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7. Projeto integrador 

Título: Democracia na sala de aula 

Tema Assembleia de classe como espaço para a resolução de conflitos 

Problema central 
enfrentado 

Levantar causas motivadoras dos conflitos que prejudicam o ambiente em sala de aula e propor 
soluções 

Produto final Constituição de combinados e condutas que criem um ambiente escolar menos conflituoso 

Justificativa 

A Democracia é uma conquista da sociedade brasileira, que, assim como na Antiguidade 

clássica, foi construída ao longo do tempo e forjada a partir de avanços, retrocessos, conflitos e 

acordos, os quais, em 1988, resultaram na mais recente Constituição Federal.  

Entender como a democracia brasileira foi formada passa por compreender como essa ideia 

surgiu na Antiguidade clássica, por isso propomos neste projeto a inserção de práticas democráticas 

para a gestão da sala de aula, resolução de conflitos entre alunos e entre alunos e professores, além 

disso, este projeto visa levar os estudantes a entender os processos históricos que formaram a 

democracia atual.  

O projeto “Democracia na sala de aula” busca, então, aproximar os conteúdos programados 

para este bimestre orientando os alunos em práticas que possibilitem conhecer, através da pesquisa 

bibliográfica, da constituição de assembleia de classe e da produção de textos de variados gêneros a 

importância da democracia e as formas de participação nela. 

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.  

• Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e 
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável 
em âmbito local, regional e global, atuando criticamente diante de questões do mundo 
contemporâneo.  

• 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.  

• 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 
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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 

• Ampliar o conhecimento dos alunos sobre democracia. 

• Ampliar a habilidade de interpretação de textos não verbais por intermédio da 
contextualização de textos verbais e audiovisuais de vários gêneros. 

• Ampliar as possibilidades de interação interlocutora por meio da linguagem. 

• Contribuir para a formação de cidadãos com caráter solidário, democrático e crítico. 

• Criar situações de aprendizagem significativas. 

• Promover a interação entre os membros da comunidade escolar. 

 

Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidade 

História 

O Ocidente Clássico: aspectos 
da cultura na Grécia e em 
Roma  

(EF06HI09) Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance e 
limite na tradição ocidental, assim como os impactos sobre outras 
sociedades e culturas.  

As noções de cidadania e 
política na Grécia e em Roma 

(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e 
exclusão na Grécia e Roma antigas.  

Língua 
Portuguesa 

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. 

(EF69LP14) Formular perguntas e decompor, com a ajuda dos colegas e 
dos professores, tema/questão polêmica, explicações e ou argumentos 
relativos ao objeto de discussão para análise mais minuciosa e buscar em 
fontes diversas informações ou dados que permitam analisar partes da 
questão e compartilhá-los com a turma. 

(EF69LP15) Apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, 
respeitando os turnos de fala, na participação em discussões sobre temas 
controversos e/ou polêmicos.  
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Reconstrução das condições 
de produção e circulação e 
adequação do texto à 
construção composicional e ao 
estilo de gênero (Lei, código, 
estatuto, código, regimento 
etc.)   

(EF69LP20) Identificar, tendo em vista o contexto de produção, a forma 
de organização dos textos normativos e legais, a lógica de hierarquização 
de seus itens e subitens e suas partes: parte inicial (título – nome e data – 
e ementa), blocos de artigos (parte, livro, capítulo, seção, subseção), 
artigos (caput e parágrafos e incisos) e parte final (disposições 
pertinentes à sua implementação) e analisar efeitos de sentido causados 
pelo uso de vocabulário técnico, pelo uso do imperativo, de palavras e 
expressões que indicam circunstâncias, como advérbios e locuções 
adverbiais, de palavras que indicam generalidade, como alguns 
pronomes indefinidos, de forma a poder compreender o caráter 
imperativo, coercitivo e generalista das leis e de outras formas de 
regulamentação. 

 

Duração 

Tempo estimado de um bimestre (dois meses) para aplicação do projeto, caso seja dedicada 

uma aula por semana e cada etapa corresponda a uma aula. 

Material necessário 

• Cartolina 

•  Caneta esferográfica 

• Projetor 

• Aparelho de DVD 

•  Televisão 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Sugerimos que a coordenação do projeto fique a cargo do professor de História, o qual deve 

conduzir os trabalhos com o apoio do professor de Língua Portuguesa. Este deve fornecer o suporte 

necessário para orientar os alunos na leitura e interpretação dos diversos gêneros textuais e pode 

contribuir ajudando os alunos a se engajar e produzir argumentações coerentes para construir a 

pauta e realizar a assembleia em sala. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Exibição do vídeo: “O que são assembleias escolares” 

Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=g7ozqUqVKB0> (acesso em 24 set. 2018). 

• Retomar com os alunos os aspectos históricos que fizeram surgir a democracia e as 
formas de representação popular na Antiguidade clássica. 

http://www.youtube.com/watch?v=g7ozqUqVKB0
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• Exibir o vídeo e propor o debate sobre as impressões da turma diante do que foi 
mostrado no vídeo. 

Etapa 2 – Delimitação do problema a ser investigado 

• Explicitar o alcance da assembleia de classe. 

• Esclarecer quais são os aspectos que não podem ser mudados em razão de um 
impedimento legal e quais são os que podem ser modificados. 

• Solicitar uma pesquisa sobre democracia representativa e participativa. 

Etapa 3 – Construção da pauta 

• Socialização do resultado da pesquisa. 

• Construção da pauta para a realização da assembleia usando a tabela sugerida a seguir: 

 

Pauta para assembleia 

Pontos 
positivos 

Pontos para 
melhorar 

O que fazer para melhorar 

 
 
 
 
 
 

  

Sugerimos que essa tabela seja confeccionada em cartolina ou papel pardo e fique disponível 

para que os alunos preencham-na durante a semana.  

Etapa 3 – Assembleia de classe 

• Realização da assembleia. 

• Construção das normas para a resolução dos problemas. 

• Construção coletiva da ata com a assinatura de todos os alunos. 

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação deve estar de acordo com os objetivos propostos, ocorrendo de forma contínua. 

Outro modo de mensurar o desempenho dos alunos é a autoavaliação na qual eles mesmos podem, 

através de relatórios, descrever a experiência coletiva e individual que tiveram ao longo do projeto. 
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Para saber mais – aprofundamento para o professor 

Textos 

ASSEMBLEIAS ESCOLARES: saiba como e quando criar. Escolaweb. Disponível em: 

<http://www.escolaweb.com.br/blog/assembleias-escolares-saiba-como-e-quando-criar/> . Acesso 

em: 10 out. 2018. 

ARAÚJO, Ulisses F. Resolução de conflitos e assembleias escolares. Disponível em: 

<https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/article/viewFile/1743/1623>. Acesso em: 10 

out. 2018. 

PÁTARO. Cristina Satiê de Oliveira; PÁTARO, Ricardo Fernandes. Experiências de assembleias de 

classe nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Etica/19_pataro.pdf>. Acesso em: 10 out. 2018. 

 

Vídeo 

Caminhos da escola - Democracia na escola. TV Escola. Disponível em: 

<https://tvescola.org.br/tve/video/caminhos-da-escola-democracia-na-escola>. Acesso em: 10 out. 

2018. 
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