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I.  APRESENTAÇÃO 

 

 

No decorrer do tempo, cada povo que habita a Terra foi construindo sua 

cultura: hábitos, costumes, valores. Nosso país apresenta uma imensa pluralidade 

cultural, isto é, muitas culturas com características diferentes. Foram vários elementos 

que contribuíram na formação da cultura brasileira: a localização geográfica, a 

variedade climática, a organização social, econômica e política, a interação das pessoas 

com o meio ambiente, o contato com, outros povos, entre outros. Isso nos leva a 

concluir que cada região brasileira possui sua característica particular e insubstituível. 

“Balaio de ideias” trata-se de uma publicação aos moldes de um 

almanaque, isto é, uma coleção de curiosidades a respeito da diversidade cultural 

brasileira. Ao longo do livro, as personagens Joãozinho e Dorinha aparecem lembrando 

que, para conhecer e entender o mundo ao nosso redor, é preciso ver as coisas que nos 

rodeiam e treinar nosso olhar para detalhes que muitas vezes passam despercebidos  e 

respeitá-los. 

Combinando o recurso da linguagem formal e informal à variedade de 

gêneros textuais como contos, lendas, poesias, informativos científicos, visuais, receitas 

e cantigas, o aluno desfrutará de momentos de reflexão, prazer e aprendizagem, 

conduzidos pelas palavras e imagens dos autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II.  JUSTIFICATIVA 

 

 

Este projeto justifica-se pela necessidade de criar no jovem leitor o desafio 

de querer conhecer, apoderar-se de bens culturais ainda guardados pela escrita e 

transportá-los para o seu cotidiano bem como a edificação ambiental. Considerando-se 

ainda a variedade de textos com formas rápidas de obtenção de informação, mas que 

remetem à reflexão, à geração de prazer, ao estímulo de repertórios – presentes ou 

adormecidos -, à leitura / visão de mundo. 

 

 

 

 

 

III.  OBJETIVO 

 

Objetiva-se promover no aluno a habilidade de localizar, seqüenciar, 

observar, relacionar, comparar textos em diferentes linguagens, essenciais para a 

comunicação na atualidade; bem como, apropriar-se desses recursos para identificar a 

intenção dos interlocutores. Pretende-se também levá-lo a reconhecer seu país como 

possuidor de uma diversidade cultural e ambiental. Ele será orientado a refletir e 

respeitar esta diversidade, como uma forma de cooperação para superar discriminações 

e preservar o meio ambiente, tornando assim o mundo mais justo e sustentável. E, 

finalmente, desenvolver as competências comunicativas, essenciais ao exercício da 

cidadania. 

 

 

 

 

 

 



 

IV.  PROCEDIMENTOS PEDAGÓGICOS 

INTERDISCIPLINARES 

 

COORDENAÇÃO GERAL: LUCIENE DE FÁTIMA RIBEIRO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA- COORDENADORA: LUCIENE DE 

FÁTIMA RIBEIRO 

 Análise e interpretação dos contos; 

 Expressão oral 

 Análise crítica dos cartuns e quadrinhos (como podemos rir de coisas tão sérias?) 

Para que serve o humor nesses casos?); 

 Criação de quadrinhos e cartuns a partir de temas dos textos informativos 

(Educação ambiental / Alimentação e saúde); 

 Recontação da história do surgimento das estações em quadrinhos ou linguagem 

teatral; 

 Análise, apreciação e declamação dos poemas (mini-saraus); 

 Criação de poemas que tematizem as estações; 

 Criação de anúncio publicitário envolvendo os lugares turísticos das regiões 

brasileiras; 

 Confecção de folheto informativo envolvendo questões ambientais; 

 Pesquisa de manifestações folclóricas das regiões brasileiras. 

 Debater a respeito dos textos informativos e realizar entrevistas, observações e 

experiências. 

 

ARTE – COORDENADORA- SELMA FERREIRA 

 Leitura plástica das quatro estações inseridas na história da mitologia grega; 

 Apresentação das personagens que deram origem às estações e o ambiente que as 

envolve; 

 Relacionar os textos mitológicos à história da arte grega; 

 Representação plástica com materiais recicláveis de personagens das lendas e 

contos; 



 Exposição dos trabalhos dos alunos. 

Obs.: Ideias, técnicas, materiais e formato ainda surgirão e poderão ser alterados de 

acordo com o andamento do projeto, pois o ato de criar [e mutável de acordo com 

as demais propostas interdisciplinares. 

 

CIÊNCIAS – COORDENADORA- MERCEDES 

H2O : Planeta Terra . Planeta Água 

 História em quadrinhos sobre a água – importância vital; 

 Germinação da semente em laboratório – experiência; 

 Quadro comparativo sobre as doenças da água: sintomas, transmissão e medidas de 

prevenção; 

 Sensibilização e conscientização sobre a “Economia de H2O no dia-a-dia. (Debate 

em sala de aula); 

 

Biodiversidade 

 Levantamento da fauna e flora endêmica nas regiões brasileiras e extinção das 

espécies (Relato); 

 

Alimentação e saúde 

 Palestra com nutricionista sobre alimentação saudável; 

 Investigação de alimentos industrializados, como acidulantes, conservantes, corantes, 

estabilizantes (Elaboração de tabelas) 

 Elaboração de tabelas nutricionais. 

 

Lixo: Resíduos sólidos – o problema nosso de cada dia 

 História em quadrinhos: 

- A questão da produção de lixo 

- Os princípios dos três “erres” 

- O que fazer com tanto lixo 

 

MATEMÁTICA – COORDENADORA-CLÁUDIA SARDO 

 Pesquisa com receitas típicas da culinária do Centro-Oeste e sudeste; 

 Elaboração de questões relacionadas à receita pesquisada: 

- Reescrever a receita dobrando ingredientes. 



- Utilizar apenas a metade dos ingredientes. 

- colocar ingredientes em ordem crescente. 

- escrever os números da receita por extenso. 

- Explorar múltiplos, divisores e números primos. 

- pesquisar preços dos ingredientes e calcular o custo da receita. 

 Execução de receita na cozinha experimental; 

 Momento de degustação; 

 Confecção de um caderno de receitas pesquisadas pelos alunos,  com apresentação 

das receitas dentro do conteúdo matemático. 

 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA – COORDENADORA RAQUEL 

TOLEDO 

 Confecção da “colcha de retalhos” enfocando a diversidade cultural do gênero 

humano e complementaridade. Serão usados TNTs de cores variadas para 

representarem as estações do ano e ilustrações de mitos que as representam no 

centro da “colcha”. 

 

ESTAÇÃO  TEMAS  HISTÓRIA  GEOGRAFIA  

Primavera 

6º A 

Milho Lenda do milho Mapa da região onde 

originou a lenda 

  Cartum da lenda 

apresentada 

Mapa da produção do 

milho em Goiás 

 Cerrado Música: Frutos da Terra Mapa da localização dos 

principais produtos do 

cerrado 

Verão  

6º B 

Lixões Os primeiros lixões da 

história da humanidade 

Ilustrações dos 

problemas gerados pelos 

lixões 

 Microscópio Histórico do surgimento e 

evolução do microscópio 

Cartum 

 Densidade 

Demográfica 

Charge Dados estatísticos 

Outono 

6º C 

Povos Indígenas História de alguns grupos Mapa de localização dos 

mesmos 

 Extermínio 

 Indígena 

Dados recentes Gráficos 

 Amazônia Música: Amazônia 

Roberto Carlos 

Mapa com localização do 

Rio Amazonas 



Inverno  

6
os

 D e E 

Reciclar Quando surgiu esta idéia? Desenhos sobre 

reciclagens e seus 

benefícios 

 Colonização no 

Sul 

Quando chegaram Mapa de localização dos 

grupos 

 Consumo 

“Consumidor 

Consciente 

Cartum e Charge Dados Estatísticos 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – COORDENADOR PAULO VILELA 

 Desenvolvimento de uma pesquisa acerca dos temas propostos, culminando na 

gravação de um programa de rádio que absorverá o conteúdo e valorizará a 

comunicação e expressão. Os alunos participarão do roteiro de gravação além de 

emprestarem suas vozes. 

 As brincadeiras contidas no livro serão desenvolvidas nas aulas ao ar livre. 

 

ENSINO RELIGIOSO – COORDENADOR WANDERLEY 

 Por meio da análise de textos complementares e suplementares relacionados à 

questão ambiental de “Balaio de ideias” será enfatizado que o ser humano e a 

natureza são criaturas de deus, portanto devem ser amados, respeitados e 

preservados; 

 Será proposta a produção de texto teatral referente à criação (Gênesis 1,2) e 

representado pelos alunos. 

 

 


