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Projeto integrador 

Tema: Reivindicando melhorias  

Questão desafiadora 
Qual a importância de identificar e requerer melhorias nas condições de convívio comum em um 

bairro? 

Justificativa 
Muitas vezes, são vistos na televisão, na internet ou em jornais questionamentos e opiniões das 

pessoas a respeito de setores da sociedade como a saúde, a educação, os aumentos dos preços dos 

produtos, sobre segurança etc. Essas indagações são ferramentas utilizadas para fazer levantamentos 

de dados em relação à coerência ou à diversificação nas opiniões de quem responde, e serve como 

uma amostra a fim de se representar a opinião pública. 

Essas indagações são as pesquisas estatísticas. Elas são essenciais para obter informações sobre 

determinada população, e, com base nelas, buscar soluções que sejam eficazes para melhorar a 

qualidade de vida dessas pessoas.  

 Em algum momento vocês já responderam a alguma pesquisa? 

 Em que sentido as pesquisas auxiliam a população?  

 Qual a importância de se realizar pesquisas estatísticas?  

As pesquisas estatísticas podem ser usadas como recursos a fim de requerer algo, como solicitar, 

junto aos vereadores, melhorias nas condições de convívio comum em um bairro. 

Objetivos 
 Identificar as necessidades de melhorias nos bairros e nas cidades de acordo com as solicitações dos 

moradores. 

 Planejar e coletar dados de uma pesquisa estatística. 

 Construir gráficos e tabelas. 

Componentes curriculares integrados 
 Matemática 

 Língua Portuguesa 

 

Objetos de 
conhecimento 

 Leitura e interpretação de tabelas e gráficos (de colunas ou barras 

simples ou múltiplas) referentes a variáveis categóricas e variáveis 

numéricas. 

 Coleta de dados, organização e registro. 

 Relação do texto com o contexto de produção e experimentação de 

papéis sociais. 

 Revisão/edição de texto informativo e opinativo. 

 Estratégias de escrita: textualização, revisão e edição. 

 Estratégias de produção: planejamento e produção de apresentações 

orais. 

Habilidades  EF06MA32: Interpretar e resolver situações que envolvam dados de 



 
 

 

Matemática – 6º ano – 4º bimestre 

Plano de desenvolvimento 
 

pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, 

consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em 

tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o 

objetivo de sintetizar conclusões.  

 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. 

 EF69LP06: 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 e 

“funde” os papéis de leitor e autor, de consumidor e produtor. 

 EF69LP08: Revisar/editar o texto produzido – notícia, reportagem, 

resenha, artigo de opinião, dentre outros –, tendo em vista sua 

adequação ao contexto de produção, a mídia em questão, 

características do gênero, aspectos relativos à textualidade, a relação 

entre as diferentes semioses, a formatação e uso adequado das 

ferramentas de edição (de texto, foto, áudio e vídeo, dependendo do 

caso) e adequação à norma culta.  

 EF69LP36: Produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação 

do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como 

artigos de divulgação científica, verbete de enciclopédia, infográfico, 

infográfico animado, podcast ou vlog científico, relato de experimento, 

relatório, relatório multimidiático de campo, dentre outros, 

considerando o contexto de produção e as regularidades dos gêneros 

em termos de suas construções composicionais e estilos. 

 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 
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definição de diferentes formas de uso da fala – memorizada, com apoio 

da leitura ou fala espontânea. 

Competências gerais  CG1: 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.  

 CG2: 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.  

 CG4: Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, 

como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como 

conhecimentos 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.  

 CG5: Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 

diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 

acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

 CG6: Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e 

apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 

entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 

alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 

liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

Temas contemporâneos  Educação em direitos humanos 

 Vida familiar e social 

Recursos necessários 
 Computador com acesso à internet. 

 Papel sulfite. 

 Lápis grafite ou caneta esferográfica. 

Produto final 
 Relatório contendo reivindicações, dos moradores próximos à escola, de melhorias para o bairro, a 

fim de ser levado a câmara dos vereadores. 

Cronograma para desenvolvimento do projeto 
Considera-se cada aula com duração de aproximadamente 50 minutos. 
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Duração do projeto 

1ª etapa 2 aulas 

2ª etapa 2 aulas 

3ª etapa 2 aulas 

Etapa final 2 aulas 

Avaliação 1 aula 

Total 9 aulas  

Etapas do projeto 

1ª etapa (2 aulas: cerca de 100 minutos) 

Nesta etapa, apresente o tema, os objetivos e os professores envolvidos no projeto. 

Explique aos alunos que as atividades serão realizadas durante nove aulas. O trabalho abordará 

uma pesquisa estatística com a comunidade do bairro escolar sobre a situação do bairro e o que eles 

gostariam de melhorar.  

Os resultados dessa pesquisa serão organizados em uma tabela para facilitar a interpretação das 

informações sobre as principais reivindicações dos moradores, compondo um documento que será 

entregue à câmara de vereadores, representando a opinião das pessoas do bairro. 

O projeto será realizado em três etapas, a primeira compreenderá o papel de um vereador, além de 

propor sugestões de melhoria na própria escola. A segunda servirá para coleta dos dados da pesquisa 

com a comunidade do bairro escolar, e a terceira para a construção da tabela com os dados coletados. 

Por consequência, na etapa final, teremos a produção do documento que será entregue à câmara dos 

vereadores. 

Aproveite a oportunidade para questionar os alunos sobre a importância do voto para a população. 

Permita que eles exponham suas opiniões e respeitem as dos colegas. Pergunte se eles já participaram 

de alguma situação em que precisaram votar, bem como sobre o que sentiram em relação ao seu voto: 

se foi importante, se foi consciente, se alguém o incentivou etc.  

Em seguida, questione se eles sabem quem é o vereador do local onde moram, se sabem sobre 

suas responsabilidades de atuação. Para mais informações leia “Vereador: conheça o papel e as 

funções desse representante político”, do site do Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: 

<http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Setembro/vereador-conheca-o-papel-e-as-

funcoes-desse-representante-politico>. Acesso em: 7 set. 2018. Pergunte se eles percebem melhorias 

no lugar em que moram, tal qual a atuação do trabalho de órgãos públicos, como conserto de ruas e 

pontes ou melhoria na coleta de lixo e esgoto. Cite alguns exemplos de manutenções ou melhorias 

recentes nas proximidades da escola, se houver, por exemplo: a revitalização de uma praça ou o 

recapeamento de uma rua. 

Após esse primeiro momento de discussão, sugira que, em grupo, eles façam uma parte do papel 

de vereador, observando a escola em que estudam e verificando alguns possíveis problemas nela. 

Feito isso, eles deverão elaborar uma solicitação de melhoria na escola. Nesse momento, peça que o 

professor de Língua Portuguesa ajude os grupos a escrevem uma carta direcionada ao gestor, 

responsável pela escola, conforme sugere a habilidade EF69LP06 da BNCC. 

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Setembro/vereador-conheca-o-papel-e-as-funcoes-desse-representante-politico
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Setembro/vereador-conheca-o-papel-e-as-funcoes-desse-representante-politico
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Elaborado o texto, cada grupo deve contar sua sugestão de melhoria e explicar o porquê da 

escolha. Organize com os gestores da escola uma apresentação dos grupos, de forma que eles avaliem 

as sugestões dadas. 

 

2ª etapa (2 aulas: cerca de 100 minutos) 

Nesta etapa, será o momento de ouvir a comunidade. Ainda em grupos, os alunos deverão fazer 

uma pesquisa com os moradores do bairro da escola sobre a situação do bairro e o que eles gostariam 

de melhorar. Comente com os alunos sobre a necessidade de fazer uma pesquisa estatística e 

mencione o quanto é relevante ouvir as pessoas do bairro em relação às melhorias que desejam, pois 

aqueles que moram lá sabem exatamente quais são essas necessidades. Converse com os alunos sobre 

as principais etapas de uma pesquisa estatística e as situações que envolvem dados de pesquisa em 

outros contextos, conforme sugere a habilidade EF06MA32 da BNCC.  

A seguir, um questionário que pode ser usado como norteador da pesquisa. 

Nome do entrevistado: ____________________________________________________________ 

Idade: __________Tempo que reside neste bairro:________________________(  ) meses (  ) anos 

 

1. Como você classificaria as condições das ruas do bairro em que você reside?  

(  ) Ótimo     (  )Bom     (  )Regular     (  ) Ruim     (  )Péssimo 

2. No bairro em que você reside, há postos de saúde? Se sim, como você classificaria o serviço 

prestado? 

(  ) Ótimo     (  )Bom     (  )Regular     (  ) Ruim     (  )Péssimo 

3. No bairro em que você reside, como você classificaria a segurança? 

(  ) Ótimo     (  )Bom     (  )Regular     (  ) Ruim     (  )Péssimo 

4. No bairro em que você reside, há escolas e/ou creches? Se sim, como você classificaria o serviço 

prestado? 

(  ) Ótimo     (  )Bom     (  )Regular     (  ) Ruim     (  )Péssimo 

5. No bairro em que você mora, existe o incentivo ao lazer e às práticas esportivas, como parques 

públicos ou centros poliesportivos? 

(  ) Ótimo     (  )Bom     (  )Regular     (  ) Ruim     (  )Péssimo 

6.  Em sua opinião, quais outras melhorias poderiam ser realizadas no bairro em que você reside? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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3ª etapa (2 aulas: cerca de 100 minutos) 

Nesta etapa, os alunos tabularão os resultados obtidos na pesquisa da etapa anterior. Oriente-os 

em relação à organização dos resultados e à construção da tabela explicando que é necessário colocar 

todos os elementos, como título, fonte e dados, conforme sugere as habilidades do componente 

curricular de Matemática. Exemplifique a estrutura da tabela com a tabulação da quantidade de 

respostas do questionário de acordo com as opções de classificação. Por exemplo: 

Respostas dos moradores sobre a classificação de alguns serviços do bairro X 

Serviços 
Classificação 

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 

Ruas      

Postos de saúde      

Segurança      

Creches      

Parques públicos ou centros 

poliesportivos 
     

Total      

Fonte: Pesquisa de opinião com os moradores do bairro X. 

Conforme sugere a habilidade EF06MA33 da BNCC, uma possibilidade é utilizar o Calc, que é a 

planilha eletrônica do pacote LibreOffice, desenvolvida por uma organização sem fins lucrativos. Pode 

ser obtido em <https://pt-br.libreoffice.org>. Acesso em: 20 set. 2018. Nesse caso, explique aos alunos 

que, nas planilhas eletrônicas, as informações são registradas em células. Para localizá-las é preciso 

observar em qual linha e em qual coluna elas estão. Oriente os alunos a digitarem as informações na 

planilha a partir da linha 1 e da coluna A. Se julgar conveniente, os alunos podem construir um gráfico. 

Para isso, com o mouse, clique e arraste para selecionar todas as linhas e colunas com os dados, em 

seguida, no menu Inserir, selecione a opção Gráfico. Na janela Assistente de gráficos, no menu passos, 

escolha o tipo de gráfico e, no menu Elementos do gráfico, preencha os campos com as informações, 

como o título do gráfico e o nome dos eixos. Como o assistente não fornece um campo para inserir a 

fonte dos dados, uma maneira de incluí-la é digitar em uma célula abaixo do gráfico. Sugira aos alunos 

que modifiquem os valores da planilha para que verifiquem que o programa realiza automaticamente 

as alterações correspondentes no gráfico. 

Enquanto eles realizam as tarefas, faça questionamentos a respeito da interpretação da pesquisa, 

como: 

 Qual reivindicação foi a mais mencionada? E qual reivindicação foi a menos mencionada?  

 Quais são as reivindicações comuns entre as pesquisas realizadas em cada grupo de alunos?  

 Algumas reivindicações são coerentes com as que vocês fariam? Quais? 

 Alguma reivindicação que vocês acham importantes não foi citada? Qual? 

 Quais são as soluções que poderão ser adotadas para resolver ou minimizar esses problemas? 

  

https://pt-br.libreoffice.org/
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Etapa final (2 aulas: cerca de 100 minutos) 

Oriente os alunos a compararem os dados coletados com os demais grupos. Peça que verifiquem se 

as reivindicações foram parecidas, para reorganizarem a tabulação e selecionarem os serviços com 

classificação mais baixa e as três melhorias mais citadas na pesquisa. Feito isso, de forma coletiva, eles 

deverão produzir um documento que será levado à Câmara dos vereadores. Novamente, solicite a 

presença do professor de Língua Portuguesa para orientar essa elaboração, conforme sugerem as 

habilidades da BNCC. Mencione, na carta, que tal requisição é oriunda de uma pesquisa realizada com 

a comunidade do bairro da escola, e que, dessa forma, representa a opinião das pessoas do bairro. 

Solicite que confeccionem duas vias e verifique a necessidade de protocolar esse documento, a fim de 

validá-lo. 

 

Avaliação de aprendizagem (1 aula: cerca de 50 minutos) 
A avaliação de aprendizagem é um processo contínuo. Selecione critérios que possam auxiliá-lo na 

avaliação, como: desenvolvimento das habilidades trabalhadas, respeito aos colegas, 

comprometimento com as atividades, sensibilização com o tema. Fique atento a esses aspectos em 

todas as etapas e, se necessário, altere seu planejamento para auxiliar alunos que apresentam 

dificuldades em determinados momentos. 

Se julgar conveniente, reproduza para os alunos a autoavaliação abaixo, de modo que eles também 

possam refletir sobre o seu desempenho ao longo do projeto. 

 As ações do projeto serviram para o entendimento do tema? 

 O trabalho individual e coletivo foi importante para a realização do projeto? 

 Meu trabalho, individual e coletivo, foi importante para o grupo? 

 Em que este projeto contribuiu, individualmente, para mim? 

 Fiz todas as pesquisas e as tarefas propostas? 

 O que mais gostei de fazer ao participar deste projeto? 

 Ajudei os colegas que apresentaram dificuldades? 

 Respeitei a opinião dos colegas? 

Por fim, promova um momento de discussão para que todos os participantes explanem suas 

reflexões a respeito do projeto e de como ele contribuiu positivamente para o crescimento pessoal de 

cada um. Com base nas respostas dos alunos, verifique se é necessário retomar e/ou explicar algo 

novamente, de modo a garantir a aprendizagem de todos os alunos. 
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Universidade Estadual de São Paulo (USP). Guia para escrever um relatório. Disponível em: 
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