
PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL         

Plano de Trabalho com Projetos - Professor

1. Identificação:
Escola Municipal de Ensino Fundamental Renato Pradi

Professor(es):Oswaldo Mabba e Lírio Busnardo

Turma(s): 9º 03

Período de realização: Abril/Maio/Junho(1ª etapa) e Agosto/Setembro (2ª etapa). 

2. Tema (assinale que opção será adotada neste plano de trabalho)

         Escolhidos pelos alunos

          Definido pelo professor /turma

Qual tema: Organização dos poderes.

Subtemas: 
- Poder Executivo.
- Poder Legislativo.
- Poder Judiciário.

3. Apresentação 
Esse  tema  surgiu  durante  a  exposição  da  organização  política  de  diversos  países 
emergentes,  onde houve debates  em sala  de  aula  e  o desejo  de compreensão dos 
alunos em relação ao funcionamento dos três poderes. 

4. Objetivo Geral
Proporcionar aos alunos a aquisição de conhecimentos sobre a temática da organização 
política brasileira, e o funcionamento harmônico dos 3 poderes.
Possibilitar ao aluno aprender conceitos e procedimentos a partir da busca por respostas 
a questões que despertam seu interesse.

5. Objetivos específicos 
– Conhecer as características dos 3 Poderes.
– Conhecer o funcionamento dos poderes.
– Ampliar o conhecimento da organização dos Três Poderes.
– Compreender a importância da construção da democracia.
– Relacionar os conhecimentos anteriores com os conhecimentos adquiridos a partir 

da pesquisa realizada.
– Participar e conhecer onde funcionam os Três Poderes em Jaraguá do Sul.
– Conhecer as histórias que construíram a democracia em Jaraguá do Sul.

6. Conteúdos curriculares, disciplinas envolvidas 

 X



Matemática: tabelas, gráficos.
Geografia: organização dos poderes.

7. Parceiros envolvidos no projeto
Professor de Geografia, Professor de Matemática, Orientadora Marcia, Alunos Monitores.

8. Plano de ações 

Ação 1 – problematização
Descrição:  durante a exposição da organização política de diversos países emergentes, 
onde houve debates em sala de aula e o desejo de compreensão dos alunos em relação 
ao funcionamento dos três poderes.
Tempo previsto: 1 aula
Profissionais envolvidos: Professora de Geografia

Ação 2 -  chuva de ideias
Descrição:  discussão  e  reflexão  sobre  o  conteúdo  e identificação  de  questões  que 
despertem o interesse para a pesquisa que, agrupadas, formaram os subtemas.
Tempo previsto: 1 aula
Profissionais envolvidos: Professor de geografia

Ação 3 - 
Descrição: elaboração das certezas provisórias, dúvidas temporárias e os procedimentos 
que pretendem adotar.
Tempo previsto: 1 aula
Profissionais envolvidos: Professor de Geografia

Ação 4
Descrição: construção da justificativa
Tempo previsto: 2 aulas
Profissionais envolvidos: Professor de Geografia

Ação 5
Descrição:  Pesquisa  de  informações  na  Internet  e  em  materiais  impressos.  Os 
professores farão a indicação de sites e títulos.  
Tempo previsto: 5 aulas
Profissionais envolvidos: Professor de Geografia e de Matemática e monitores do ATE.

Ação 6
Descrição: análise contrastiva de informações em textos
Tempo previsto: 2 aulas
Profissionais envolvidos: Professor  de Geografia

Ação 9
Descrição: Saída a campo: Visita a PMJS
Tempo previsto: 3 aulas
Profissionais envolvidos: Professor  de Geografia e Orientadora Marcia.

Ação 10
Descrição: Saída a campo: Visitar o Fórum de Jaraguá do Sul
Tempo previsto: 3 aulas



Profissionais envolvidos: Professor  de Geografia  Orientadora Marcia.

Ação 11
Descrição: Saída a campo: Visitar a Câmara Municipal de Vereadores
Tempo previsto: 3 aulas
Profissionais envolvidos: Professor  de Geografia e Orientadora Marcia.

Ação 12
Descrição: Elaboração de tabelas de vencimentos dos Três Poderes.
Tempo previsto: 2 aulas
Profissionais envolvidos: Professor de Matemática 

Ação 13
Descrição: Construção de gráficos com a tabulação das informações obtidas.
Tempo previsto: 2 aulas
Profissionais envolvidos: Professor de Matemática 

Ação 14
Descrição:  sistematização  das  informações  obtidas  na  pesquisa  em  textos  escritos, 
imagens, tabelas e gráficos, através de um flyer.
Tempo previsto: 3 aulas
Profissionais envolvidos: Professor  de Geografia

Ação 14
Descrição: organização de um vídeo de todas as etapas do projeto.
Tempo previsto: 3 aulas
Profissionais envolvidos: Professor  de Geografia e Orientadora Marcia.

10. Material e suporte necessários
Livros, Máquina fotográfica, Computadores, Internet, Data Show, Televisão, DVD, Folhas 
xerocadas.

11. Produto final: 
Produção de um flyer, um vídeo e divulgação através do Facebook. Socialização na 
Mostra de Trabalhos da escola.

12. Instrumento(s) e critérios de avaliação 
Observação dos alunos durante o desenvolvimento do projeto.
Interesse dos alunos pelas atividades propostas.
Participação durante o projeto.


