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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 

de 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 projeto deste bimestre propõe articular diferentes áreas do conhecimento relacionadas às 

manifestações artísticas e culturais dos povos indígenas brasileiros e oferecer aos alunos a 

possibilidade de desenvolver habilidades e conceitos diversificados. A escolha desse tema visa 

ampliar a autonomia dos alunos e as percepções sobre o mundo em que vivem.  

Título: Manifestações artísticas e culturais de povos indígenas brasileiros 

Tema Arte, culturas indígenas e meio ambiente 

Problema central 
enfrentado 

Como os povos indígenas mantêm suas tradições culturais hoje? 

Produto final Exposição sobre os povos indígenas no território brasileiro 

 

Justificativa 

Este projeto busca se alinhar às políticas de valorização das culturas indígenas do Brasil, 

especialmente no que se refere à sua inclusão no currículo escolar. Ao desenvolver temas e questões 

que envolvem alguns povos indígenas, o projeto pretende promover a visibilidade desses povos, seus 

conhecimentos, tradições e relações com o atual contexto social e político brasileiro.  

Ao realizar pesquisas sobre diferentes aspectos das culturas indígenas, com ênfase nos 

aspectos estéticos de suas manifestações, os alunos poderão refletir sobre essas culturas e valorizar 

seus saberes e modos de vida. Eles também poderão conversar sobre políticas públicas e ações dos 

próprios povos indígenas para conservar e promover suas tradições. 
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Compreender a singularidade e a diversidade das manifestações culturais indígenas pode 

auxiliar os alunos não indígenas a ampliar a percepção sobre a cultura brasileira de maneira crítica e 

os alunos indígenas a compartilhar seus conhecimentos e a promover a valorização de sua cultura. 

Esse tipo de reflexão, em diálogo com aspectos de fundamentação antropológica, promove uma 

postura mais ética e responsável no campo da sociabilidade no que diz respeito ao trato com as 

diferenças dos modos de vida e do pensamento de matrizes diversas, colaborando para uma 

sociedade solidária.  

Vale ressaltar que este projeto pode acontecer de maneira continuada durante todo o 

bimestre ou ter um tempo específico preestabelecido de menor duração que se adéque à realidade 

das atividades escolares em desenvolvimento. A vantagem de trabalhar com mais tempo é fazer com 

que os alunos possam se dedicar de maneira mais aprofundada à pesquisa, se adaptando aos critérios 

estabelecidos por você e trocando informações entre si. Caso a opção seja por um tempo menor, 

tome cuidado apenas para não tornar a pesquisa uma coleta de informações realizada sem nenhum 

critério: procure estabelecer um tempo para a análise das informações encontradas e, se possível, 

uma segunda busca de materiais pelos alunos, de acordo com os critérios estabelecidos por você. 

Caso você escolha desenvolver o projeto durante todo o bimestre, marque datas de 

verificação do andamento e orientação das pesquisas e exposição entre os grupos sobre as 

informações encontradas. 

 

Objetivos 

• Perceber aspectos estéticos singulares nas diversas manifestações das culturas indígenas 
em todo o Brasil. 

• Notar que características socioambientais e geográficas podem afetar as produções 
culturais, como danças, cantos, lendas e contos, produções de artefatos, entre outros. 

• Organizar informações e matérias de ordem visual, sonora e textual sobre os povos 
indígenas. 

• Pensar sobre as semelhanças e as diferenças entre as culturas indígenas e sobre os 
aspectos dessas culturas presentes na formação da identidade brasileira.  

Habilidades em foco 

Disciplina Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Arte Artes integradas Contextos e práticas 

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

Arte Artes integradas Matrizes estéticas e culturais 

(EF69AR33) Analisar aspectos 
históricos, sociais e políticos da 
produção artística, problematizando as 
narrativas eurocêntricas e as diversas 
categorizações da arte (arte, 
artesanato, folclore, design etc.). 
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Arte Artes integradas Arte e tecnologia 

(EF69AR35) Identificar e manipular 
diferentes tecnologias e recursos 
digitais para acessar, apreciar, 
produzir, registrar e compartilhar 
práticas e repertórios artísticos, de 
modo reflexivo, 
ético e responsável. 

Geografia 
Natureza, ambientes e 
qualidade de vida 
 

Diversidade ambiental e as 
transformações nas 
paisagens na América Latina 

(EF08GE22) Identificar os principais 
recursos naturais dos países da 
América Latina, analisando seu uso 
para a produção de matéria-prima e 
energia e sua relevância para a 
cooperação entre os países do 
Mercosul. 

 

Duração 

4 etapas 

 

Material necessário 

Etapas 1 e 2 – fontes para pesquisa – as quais podem incluir livros; materiais visuais (fotos, 

desenhos, pinturas, registros em vídeo), sonoros (CDs e registros sonoros), textuais (textos, 

transcrição de entrevistas), sites da internet. 

Etapa 3 – resultado da pesquisa dos alunos, caderno e lápis. 

Etapa4 – cadernos, lápis e canetas.  

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Pesquisa 

Duração: 90 minutos. 

Material e recursos necessários: fontes para pesquisa – as quais podem incluir livros, materiais 

visuais (fotos, desenhos, pinturas, registros em vídeo), sonoros (CDs e registros sonoros), textuais 

(textos, transcrição de entrevistas) e sites da internet. 

Organização do espaço: laboratório de informática ou biblioteca. 
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Proponha aos alunos que façam uma pesquisa sobre várias etnias. Se possível, reserve um 

período no laboratório de informática da escola ou na biblioteca e peça a eles que formem grupos de 

pesquisa. Os sites do Instituto Socioambiental (disponível em: <https://www.socioambiental.org/pt-

br>. Acesso em: 2 nov. 2018), do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 

(disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4616>.  Acesso em 2 nov. 2018), da 

Fundação Nacional do Índio – Funai (disponível em: <http://www.funai.gov.br/>. Acesso em: 2 nov. 

2018) e especificamente do Museu do Índio (disponível em: 

<http://www.funai.gov.br/museudoindio/>. Acesso em: 2 nov. 2018) podem ser um bom começo e 

ajudá-los encontrar informações relevantes para a escolha das manifestações que desejam 

pesquisar. Verifique se, na biblioteca da escola, há materiais visuais (fotos, desenhos, pinturas, 

registros em vídeo), sonoros (CDs e registros sonoros) e textuais (textos, transcrição de entrevistas) 

que possam enriquecer a pesquisa. Caso haja alunos indígenas na turma, e se eles se sentirem à 

vontade, podem explorar sua própria etnia.    

Se considerar interessante, você também pode indicar um critério de escolha para as buscas, 

por exemplo: as etnias que vivem no mesmo município ou Estado e quais delas gostariam de 

conhecer melhor, as mais numerosas, as que produzem utensílios ou que realizam manifestações 

que já lhes chamaram a atenção, entre outros. A partir da pesquisa das etnias, os alunos farão uma 

nova busca. Proponha aos grupos que procurem por manifestações artísticas e culturais de 

diferentes grupos indígenas brasileiros. Durante essa pesquisa, é importante que os estudantes 

tenham um olhar atento para o contexto de produção dessas manifestações, relacionando, quando 

possível, as informações que encontrarem a aspectos da região onde vivem esses grupos. 

Outra sugestão é citar alguns artistas de etnias indígenas que estão inseridos em vários 

segmentos e que podem inspirá-los, como Jaider Esbell Macuxi, Arissana Pataxó e Isaías Salles 

(artistas visuais indígenas indicados ao Prêmio Pipa em 2016), escritores como Graça Graúna, Eliane 

Potiguara e Daniel Munduruku. Além disso, na internet, é possível encontrar rádios indígenas nas 

quais os alunos podem conhecer músicas de diversos grupos, como o Sonissini Mavutsni, cuja 

maioria dos integrantes mora no Parque do Xingu e que têm a intenção de levar um pouco de sua 

cultura para fora do parque por meio do reggae. 

Após essa pesquisa, os grupos podem definir o aspecto que vão abordar, por exemplo: 

produção de artefatos, danças, músicas, literatura, entre outros.  

Esclareça que os materiais de pesquisa devem extrapolar as informações textuais de caráter 

descritivo. Proponha buscas de registros visuais (foto ou vídeos), sonoros e ou mesmo da produção 

textual (contos ou relatos) desenvolvidos pelos indígenas da etnia pesquisada. Muitos materiais 

dessa ordem são acessíveis com o uso da internet e podem enriquecer a perspectiva e facilitar as 

análises na etapa seguinte. 

  

https://www.socioambiental.org/pt-br
https://www.socioambiental.org/pt-br
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4616
http://www.funai.gov.br/museudoindio/
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Estabeleça um cronograma com datas para verificação e orientação do desenvolvimento das 

pesquisas realizadas por cada grupo e, também, datas de partilha sobre os materiais encontrados. 

Anote as dúvidas mais complexas e procure por respostas, auxiliando nos processos de pesquisa de 

maneira a sempre fomentar a curiosidade dos alunos sobre o tema proposto. 

 

Etapa 2 – Análise e organização dos materiais 

Duração: 90 minutos. 

Material e recursos necessários: fontes para pesquisa – as quais podem incluir livros; materiais 

visuais (fotos, desenhos, pinturas, registros em vídeo), sonoros (CDs e registros sonoros) e textuais 

(textos, transcrição de entrevistas); sites da internet. 

Organização do espaço: laboratório de informática ou sala de aula. 

Após a escolha da manifestação artística e cultural de determinado grupo indígena, procure 

instigar os alunos a estabelecer relações entre as manifestações e o espaço territorial em que elas se 

situam. Algumas perguntas que podem orientar essa análise são:  

Caso se trate de um artefato ou instrumento: Quais são os materiais utilizados nessas 

produções? Eles são facilmente encontrados no local onde vivem? Essas produções têm papel 

econômico na vida desses grupos, ou seja, fazem parte de seu sustento? 

Caso se trate de uma dança, um canto ou uma festividade: Em quais períodos do ano 

acontecem? Essa manifestação tem alguma relação com fatores climáticos? Como essa manifestação 

dialoga com as demais manifestações artísticas da região? 

Caso se trate de produções literárias: Que animais ou plantas da região estão presentes nos 

mitos e nas histórias contadas? Como as tradições desses povos são resgatadas por meio dessas 

histórias? 

Durante o processo de pesquisa, os próprios alunos podem encontrar outros pontos 

relevantes em relação à produção da etnia e o espaço em que vive.  

Todas as informações relevantes devem ser registradas. Reforce a relevância de buscarem, se 

possível, imagens, objetos, registros sonoros, entre outros.  

 

Etapa 3 – Apresentação dos materiais 

Duração: 180 minutos. 

Material e recursos necessários: resultado da pesquisa dos alunos, caderno e lápis. 

Organização do espaço: espaço reservado para a exposição, sala de aula. 
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Parte 1 – Organização da apresentação 

Nessa etapa final, cada grupo deve apresentar aos demais colegas o que pesquisaram. Se 

considerar adequado, você pode propor algumas comparações, como: “O que as manifestações 

desses grupos que vocês pesquisaram têm em comum?”; “O que elas têm de diferente?”; “Existem 

grupos que mesmo distantes partilham elementos iguais em suas manifestações?”; “É possível 

perceber padrões de movimentos, cores ou formas?”. Ressalte que esse tipo de comparação não tem 

o intuito de definir manifestações melhores ou piores, mas sim de perceber influências comuns. 

Em seguida, toda a turma deve ser organizar para pensar em uma exposição das informações 

coletadas por eles. Nesse momento, eles precisam escolher os critérios para organizar os materiais.  

Proponha que cada grupo, a partir da observação dos materiais levantados pelos colegas, 

pense em uma maneira de expô-los e anotem esses dados. Eles vão reunir os grupos indígenas 

segundo a ocupação territorial? Ou vão agrupar os diferentes padrões rítmicos, formais ou visuais? 

Ajude-os a entender que cada uma dessas formas cria um tipo de ideia. Qual é a ênfase da 

organização proposta e qual é a ideia que ela poderia gerar para um visitante da exposição? 

Discuta com todos os grupos os formatos mais interessantes e criem um projeto para 

organizar a exposição de todos os materiais levantados. Escolham o melhor dia e local e criem um 

convite para o evento. Incentive os alunos a chamarem amigos e parentes para prestigiá-los.  

Parte 2 – Apresentação 

No dia da apresentação, peça aos alunos que cheguem uma hora mais cedo para preparar o 

local escolhido. 

Após a montagem da exposição, é interessante que alguns integrantes de cada grupo fiquem 

próximos dos itens que estão apresentando, para servir de monitor e tirar eventuais dúvidas dos 

convidados. Os alunos podem se revezar nessa monitoria. 

Finalizada a apresentação, pode ser interessante guardar os materiais encontrados e utilizá-

los no ano seguinte com outra turma, que poderá complementá-lo ou alterá-lo. Essa é uma ideia que 

gera nos alunos o sentimento de participação na construção do conhecimento. Eles também 

aprendem a valorizar o trabalho e as pesquisas realizadas anteriormente e cuidam da organização 

dos materiais sabendo que outra turma deverá utilizá-lo no próximo ano. 

Etapa 4 – Avaliação e autoavaliação  

Duração: 45 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. 
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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.  

A avaliação deste projeto deve ocorrer durante todas as etapas do processo de realização. O 

que deve ser percebido é o se os alunos conseguem, durante a etapa de pesquisa, reconhecer 

ferramentas de buscas e utilizá-las para obter as informações desejadas; reconhecer a validade das 

informações encontradas e relacioná-las de forma adequada ao tema proposto; e se são capazes de 

se envolver com a pesquisa. 

Durante a etapa de análise do material, é preciso verificar se os alunos propõem relações 

entre os materiais encontrados, comparando-os e percebendo características comuns nas imagens, 

formas e ritmos das manifestações. Verifique também se eles conseguem articular hipóteses sobre 

como as características geográficas (clima, vegetação, fauna e flora) podem influenciar nas diferentes 

manifestações das culturas indígenas. Alguns pontos relevantes são: “Eles têm alguma curiosidade 

sobre o tema?”; “Reconhecem a importância das manifestações de uma cultura da qual talvez não 

tenham muita proximidade?”; “Eles conseguem valorizar as diferenças e traçar relações com o 

contexto em que vivem?”. Na última etapa, verifique como os alunos interagem em grupo para a 

realização de um objetivo comum. Em todas as etapas, valorize as atitudes que contribuem para o 

desenvolvimento da pesquisa, análise e dinâmica do grupo, e procure reorientar aquelas atitudes 

que não ajudam no aprofundamento da discussão.  

Além da sua avaliação, é importante que haja espaço para os próprios alunos avaliarem seu 

desempenho e o que foi mais significativo para cada um. Assim, sugere-se que você reserve uma aula 

para que eles possam conversar sobre o tema. 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.  
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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 
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