos a se organizar com o intuito de fundar um grêmio estudantil na 
escola, sob a liderança dos alunos do 9º ano. 

• Elaborar o estatuto e as atividades que regerão o grêmio estudantil da escola. 
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Competências gerais desenvolvidas 

• 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. 

• Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimento das linguagens artística, 
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 
mútuo. 

• 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. 

• 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 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 

Os protagonismos da 
sociedade civil e as 
alterações da sociedade 
brasileira 

(EF09HI24) Analisar as transformações políticas, econômicas, 
sociais e culturais de 1989 aos 
dias atuais, identificando questões prioritárias para a promoção 
da cidadania e dos valores democráticos. 

Arte Processos de criação 

(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, 
com base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, 
coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e 
recursos convencionais, alternativos e digitais. 

Língua Portuguesa Textualização 

(EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando 
sua adequação ao contexto produção e circulação – os 
enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a 
circulação –, ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em 
movimento etc.), à variedade linguística e/ou semiótica 
apropriada a esse contexto, à construção da textualidade 
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relacionada às propriedades textuais e do gênero, utilizando 
estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, 
reescrita/redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda do 
professor e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as 
produções realizadas, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de concordância, ortografia, pontuação em textos e 
editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, 
ajustes, acrescentando/ alterando efeitos, ordenamentos etc. 

Participação em discussões 
orais de temas controversos 
de interesse da turma e/ou 
de relevância social 

(EF69LP13) Engajar-se e contribuir com a busca de conclusões 
comuns relativas a problemas, temas ou questões polêmicas de 
interesse da turma e/ou de relevância social. 
(EF69LP15) Apresentar argumentos e contra-argumentos 
coerentes, respeitando os turnos de fala, na participação em 
discussões sobre temas controversos e/ou polêmicos. 

 

Duração 

A proposta apresentada neste projeto contempla um bimestre. Propusemos a criação de um 

grêmio estudantil liderado pelos alunos do 9º ano, que deve atuar desde o primeiro bimestre do ano 

letivo e dará sequência às atividades ao longo de todo o ano. Comumente, as chapas são montadas 

com alunos de diferentes séries, e são apresentadas as propostas, ocorrendo eleições. Aqui, a 

proposta é que todo o 9º ano tome a iniciativa de dirigir o grêmio. No caso de escolas com várias 

turmas no 9º ano, a proposta pode ser realizada considerando a formação de chapas com alunos das 

diferentes turmas, a fim de que a chapa vencedora tenha representantes de todas as classes da 

última série do Ensino Fundamental II. 

A existência e a atuação do grêmio estudantil podem estabelecer conexões entre os 

adolescentes e a política pertinente à comunidade escolar. Os projetos desenvolvidos pela 

representação estudantil podem trazer benefícios que se estendem para o ambiente de sala de aula 

e exteriores ao contexto escolar. Essa prática pode ajudá-los a criar a concepção e a consciência de 

que podem oferecer sugestões de melhorias nos mais diversos espaços. A proposta também costuma 

proporcionar condições para que os estudantes desenvolvam responsabilidades, respeitem e 

valorizem o diálogo e a negociação (com os pares e com instâncias de poder), entendam a relevância 

da organização, o cumprimento de normas e prazos e o trabalho em coletividade. Todos esses 

fatores estão atrelados ao exercício da cidadania.  

 

Material necessário 

Para o desenvolvimento do Projeto Integrador, serão necessários os seguintes materiais: 

folhas ou cadernos para o esboço das propostas (artes e atividades), lápis de cor, lápis grafite, 

borracha, tintas, como guache, e demais materiais a serem definidos pelo professor de Arte no 

momento da pintura do mural que representará valores e ideias dos alunos. 
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Perfil do professor coordenador do projeto 

Caberá ao professor de História a coordenação do projeto. Também é indicada a participação 

de professores de Língua Portuguesa e Arte. O professor coordenador deverá ter a preocupação de, 

além de motivar os alunos na realização das atividades, conseguir o engajamento dos professores 

que participarão do desenvolvimento do projeto.  

Reúna-se, inicialmente, com o grupo escolhido e apresente a proposta, abrindo espaço para 

sugestões e aprimoramentos. 

 

Desenvolvimento 

A proposta pedagógica do Projeto Integrador visa permitir ao aluno uma aprendizagem ativa, 

de modo que desenvolva o trabalho em equipe, o pensamento crítico, cultive habilidades de 

resolução de conflitos e se torne protagonista no processo de ensino-aprendizagem. Desse modo, 

sublinhamos que as atividades e os temas aqui propostos são sugestões de um ponto de partida. 

Podem e devem ser alterados, de acordo com as perspectivas do professor e da turma, com os 

interesses e conhecimentos trazidos e compartilhados e conforme as possibilidades de realização em 

cada realidade.  

Etapa 1 – Apresentação da proposta 

O momento de apresentar uma proposta é fundamental para alcançar a adesão dos 

envolvidos. Neste caso, professores, membros da direção que atuarão como coparticipantes do 

projeto e alunos devem, na medida do possível, fazer parte desse momento. É relevante destacar a 

função de um grêmio estudantil na comunidade escolar. Ele é o órgão de representação dos 

estudantes. Por meio dele, os alunos podem apresentar propostas, sugestões de atividades ao longo 

do ano, solicitar melhorias no ambiente da escola, desenvolver projetos sociais, culturais e artísticos, 

entre outros. 

Explique que a agremiação tem como propósito o exercício de uma série de habilidades e 

competências que poderão ser utilizadas na escola e fora dela, no presente e futuramente. Explique 

acerca do nível de autonomia que os alunos terão, indicando que as propostas devem ser reunidas, 

debatidas pelo grupo e, depois, apresentadas e submetidas à direção, que deverá analisá-las.  

Esta é a hora de municiar os envolvidos no projeto com dados e informações sobre a 

temática. Apresente nessa primeira reunião experiências positivas realizadas por agremiações 

escolares, apontando ganhos que o grupo, a escola e a comunidade escolar obtiveram a partir de 

ações realizadas por essa entidade. 
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Etapa 2 – Elaboração do estatuto 

O momento da elaboração do estatuto que regerá a agremiação é importante para todos os 

envolvidos. Será fundamental a participação conjunta de um membro da direção da escola, 

acompanhando e opinando nas decisões do professor coordenador do projeto e do professor de 

Língua Portuguesa, orientando a elaboração do texto. 

É importante deixar claro que a equipe será definida anualmente, por meio de eleições. Aqui, 

estamos considerando uma realidade escolar que vá até o Ensino Fundamental II. Serão realizadas 

por meio de voto dos estudantes, e a chapa vencedora trabalhará diretamente e em sintonia com a 

direção e a coordenação. O número de membros e os cargos variam de acordo com a escola.  

Etapa 3 – Divisão e responsabilidades e das equipes 

Grupo 1: Equipe da Direção – Grupo que atuará em parceria com todas as demais equipes, 

coordenando e estabelecendo o diálogo entre as partes. Aos membros, caberá direcionar 

reclamações, demandas e orientações entre direção e comunidade discente no sentido de obter 

melhorias no ambiente da escola; coparticipação na organização de atividades que envolvam 

interesses dos alunos (convites a profissionais para palestras na escola, por exemplo). Esse grupo 

atuará em parceria com todas as demais equipes. 

Grupo 2: Equipe Ecológica – Grupo que promoverá ações e projetos ecológicos que 

proponham melhorias em termos de comportamentos e práticas e considerem mudanças de hábitos 

voltados à preservação do meio ambiente, em casa, na escola e em outros espaços de convivência. 

Grupo 3: Equipe Social – Responsável pela organização de atividades sociais e recreativas e 

pela mobilização para coleta e doações de brinquedos e kits de higiene pessoal a quem necessite 

deles. 

Grupo 4: Equipe Artística – Responsável pela organização e pela mobilização de 

programações envolvendo manifestações artísticas e culturais na escola e excursões para locais fora 

da escola. 

Grupo 5: Equipe de Formatura – Equipe que estabelecerá a conexão entre a direção e os 

formandos, propondo sugestões relacionadas ao evento (evento da formatura – custos, 

programação etc.; viagem – se houver). 

Etapa 4 – Finalização do estatuto 

Redação final, discussão do resultado apresentado e aprovação do estatuto, em parceria com 

o professor de Língua Portuguesa. Apresentação das propostas para ações de cada equipe ao longo 

do ano. 
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Etapa 5 – Divulgação  

Junto com um membro da direção, a equipe da direção do grêmio deverá passar pelas salas 

de aula da escola comunicando a formação do grêmio, seus objetivos, propostas e projetos para a 

escola no ano corrente. 

Etapa 6 – Elaboração e divulgação do logo 

A equipe artística deverá apresentar e elaborar a proposta do logo do grêmio, registrada 

pelos alunos em uma parede da escola ou em um cartaz ou uma faixa. O logo deverá representar 

valores e ideias do grupo.  

Etapa 7 – Apresentação das equipes e atividades 

Nesta etapa, deverão ser apresentadas as propostas de todas as equipes para a turma e o 

cronograma para das atividades. 

Etapa 8 – Apresentação do mural/faixa/cartaz com o logo do grêmio 

Nesta etapa, o logo do grêmio deve ser apresentado à comunidade escolar, com seu 

significado explicado. O intuito é criar interesse por parte das demais séries para que deem 

prosseguimento ao que está sendo construído. Nessa ocasião, as demais equipes deverão apresentar 

as propostas de ações para os meses seguintes. 

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação das aprendizagens deve ser contínua e formativa. O aluno precisa refletir sobre a 

importância da posse de conhecimento, do desenvolvimento de habilidades e competências, propor 

questionamentos a si e aos demais agentes do processo ensino-aprendizagem. Desse modo, a 

avaliação não deve ocorrer somente na etapa final do projeto, mas no transcurso do 

desenvolvimento das atividades.  

Proponha atividades diversificadas, entre elas, questões abertas, que sugiram a produção de 

análises, discussões e reflexões mais profundas. Estimule os alunos a se posicionar, a produzir 

relatórios, indicando que emitam um parecer crítico individual ao final. Considere o desempenho, o 

interesse, a participação em debates e discussões nessas atividades como um dos instrumentos 

avaliativos. Oriente-os a se posicionar de forma gentil nos momentos dos pronunciamentos 

docolega, jamais desprestigiando o pensamento, as experiências e as práticas do outro.  

O valor da autoavaliação no processo ensino-aprendizagem merece destaque. Além de ser 

produtivo no que se refere ao autoconhecimento, fornece elementos para que o discente estabeleça 

comparações e confronte o desempenho obtido, ao final de cada período (bimestre, trimestre, 

semestre ou ano), ao que esperava de si. O intuito é que o exercício leve-o a agir para diminuir ou 

extinguir as distâncias entre expectativas e a realidade. 
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Lembre-se e deixe claro para os alunos que serão avaliados na modalidade individual e a 

partir da participação e do envolvimento nas atividades do grupo escolhido.  
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