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7. Projeto integrador 

Título: Cultura árabe na Europa 

Tema Cultura árabe na Europa Medieval 

Problema central 
enfrentado 

Levantar a contribuição da cultura árabe na formação da sociedade medieval, com destaque à 
península Ibérica 

Produto final Mural  

Justificativa 

Hoje em dia os povos islâmicos são geralmente associados ao terrorismo e à perseguição 

religiosa; por esse motivo faz-se necessário desconstruir prejulgamentos relativos a esses povos. É 

fundamental compreender, por exemplo, os conflitos e as guerras que ocorrem no Oriente Médio de 

uma maneira abrangente, despida de preconceitos. Como forma de contribuir para a desconstrução 

desses estereótipos, propomos um projeto que visa conhecer aspectos da civilização árabe que ocupou 

parte da Europa durante o período medieval. 

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 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.  
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• 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 civilização árabe. 

• Ampliar a habilidade de interpretação de textos não verbais por intermédio da 
contextualização de textos verbais. 

• 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 a comunidade escolar. 

 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de conhecimento Habilidade 

História 

A passagem do mundo antigo 
para o mundo medieval 
A fragmentação do poder 
político na Idade Média 

(EF06HI14) Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação 
ou exclusão entre populações em diferentes tempos e espaços. 

Geografia Identidade sociocultural 
(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência 
e os usos desses lugares em diferentes tempos. 

História 

O Mediterrâneo como espaço 
de interação entre as 
sociedades da Europa, da 
África e do Oriente Médio 

(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e 
culturas no Mediterrâneo e seu significado. 

Geografia 
Biodiversidade e ciclo 
hidrológico 

(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, 
com base na distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as 
transformações da biodiversidade local e do mundo. 

 

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, folhas de sulfite, papel manteiga; 

• Caneta esferográfica, lápis de cor, canetinhas; 
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• Computador com acesso à internet 

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 Geografia. Este deve fornecer o suporte necessário 

para orientar os alunos na leitura  e interpretação de mapas para complementar o Projeto. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Contextualização 

• Faça um levantamento sobre a visão que os alunos têm dos povos islâmicos. 

• Discuta com eles de onde vêm essas referências: televisão, internet, revistas, filmes etc. 

• De acordo com as respostas dos alunos, lance o questionamento para a classe: Vocês 
acham que os islâmicos são representados de forma estereotipada? Peça para eles que 
justifiquem sua afirmação.  

Nesse momento, espera-se que eles percebam que na maioria das vezes a mídia (filmes e 

produções de tv) retrata os povos islâmicos de forma padrão, sem atentar para a diversidade e riqueza 

cultural que existe entre eles.  

• Se possível, realize a leitura compartilhada do texto “Como foi a ocupação moura da 
península Ibérica” (disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-
foi-a-ocupacao-moura-da-peninsula-iberica/>, acesso em: 26 set. 2018). 

• Depois da leitura, proponha aos alunos que destaquem em tópicos as principais 
contribuições da cultura árabe, listando-os na lousa. 

Etapa 2 – Pesquisa bibliográfica 

• Peça para que os alunos se organizem em grupos, com o objetivo de realizarem uma 
pesquisa. 

• Solicite que escolham um dos seguintes tópicos: Arquitetura, Matemática, Astronomia, 
Medicina e Literatura para pesquisar e aprofundar o conhecimento sobre a cultura árabe 
e a contribuição desta para a atual cultura ocidental. 

Etapa 3 – Oficina de cartazes 

• Solicite aos alunos que se reúnam em classe, trazendo o material pesquisado para ser 
utilizado na produção de cartazes que contenham mapas, ilustrações e informações sobre 
as contribuições e influências da civilização árabe na cultura ocidental. 

• Reserve uma aula para que eles confeccionem os mapas, selecionem as imagens e 
informações que devem fazer parte dos cartazes. 
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• Caminhe pela sala durante essa etapa, conferindo se os alunos tem alguma dúvida e 
aproveitando para observar a dinâmica dos grupos. 

Etapa final – Exposição dos cartazes 

• Depois de finalizados, observe se os cartazes estão de acordo com a proposta: possuem as 
informações necessárias sobre os povos árabes e suas contribuições para o ocidente, se 
trazem imagens e mapas para complementar o conteúdo. Caso seja necessário, corrija 
algum erro, reorientando o grupo. 

• Realize uma exposição com os cartazes confeccionados, preferencialmente em um local 
em que outros estudantes da escola tenham acesso.  

 

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. 

 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

NAVARRO, Roberto. Como foi a ocupação moura da península Ibérica. Revista Superinteressante, 18 

abr. 2011. Disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-foi-a-ocupacao-moura-

da-peninsula-iberica/>. Acesso em: 26 set. 2018. 

SAID, Edward W. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2007.  


