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7. Projeto integrador 

O Projeto integrador é uma ferramenta que pretende auxiliar o professor na ampliação do 

conhecimento a respeito dos assuntos abordados nas diferentes disciplinas, conectando saberes, 

promovendo debates e incentivando a formação de cidadãos críticos.  

A organização interdisciplinar dos conteúdos e das habilidades favorece o fortalecimento da 

competência pedagógica ao adotar estratégias dinâmicas, interativas e colaborativas, associadas aos 

temas contemporâneos, tornando a aprendizagem mais significativa e desafiadora para os alunos.   

A aplicação do Projeto integrador exige atenção na prática docente no cotidiano escolar, 

considerando a necessidade de pensar e agir sob uma perspectiva integradora e ao mesmo tempo 

contemplar a realidade na qual os alunos estão inseridos. 

Esta coleção propõe um Projeto por bimestre, com o intuito de mobilizar objetos de 

conhecimento e habilidades que constam no Plano de desenvolvimento, assim como tem o objetivo 

favorecer o desenvolvimento das seguintes Competências gerais da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC).  

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural 

e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo a colaborar para a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva.  

2. 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.   

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também 

participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.   

4. 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.   

5. 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. 

6. 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.  
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7. 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.   

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade 

humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.  

9. 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.  

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 

solidários.  

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. BNCC Versão final – p. 9-10.  

O tema deste Projeto é cidadania. Além de articular diferentes áreas do conhecimento e 

oferecer aos alunos a possibilidade de desenvolver habilidades e conceitos diversificados, a escolha 

desse tema visa ampliar a autonomia deles e as percepções sobre o mundo em que vivem.  

 

Título: Arte e cidadania 

Tema Arte e cidadania 

Problema central 
enfrentado 

Como a arte está presente onde eu vivo? 

Produto final Roteiros de visita a grafites em espaço urbano. 

 

Justificativa 

Neste bimestre, o projeto propõe integrar a disciplina de Arte, unidade temática Artes visuais, 

com a de Geografia. Para isso, será desenvolvida a temática arte e cidadania, aproximando os 

estudantes dos grafites próximos à escola ou que são expostos no município em que vivem, levando-

os a olhar com mais profundidade essas manifestações e também compreender seu contexto de 

produção. Nas atividades, os estudantes irão produzir roteiros de visita a grafites, criando um 

mapeamento do que foi visitado por eles.  

A indicação de obras, artistas, assim como outros materiais de apoio, é apenas sugestão. Você 

também pode selecionar outros artistas ou fontes, com os quais tenha mais familiaridade ou que sejam 

de sua preferência, e adaptar as atividades como melhor lhe convier. O importante é sempre manter 

o encaminhamento de acordo com os objetivos e as habilidades indicados a seguir. 
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Objetivos  

• Compreender e valorizar o papel do grafite como uma intervenção artística na paisagem 
urbana. 

• Elaborar roteiros de visita a grafites. 

 

 

Duração 

3 etapas 

 

Material necessário 

Etapa 1 – Folha de papel kraft A1, canetas hidrográficas, giz de cera e lápis variados. Computador, 
projetor de imagens ou imagens impressas e aparelho celular com câmera fotográfica. Livros e revistas 
sobre grafite. Professor, sugere-se que você faça uma pesquisa de imagens de grafites com temáticas 
próprias à faixa etária dos estudantes. Entre os artistas, recomenda-se OsGêmeos, Nunca, Zezão, 
Kobra, Mauro Neri, Panmela Castro, por exemplo.  

Habilidades em foco 

Disciplina Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Arte Artes visuais Contextos e práticas 

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e 
analisar formas distintas das artes 
visuais tradicionais e 
contemporâneas, em obras de 
artistas brasileiros e estrangeiros 
de diferentes épocas e em 
diferentes matrizes estéticas e 
culturais, de modo a ampliar a 
experiência com diferentes 
contextos e práticas artístico-
visuais e cultivar a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório 
imagético. 

Arte Artes integradas Contextos e práticas 

(EF69AR31) Relacionar as práticas 
artísticas às diferentes dimensões 
da vida social, cultural, política, 
histórica, econômica, estética e 
ética. 

Geografia 
O sujeito e seu lugar no 
mundo 

Identidade sociocultural 

(EF06GE01) Comparar 
modificações das paisagens nos 
lugares de vivência e os usos 
desses lugares em diferentes 
tempos. 
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Etapa 2 – Caderno, lápis ou caneta. Computador, projetor de imagens ou imagens impressas e aparelho 
celular com câmera fotográfica. Imagens de grafite produzidas pelos estudantes. 

Etapa 3 – Cadernos, lápis e canetas.  

 

Etapa 1 – Grafite  

Duração: 90 minutos 

Material e recursos necessários: Folha de papel kraft A1, canetas hidrográficas, giz de cera e lápis variados. 
Computador, projetor de imagens e aparelho celular com câmera fotográfica. Livros e revistas sobre grafite. 
Professor, sugere-se que você faça uma pesquisa de imagens de grafites com temáticas próprias à faixa etária 
dos estudantes. Entre os artistas, recomenda-se Osgêmeos, Nunca, Zezão, Kobra, Mauro Neri, Panmela Castro, 
por exemplo.  

Organização do espaço: Roda de conversa e trabalho coletivo no chão.  

Parte 1 

Organize os estudantes em roda e comece a aula levantando os conhecimentos prévios que 

eles têm da arte do grafite. Você pode orientar a conversa com as seguintes perguntas: 

• “Quais significados você conhece para a palavra grafite?” Guie a conversa recordando os 
estudantes de que eles escrevem também com lápis e lapiseiras, que são materiais que 
envolvem o grafite que risca o papel. Diga que grafite também designa pinturas feitas em 
geral com spray, em lugares públicos.  

• “Alguma vez você prestou atenção nos grafites pelo município em que vivem?” Guie a 
conversa a fim de sensibilizar os estudantes quanto à presença do grafite na cidade. Procure 
mostrar que se trata de uma manifestação artística que ocorre como uma expressão que 
não utiliza os modos convencionais de exposição de obras de arte. Afaste concepções 
preconceituosas em relação a esse tipo de manifestação, pois os artistas que as produzem 
têm uma intenção ao realizar suas obras em espaços urbanos. Mencione grafites 
conhecidos, adequados à faixa etária dos estudantes, que fiquem próximos à escola.  

• “O que você conhece a respeito do grafite?” Permita aos estudantes que criem hipóteses 
a respeito do grafite. Em seguida, conte que para alguns especialistas da história da arte 
utilizar paredes como suporte para a pintura é uma manifestação muito antiga, associadas 
por eles aos afrescos romanos e ao Muralismo mexicano. Comente que seu uso recente 
começou por volta da década de 1970, na cidade de Nova York (Estados Unidos), como 
uma manifestação do sujeito frente à cidade. Essa expressão artística se popularizou na 
década de 1980, em outras partes do mundo. No Brasil, sua difusão está relacionada ao 
movimento Hip-Hop, cujas bases se alicerçam no rap, dj, breakdance e grafite. Diga que 
alguns artistas brasileiros contemporâneos que fizeram grafite hoje desfrutam de 
reconhecimento, como Osgêmeos, Nunca, Zezão, Kobra, Mauro Neri, Panmela Castro. 
Você pode fazer uma pesquisa dos nomes mencionados na internet e mostrar aquilo que 
for adequado à faixa etária dos estudantes.  
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• “Quais as características visuais do grafite?” Guie a conversa de maneira que os estudantes 
associem o grafite a uma forma de arte que mistura palavras, desenhos, cores, etc., muitas 
vezes tendo um tom crítico, de reivindicação. 

Em seguida, distribua canetas, lápis e giz de cera e deixe à disposição de todos os estudantes 

uma folha de papel kraft A1. Diga a eles que devem se organizar para produzir desenhos que se 

refiram à relação que eles têm com a o local onde vivem. Oriente os estudantes quanto ao uso dos 

materiais e dos efeitos que desejam produzir ao utilizá-los. Peça a eles que pensem em imagens e/ou 

palavras que possam expressar o que sentem e pensam em relação ao lugar em que vivem, com seus 

problemas e qualidades. 

Estimule a produção dos estudantes, fazendo perguntas acerca do seu processo de criação, 

orientando-os a escolher cores, formas e texturas que expressem suas ideias. Incentive-os a refletir a 

respeito do seu processo de produção. Questione se eles têm algum conceito prévio e uma proposta 

definida antes de começar a usar o suporte definitivo.   

Antes do fim da atividade, peça-lhes que usem o celular para fazer fotografias de grafites 

presentes nas ruas da cidade para apresentarem na próxima parte desta etapa. Outra opção é que eles 

tragam livros ou revistas sobre o assunto. Você pode aproveitar a pesquisa de imagens feita para esta 

aula e usar na próxima parte desta etapa. 

Parte 2 

Organize a turma em roda e inicie a aula com uma conversa sobre grafite. Peça-lhes que 

resgatem o trabalho da aula passada e procure com os estudantes caracterizar o que eles produziram. 

Você pode guiar a conversa com as seguintes perguntas: “Há mais desenhos ou textos?”; “Como são 

os desenhos?”; “O que dizem os textos?”. 

Em seguida, convide-os a apresentar as fotografias de grafites produzidas por eles. Peça aos 

estudantes que organizem um painel com as fotografias, que pode ser digital, ou no chão, se as 

fotografias forem impressas. Caso não tenham produzido fotografias, reapresente as fotografias da 

primeira parte desta etapa. Procure mostrar as características dos trabalhos, uns são mais coloridos, 

existem trabalhos monocromáticos e aqueles que apresentam temáticas globais ou nacionais, de 

acordo com as fotografias escolhidas. Mostre que cada artista tem um traço que o caracteriza, ainda 

que todos utilizem o mesmo material para criar seus grafites. Comente ainda que, em geral, o grafite 

é produzido em espaços públicos e que, hoje, com a valorização desse tipo de manifestação, existem 

artistas produzindo também para galerias e residências, assim como surgiram galerias e críticos 

especializados nessa modalidade de arte urbana. 

Após essa apreciação e contextualização, proponha um debate sobre as mudanças que o 

grafite causa na paisagem urbana. Você pode usar estas perguntas para iniciar a conversa: “Vocês 

consideram que o grafite modifica o modo como percebemos os locais onde vivemos?”; “Entre os 

artistas apresentados qual o que mais lhes agrada? Por quê?”; “Onde vocês moram quais são as áreas 

com maior concentração de grafite?”; “Há mais desenhos ou textos?”; “De que modo vocês se 

relacionam com essa manifestação?”. Deixe que os estudantes conversem a respeito. Conduza o 
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debate de modo que todos possam falar, respeitando os demais colegas. As opiniões podem se 

apresentar bastante diversas, e isso é muito bom. É importante criar um ambiente afetivo e cordial, 

no qual todos tenham a possibilidade de pensar a esse respeito e se sentir à vontade para formar os 

próprios pontos de vista.  

De modo complementar, sugira mais um exercício com as fotografias de grafites em relação à 

paisagem. Oriente os estudantes a escolher imagens em que se vê não apenas o grafite, mas o entorno 

do muro. Solicite que, de modo analógico ou digital, eles pintem os muros de outras cores. Em seguida, 

peça-lhes que aleatoriamente componham uma paisagem com as fotografias.  

Por fim, diga aos estudantes que na próxima etapa eles vão iniciar um levantamento para 

elaborar um mapa dos grafites próximos à escola ou em outro local do município onde fica a escola. 

Diga-lhes que o mapa deve identificar o local e a posição dos grafites e deve ter legendas, de modo 

que qualquer pessoa consiga localizá-los nele.  

Solicite a autorização dos pais ou responsáveis dos estudantes para que possam sair da escola 

em horário de aula e converse com a direção e a coordenação antes de iniciar este projeto para 

combinar as condições. Devem ocorrer pelo menos duas saídas, para que a turma perceba possíveis 

mudanças na paisagem. 

 

Etapa 2 – Grafite e os arredores da escola  

Duração: 135 minutos 

Materiais e recursos necessários: Cadernos, lápis e canetas. Computador, projetor de imagens e aparelho celular 
com câmera fotográfica. Imagens de grafite produzidas pelos estudantes. 

Organização do espaço: Roda de conversa, visita aos arredores da escola. Estudantes sentados nas carteiras ou 
no chão, para produção de textos e representações espaciais. 

Antes de começar a aula, recolha as autorizações dos pais ou responsáveis, para que os 

estudantes possam sair da escola com o professor em horário de aula. As saídas devem acontecer 

somente se autorizadas pela direção e pela coordenação. 

Parte 1 

Organize a turma em roda e explique o projeto do bimestre. Diga que ele consiste na 

elaboração de roteiros de visita a grafites nos arredores da escola ou na cidade em que vivem.  

Explique a eles que o primeiro passo é fazer a escolha do lugar. Peça aos estudantes que 

coletivamente selecionem uma rua, ou um local onde haja grafites, para fazer a primeira visita. Avalie 

se o local escolhido não lhes oferece riscos e se as manifestações artísticas são adequadas à faixa etária 

da turma. Caso haja algum desses problemas, sugira outro lugar até chegarem a um consenso.  

Após a escolha e antes de sair, prepare os estudantes. Esclareça que o primeiro passo é realizar 

um passeio no entorno da escola. Peça-lhes que levem caderno, lápis ou caneta para anotarem as 
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características do lugar. Para auxiliá-los nas anotações, guie-os com estas perguntas: “Este é um lugar 

de passagem ou onde as pessoas permanecem?”; “A rua é estreita ou larga?”; “Como é o calçamento: 

largo ou estreito, alto ou baixo?”; “Em que região da cidade está localizado?”; “Onde estão os 

desenhos ou letras: nos muros ou em outras áreas? Quais?”; “Há mais desenhos ou letras?”; “Quais 

são as cores e as formas predominantes?”. 

Peça aos estudantes que dispuserem de celular com câmera digital que fotografem o lugar. 

Você pode disponibilizar seu celular à turma ou fazer as fotos para que todos possam continuar o 

próximo passo em sala de aula. Para auxiliar seu trabalho, as fotografias podem ser organizadas em 

um serviço gratuito em nuvem, onde todos que dispõem de dispositivos eletrônicos, como celular ou 

computador, possam acessá-las.  

Com autorização da direção e da coordenação, leve a turma até o lugar escolhido.  

Parte 2 

O próximo passo é reunir, organizar e consolidar as informações coletadas na primeira visita. 

Organize os estudantes em roda e solicite que leiam as anotações. Diga a eles que sempre que surgir 

alguma informação de que não disponham individualmente devem anotá-la no caderno. Em seguida, 

peça aos estudantes que produzam um pequeno texto com as informações que reuniram. Oriente cada 

um deles a ler o respectivo texto em voz alta. 

Com o texto em mãos, convide-os a observar as fotografias que foram feitas. Pergunte se há 

informações nas fotografias que contradigam o que está nos textos ou que podem complementá-los. 

Organizadas as informações em textos, retome mais uma vez as fotografias. Esclareça as dúvidas sobre 

a linguagem visual e, caso seja possível, agende a visita de um dos grafiteiros à escola ou realize um 

bate-papo virtual com o artista, usando um computador que possua comunicação, conexões de voz e 

vídeo.  

Esse bate-papo pode ser orientado com as seguintes perguntas: “O que o levou a se tornar um 

grafiteiro?”; “O que você sente quando pinta na rua?”; “Qual é a sua intenção ao pintar na rua?”; “Qual 

é a sua relação com a arte?”; “Qual é a sua formação?”; “Quais são seus temas preferidos?”; “Que 

técnica você usa para realizar suas pinturas?”. 

Registre o bate-papo, gravando a conversa on-line ou, se ele ocorrer presencialmente, 

filmando a conversa. 

Parte 3 

Faça outra visita com a turma aos grafites, seguindo as mesmas orientações de autorização e 

cuidados indicadas acima. Antes de sair, peça-lhes que façam anotações sobre o percurso para 

elaborar um mapa. No caminho, pergunte: “Vocês notaram alguma mudança na paisagem?”, 

“Qual(is)?”. Peça que anotem as possíveis diferenças. Chegando ao lugar onde estão os grafites, 

pergunte: “Vocês conseguem perceber alguma diferença em relação ao que havia antes?”; “Foram 

feitos novos grafites?”; “Houve algum grafite que foi coberto?”.   
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De volta à sala de aula, recorde o caminho com os estudantes e solicite a eles que façam um 

mapa do percurso. Esclareça que é necessário que nesse mapa seja possível reconhecer o desenho do 

entorno da escola, a quantidade e a posição dos grafites que eles desejam representar. Solicite aos 

estudantes que nomeiem os grafites e coloquem essas informações nas legendas.  

Parte 4 

Com os mapas finalizados e os textos atualizados, converse com os estudantes para verificar 

se eles entenderam que o grafite é uma manifestação cultural urbana significativa, sobretudo nos 

grandes centros urbanos. Você pode guiar a conversa com estas perguntas: “Quais são as 

características dos grafites que ficam próximos à escola ou que ficam em nosso município?”; “De que 

tamanho eles são?”; “Que critério vocês adotaram para incluí-los em seus mapas?”; “Quais são as 

cores e as formas predominantes neles?”; “Como vocês se relacionam com o local onde moram agora 

que conhecem um pouco mais dessa manifestação artística?”.  

Em seguida, peça aos estudantes que elaborem os roteiros de visita aos grafites. Para isso, eles 

devem usar os textos que produziram, o mapa para orientar os visitantes e a pesquisa para justificar 

as escolhas dos grafites. Comente que cada estudante deve produzir um roteiro. Esse roteiro deve 

levar em consideração pelo menos dois critérios de escolha e cinco grafites: os estudantes pode 

justificar seu roteiro em razão dos elementos da linguagem presentes nas obras, do interesse em um 

grafiteiro em particular ou dos temas que ele apresenta.   

Ao final desta etapa, cada estudante apresenta aos colegas na escola as etapas do processo e 

explica quais foram os critérios de escolha do roteiro.  

 

Etapa 3 – Avaliação e autoavaliação  

Duração: 90 minutos 

Materiais e recursos necessários: Cadernos, lápis e canetas.  

Organização do espaço: Roda de conversa. 

A avaliação e a autoavaliação são recursos valiosos para analisar o desenvolvimento dos 

alunos. Em Arte, consideramos que elas devam garantir principalmente o acompanhamento constante 

do processo de aprendizado e não ser apenas indicativos de aprovação ou reprovação. Seu caráter 

formativo requer registros. Assim, sugere-se que o professor registre, por meio de textos, fotografias 

e filmes, falas e comportamentos dos alunos para identificar a relação que estes estabelecem com os 

objetos de conhecimento e o envolvimento que têm nas atividades.  

Os alunos, por sua vez, devem organizar no portfólio processos e produtos das atividades 

propostas – textos, desenhos, esculturas, fotografias impressas, arquivos digitais, etc. Esses registros 

do professor e dos alunos podem ser usados na avaliação e na autoavaliação, além de contar parte da 

vivência escolar dos alunos. 
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Nesta etapa, os alunos devem fazer uma reflexão sobre o que aprenderam neste projeto 

integrador. Para iniciar, você pode fazer um resumo do que aconteceu durante o processo e abrir um 

debate coletivo.  

Em seguida, exponha na lousa os critérios que eles devem avaliar individualmente. Peça a eles 

que copiem os itens e façam a avaliação e se autoavaliem, segundo os critérios: elogio, critico e sugiro. 

Deve-se adaptar a lista e os critérios de acordo com a turma e aquilo que foi desenvolvido no bimestre. 

Relação de itens que podem ser abordados na avaliação:  

• conteúdo proposto pelo professor;  

• atividades sugeridas pelo professor;  

• dedicação e participação individual do aluno;  

• envolvimento e participação da turma coletivamente;  

• colaboração dos colegas nas atividades em grupo;  

• cumprimento das tarefas coletivas e individuais;  

• contato com o público na apresentação;  

• elaboração de perguntas intrigantes para manter o interesse do público.  

Sugira que o momento da avaliação e da autoavaliação comece com um elogio. Faça com que 

os alunos percebam as próprias conquistas e as soluções encontradas para superar algum tipo de 

dificuldade. Observe que a crítica deve ter por objetivo o aprimoramento dos processos e a percepção 

do que pode ser melhorado para todos. E, principalmente, incentive-os a propor soluções.  

 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

LASSALA, G. Pichação não é pixação. Uma introdução à análise de expressões gráficas 

urbanas. São Paulo: Altamira, 2010. 

LEITE, A. E. Graffiti em SP: tendências contemporâneas. Rio de Janeiro: Aeroplano, 

2013.  

MCKENNA, P.; BANKSY. Banksy. Guerra e spray. São Paulo: Intrínseca, 2012.  


