
PROJETANDO CIDADES 



EMENTA 

Com o objetivo de discutir com os alunos sobre a relação entre sociedade e 

espaço físico, diferentes interações, modelos e estruturas entre ambos, 

construiremos maquetes com os estudantes das 3ª séries do EM que retratem a 

vida nas grandes cidades, nas zonas periféricas e rurais. Desta forma, o 

currículo de cada disciplina será contemplado de maneira multidisciplinar, já 

que cada professor utilizará sua própria aula para desenvolver certos 

conteúdos afim de convergi-los num trabalho final, que ficará exposto para 

todos na UE.  



EMENTA 

• Neste sentido, os professores de Ciências Humanas discutiram aspectos relativos a vida nas 

diferentes composições sociais, estruturas e paisagens, debatendo assuntos como: 

Desigualdade social, direitos garantidos por lei, debilidade governamental, diferentes 

espaços geográficos etc. Tudo isso para a construção de maquetes que visam representar a 

vida em cada um desses lugares, contemplando assim os conteúdos relativos as Artes. Além 

disso, os estudantes farão um projeto para a construção de um circuito elétrico, 

compreendendo o consumo de energia nas metrópoles, “favelas” e zonas rurais, assimilando 

conhecimentos da Física e seus impactos na vida cotidiana e por último, discutir aspectos 

relativos a qualidade da agua, suas propriedades, poluição em córregos... Na disciplina de 

Química, compondo assim as três áreas de conhecimento. 



PESQUISA DE CAMPO (COLETA DE DADOS) 

• Método etnográfico (olhar sociológico)  

• Relatório escrito 

• Livro impresso... 

• Relacionar as lutas pelos direitos de cidadania a consolidação desses direitos nos 

aspectos normativos legais que estão em vigência na contemporaneidade. 

• Reconhecer a importância dos Direitos Humanos como valores importantes para a 

consolidação de direitos no mundo contemporâneo (social, político, econômico e 

ambiental).  





GEOGRAFIA • Reconhecer, com base em textos, o conceito de 

IDH e as suas dimensões (renda, saúde, 

educação). 

• Identificar, a partir de uma dada base 

cartográfica, recursos cartográficos (legenda, 

projeção e/ou escala) como meio de 

visualização sintética da relação entre 

realidades geográficas distintas.  

 

As principais categorias geográficas são: 

paisagem, lugar, território, região e espaço. 

Portanto, a paisagem é considerada, pela 

maioria das correntes do pensamento geográfico, 

um conceito-chave da Geografia.  

 

https://olhardigital.com.br/noticia/9-dicas-para-voce-usar-melhor-o-google-maps/59858


ARTE 

• Confrontar diferentes opiniões na construção de projeto coletivo  

• Identificar funções necessárias para a realização de um projeto artístico 

 

• (Escolha de materiais, desenvolvimento de plantas arquitetônicas...) 



https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwio4_W4nNPhAhWsZd8KHRd5AnsQjRx6BAgBEAU&url=http://uncleanlily65.rssing.com/chan-58247501/all_p3.html&psig=AOvVaw0cn4NqXDmf1d07zj77oKcj&ust=1555456098043017
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjM-4CtndPhAhUSZN8KHULPC3MQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ramilandia.pr.gov.br/noticia/58/comite_gestor_cab_e_coletivo_educador_confeccionam_maquete_do_municipio_que_sera_exposta_no_13%C2%BA_encontro_cultivando_agua_boa&psig=AOvVaw3ZLKOvBy_Sun602DgfDVN1&ust=1555456430981347


QUÍMICA 

• Identificar os processos envolvidos no 

tratamento da agua para o consumo 

humano  

(Construção de uma estação de 

tratamento.) 

• Reconhecer o ar atmosférico como uma 

mistura de gases  

https://slideplayer.com.br/slide/7376297/


FÍSICA 

• Analisar os tipos de circuito (série e 

paralelo) e avaliar qual a 

aplicabilidade de cada um em 

situações do cotidiano.  

• Compreender o dimensionamento do 

circuito doméstico e os riscos 

associados as más instalações.  

 

http://andre-godinho-cfq-8a.blogspot.com/2014/05/circuitos-eletricos.html


CULMINÂNCIA 

• Aberta ao público na semana da eletiva (Seminários) 

• Convite especial para Vila Yolanda. 

 

 

Obrigado a todos que de forma direta e indireta estão nos apoiando, juntos 

somos melhores! 


