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Contexto de aplicação 
Localização da escola - A escola está localizada no Alto da Boa Vista, em uma região de mata e com

poucas residências no entorno e nenhum tipo de comércio.

Número de crianças atendidas na escola – Este ano atendemos 148 crianças, divididas em 7
turmas, sendo 2 de Educação Infantil e 5 de primeiro segmento do Ensino Fundamental.

Estrutura básica da escola – O prédio tem 2 andares. No primeiro andar temos um pequeno pátio
interno, 1 refeitório com 28 lugares, 1 cozinha, 3 banheiros de alunos, 2 banheiros de funcionários,
sala de leitura, sala da educação infantil de 4 anos, direção, secretaria e copa.

Composição da equipe de gestão – A equipe gestora é composta por Coordenadora Pedagógica,
Diretora Adjunta e Diretora Geral.

Composição da equipe de professores – Nossa escola tem 6 professores de turma, 2 professoras
de educação física, 1 professora de artes e 1 professor de inglês. No momento, temos falta de 1
professor o que acarreta o deslocamento da diretora adjunta para o atendimento da turma de 2º ano.

Público impactado pelo projeto – As ações deste projeto estão direcionadas aos alunos da turma
1301

Período em que foi desenvolvido na escola – 3º e 4º bimestres



Foco do projeto 

- Conhecer a história dos povos indígenas e dos povos africanos trazidos
para o Brasil como escravos.

- Reconhecer a influência destes povos na formação do Brasil.

- Valorizar a cultura de cada povo que vive neste país.

- Analisar acontecimentos históricos e atuais referentes a estes povos.

- Vivenciar a partir de cada cultura atividades que envolvam várias
disciplinas escolares.



Justificativa do projeto 

Este projeto foi desenvolvido visando despertar nos alunos uma percepção maior sobre a

diversidade cultural brasileira. Diante de uma turma heterogênea e da necessidade de formar

cidadãos conscientes foi necessário levá-los a uma reflexão crítica da realidade histórica e

atual do país, trazendo um tema que despertasse o interesse dos alunos pela leitura e

produção de textos numa abordagem mais próxima de sua identidade cultural, sendo a

escrita um grande desafio a ser ultrapassado em sua aprendizagem.



Desenvolvimento/Tecnologia
- Estudo e análise crítica sobre a história da chegada dos
portugueses do Brasil.

-- Leitura, reescrita e interpretação de contos africanos e lendas
indígenas.

-- Leitura e reflexão sobre a ação destes povos em relação a
sustentabilidade.

-- Identificar a situação destes povos no espaço geográfico e construir
uma maquete com sólidos geométricos.



Desenvolvimento/Tecnologia
- Atividade lúdica com brincadeiras indígenas e africanas.

- Piquenique com comidas indígenas e africanas.

-- Resolver situações problemas, analisar gráficos e tabelas sobre o
tema.

-- Em artes fazer um releitura de escudos e lanças destes povos.

-- Passeio ao CCBB – Egito e cultura indígena



Registros de desenvolvimento do  projeto

Digitação da reescrita 

de um conto africano

Mural sobre sustentabilidade

“Contação” de contos africanos e lendas indígenas

Estudo sobre os povos da África.



Registros de desenvolvimento do  projetoRegistros de desenvolvimento do  projeto

Construção da maquete do bairro Todos os povos.

Elaboração de escudos e lanças de povos da África.



v

Passeio ao CCBB

Brincadeiras africanas e indígenas

Registros de desenvolvimento do  projeto

Piquenique e filme.



Recursos utilizados para realização do projeto 

- Livros didáticos e paradidáticos.

- Folhas A4, cartolina, tesoura e cola.

- Computador, datashow e som.

- ônibus

-Alimentos típicos



Avaliação e Resultados

Todo o desenvolvimento e execução de cada etapa do projeto foram realizadas atividades

práticas. Os alunos puderam demonstrar o quanto aprenderam e se desenvolveram em todo o

processo. As avaliações bimestrais de cada disciplina também tiveram como foco o projeto

desenvolvido neste período.



Conclusões

Os objetivos foram alcançados e a turma se envolveu com a temática.
Ampliou seus conhecimentos sobre o assunto e em cada área
disciplinar puderam se envolver com mais interesse.
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