
PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL         

Plano de Trabalho com Projetos 

1. Identificação:
Escola Municipal de Ensino Fundamental. Renato Pradi

Professor(es): Rosângela de Fatima Przybysz Kruk (401), Vandileia Marquardt Ceresér 

(402) e Marli Margaret Firakovski (403)

Turma(s): 4º01, 4º02 e 4º03

Período de realização: março a junho

2. Tema

          Escolhidos pelos alunos

          Definido pelo professor /turma 

Qual tema: “Alimentação saudável”

3. Apresentação
A realidade vivenciada hoje pelas crianças brasileiras, mostra sérios problemas 

relacionados a uma alimentação inadequada para a idade deles.
É pratica da escola orientar as crianças a respeito de um lanche saudável.
Neste  ano  temos  alunos  que  vieram  de  outras  escolas  que  ignoram  essa 

orientação, trazendo guloseimas para lanchar. Os colegas percebendo isso, chamam a 
atenção dos mesmos e questionam sobre o fato.

Tal situação gerou a necessidade de sensibilizar sobre a necessidade de uma 
alimentação saudável, sobre a obesidade infantil e suas consequências.

Iremos iniciar com  vídeos da internet relacionados ao tema.  Logo após, faremos 
a seleção de subtemas e organização das equipes, pesquisa no ATE,  palestra com uma 
nutricionista,  pesquisa  em  livros  e  periódicos,  organização   das  informações  e 
apresentação do trabalho. 
 

4. Objetivo Geral
Estimular a alimentação saudável
Possibilitar aos alunos o acesso aos recursos digitais demonstrando seu aprendizado.

5. Objetivos específicos 
Citar exercícios físicos recomendados para crianças de 8 a 11 anos.
Listar alimentos que devemos comer todo dia.
Diferenciar alimentos saudáveis de alimentos que devem ser evitados.
Caracterizar uma pessoa obesa.

6. Conteúdos curriculares, disciplinas envolvidas

X



Língua Portuguesa: sistematização e organização das informações. Leitura e produção 
de textos diversos.
Ciências:  Alimentação. Saúde e bem-estar. Sistema digestório. Doenças adquiridas na 
infância.
Matemática: Tabelas, gráficos e medidas. Resolução de situações-problemas.
TICs: Registro de fotos e vídeos com máquina digital, utilização do Impress e Internet 
(pesquisa de imagens e informações).

7. Parceiros envolvidos no projeto
Eunice - orientadora, Mari- orientadora, Ioná - bibliotecária e Deise - apoio pedagógico.   

8. Plano de ações 

Ação 1
Descrição: Vídeos da internet
Tempo previsto: 2 aulas
Profissionais envolvidos: Professores e orientadora

Ação 2
Descrição: Organização das equipes e dos subtemas 
Tempo previsto: 2 aulas
Profissionais envolvidos: Professores
 
Ação 3
Descrição: Elaboração da questão orientadora, certezas provisórias, dúvidas temporárias 
e justificativa.
Tempo previsto: 2 aulas
Profissionais envolvidos: Professores.

Ação 4
Descrição: Iniciar a pesquisa no Ate.
Tempo previsto: 4 aulas
Profissionais envolvidos: Professores, orientadoras e monitores.

Ação 5
Descrição: Palestra com a nutricionista
Tempo previsto: 2 aulas
Profissionais envolvidos: Palestrante, professores e orientadora.

Ação 6
Descrição: Pesquisa na biblioteca em livros e periódicos.
Tempo previsto: 4 aulas
Profissionais envolvidos: Professores, auxiliar de biblioteca e monitores.

Ação 7
Descrição:  Definição  e  organização  da  forma  da  apresentação  dos  resultados  das 
pesquisas.
Tempo previsto: 6 aulas.
Profissionais envolvidos: Professores, orientadores e monitores.
Ação 8
Descrição: Apresentação dos trabalhos e autoavaliação.



Tempo previsto: 3 aulas
Profissionais envolvidos: Professores e orientadoras.

9. Tempo total de realização do projeto
25 aulas

10. Material e suporte necessários
 Televisão, computadores, internet , Data Show, Máquina fotográfica digital, livros, 
revistas

11. Produto final:
Apresentação de slides com o que foi pesquisado. 

12. Instrumento(s) e critérios de avaliação
 Diário de bordo, registrando cada ação, produções textuais e autoavaliação com 
critérios preestabelecidos. 


