
Caleidoscópio 2017 
Projeto Interdisciplinar das Áreas de Linguagens e Ciências Humanas- Caleidoscópio- 2017 

Turmas participantes: 3º anos (Matutino) 
 

 
1. Apresentação 

 
O Centro de Ensino Médio 01 do Gama - CG 

apresenta o projeto interdisciplinar “Caleidoscópio 
2017”, que será coordenado pelos (as) docentes das 
áreas de Linguagens e Ciências Humanas. 

Esse projeto, que tem como “matérias-primas” 
as obras propostas pelo Programa de Avaliação 
Seriada/ 3ª Etapa (PAS/UnB), reconhece a 
importância da interdisciplinaridade para a formação 
humana integral dos (as) alunos (as), já que procura 
valorizar as mais variadas habilidades e competências 
do corpo discente nas múltiplas linguagens.  

O projeto será desenvolvido ao longo do 3º 
bimestre e terá como culminância um evento, que 
acontecerá no auditório. Cada turma terá um horário 
para a organização e outro para a apresentação. A 
apresentação deve ter no mínimo 30 minutos e no 
máximo 40 minutos. 

Todas as turmas deverão produzir um vídeo 
de no máximo 3 minutos com registros da 
apresentação. Após apreciação dos professores, o 
vídeo será disponibilizado no YouTube e, 
posteriormente, no site  da escola. 
 

2. Objetivo geral 
 
Desenvolver as competências e habilidades 

propostas pelas disciplinas que compõem as áreas de 
Linguagens e Ciências Humanas por meio de um 
projeto interdisciplinar que contribua para a 
contextualização dos saberes construídos em sala de 
aula.  

 
3. Objetivos específicos 

 

 Oportunizar o protagonismo dos/as 
estudantes; 

 Estimular a aplicação das habilidades e 
competências ou dos conhecimentos 
referentes a cada disciplina envolvida no 
projeto; 

 Valorizar a construção de saberes por 
meio da contextualização; 

 Valorizar os múltiplos talentos dos/as 
estudantes, bem como as suas 
impressões sobre o mundo que os/as 
cerca; 

 Incentivar o conhecimento das obras do 
PAS/UnB pelos alunos de 3º ano. 

 
4. Orientação e organização das tarefas/ 

composição das equipes de trabalho  
 

O “Caleidoscópio” será organizado por turma, sob 
a orientação de um/a professor/a, o/a qual deverá 
construir, em parceria com a sua turma, propostas de 
organização dos conteúdos solicitados para uma 
apresentação única. A partir da definição da matriz a 
ser avaliada, o/a orientador/a deverá, em suas aulas, 

 
a) conduzir o trabalho de pesquisa e de 

produção da turma; 
b) acompanhar e a avaliar o trabalho ao longo do 

processo; 
c) dividir a turma em grupos, de forma a 

contemplar o objeto de avaliação de cada 
disciplina; 

d) supervisionar a escolha dos líderes bem como 
a subdivisão dos grupos;  

e) verificar se o(s) líder(es) está(ão) 
acompanhando/registrando a participação de 
todos;  

f) solicitar a produção de um roteiro que 
contenha detalhadamente a proposta de 
apresentação do trabalho. 
 

Observações: 
 Não serão estipulados os números mínimo e 

máximo de componentes por grupo; 
 As funções poderão ser acumuladas 

dependendo da necessidade de cada grupo; 
 Cada turma deverá escolher pelo menos um/a 

apresentador/a que, no dia da exibição do 
trabalho, guiará o público. 

 
5. Avaliação 

 
O trabalho comporá, com até 2,0 pontos, a 

nota bimestral (3º bimestre) de todas as disciplinas 
participantes do projeto. 

Os estudantes serão avaliados conforme os 
critérios da seguinte planilha: 
 

Planilha de Avaliação da Apresentação 

Critérios Valor Nota 

Domínio de conteúdo 0,5  

Organização 0,3  

Recursos didáticos 0,3  

Fidelidade ao tema 0,3  

Criatividade 0,3  

Postura/ Clareza 0,3  

TOTAL 2,0  

 

TURMA 
CRONOGRAMA DE 
APRESENTAÇÕES 

ORIENTADOR 
(A) 

3ºA 11/10 Rafaela 

3°B 10/10 Afonso 

3ºC 10/10 Regina 

3ºD 11/10 Marcilene 

3ºE 10/10 Dora 

3ºF 11/10 Rafaela 

3ºG 16/10 Gilberto 

3ºH 16/10 Aharom 

3ºI 09/10 Aharom 

3ºJ 16/10 Aharom 

3ºK 09/10 Valéria 

3ºL 09/10 Elane 



6. Conclusão do Projeto 
 

A conclusão do projeto será a realização do 
“Caleidoscópio” no auditório da escola, nos dias 9, 10, 
11 e 16 de outubro de 2017, de acordo com os 
horários de Língua Portuguesa. 

Os trabalhos serão avaliados por uma banca 
composta pelosprofessores/as das áreas de 
Linguagens e Ciências Humanas participantes do 
projeto. 

Participarão como plateia apenas as turmas 
que, no horário das apresentações, estiverem em 
aula com um/a dos/as professores/as 
envolvidos/as no projeto. 

 
 
7. Temas/Conteúdos 

 
Língua Portuguesa 

AÇÃO: Releitura das seguintes obras o PAS 3º etapa: 
 

TURMA Tema 

3ºA Amor 
Clarice Lispector 

3°B O Apanhador de desperdícios 
Manoel de Barros 

3ºC O Burrinho Pedrês 
Guimarães Rosa 

3ºD Elevador do Filho de Deus 
Elisa Lucinda 

3ºE O homem; as viagens 
Carlos Drummond de Andrade 

3ºF Poética  
Manuel Bandeira 

3ºG Psicologia de um vencido 
Augusto dos Anjos 

3ºH Química Orgânica 
Vinícius de Moraes 

3ºI Vidas Secas 
Graciliano Ramos 

3ºJ A Bagaceira 
José Américo de Almeida 

3ºK Antologia Poética 
Cecília Meireles 

3ºL O Quinze 
Raquel de Queiroz 

 
Geografia 

AÇÃO: Identificar e caracterizar, mostrando a 
realidade atual, da participação das minorias étnicas 
na população do país. 
UTILIZANDO: 
Dados estatísticos, imagens, informações jornalísticas, 
vídeos e gráficos. 
 

TURMA PAÍSES 

3ºA E.U.A. 

3ºB ALEMANHA 

3ºC AUSTRÁLIA 

3ºD INGLATERRA / REINO UNIDO 

3ºE REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL 

3ºF MÉXICO 

3ºG MARROCOS 

3ºH FRANÇA 

3ºI ÍNDIA 

3ºJ ITÁLIA 

3ºK ARGENTINA 

3ºL JAPÃÕ 

 
Sociologia 

 

TURMA Tema 

3ºA As pessoas com deficiência no 
mundo do trabalho. 

3°B Trabalho escravo contemporâneo. 

3ºC Trabalho infantil. 

3ºD Como as variáveis étnicas e de 
gênero, produzem diferenças no 
mundo do trabalho. 

3ºE O lugar do trabalho na vida da 
sociedade ao longo da história. 

3ºF Alienação no trabalho. 

3ºG As pessoas com deficiência no 
mundo do trabalho. 

3ºH Trabalho escravo contemporâneo. 

3ºI Trabalho infantil. 

3ºJ Como as variáveis étnicas e de 
gênero, produzem diferenças no 
mundo do trabalho. 

3ºK O lugar do trabalho na vida da 
sociedade ao longo da história. 

3ºL Alienação no trabalho. 

 
Inglês 

Universal Declaration of Human Rights 
 Dos 30 artigos, 24 foram escolhidos e 

distribuídos entre as turmas; 
 Cada turma trabalhará com 2 artigos; 
 O site www.youthforhumanrights.org é a fonte 

mais recomendada (em língua inglesa). 
 
Sobre as músicas: 
 

 As turmas podem criar suas próprias músicas, 
caso queiram, desde que em língua inglesa e 
de acordo com os artigos. 

 Caso as turmas queiram fazer um vídeo sobre 
a música, o vídeo “This land is mine” da 
cartunista Nina Paley 
(https://www.youtube.com/watch?v=4pKMV6e
5kEo) é a fonte mais recomendada. 
 

TURMA Tema 

3ºA - Human Right #1 
We Are All Born Free & Equal 
- Human Right # 2 
Don't Discriminate 
 
Depeche Mode – People are people 
 

3°B - Human Right # 3 
The Right to Life 
- Human Right # 4 
No Slavery 
 
U2 - Sunday, bloody, Sunday 
 

3ºC - Human Right # 6 
You Have Rights No Matter Where 
You Go 

http://www.youthforhumanrights.org/
https://www.youtube.com/watch?v=4pKMV6e5kEo
https://www.youtube.com/watch?v=4pKMV6e5kEo


- Human Right # 7 
We're All Equal Before the Law 
U2 - One  
 

3ºD - Human Right # 8 
Your Human Rights Are Protected by 
Law 
 -     Human Right # 9 
No Unfair Detainment 
 
Black-eyed peas – Where is the love? 
 

3ºE - Human Right # 10 
The Right to Trial 
- Human Right # 11 
We're Always Innocent Till Proven 
Guilty 
 
Usher - Chains 
 

3ºF - Human Right # 12 
The Right to Privacy 
- Human Right # 14 
The Right to Seek a Safe Place to 
Live 
 
John Lennon - Imagine 
 

3ºG - Human Right # 17 
The Right to Ownership 
-      Human Right # 18 
Freedom of Thought 
 
Pink – Dear Mr. president 
 

3ºH - Human Right # 19 
Freedom of Expression 
- Human Right # 20 
The Right to Public Assembly 
 
Bob Marley – Get up, stand up 
 

3ºI - Human Right # 21 
The Right to Democracy 
-      Human Right # 22 
Social Security 
 
Bruce Springsteen – Born in the USA 
 

3ºJ - Human Right # 23 
Workers' Rights 
- Human Right # 24 
The Right to Play 
 
Beatles – a hard day’s night 
 

3ºK - Human Right # 25 
Food and Shelter for All  
- Human Right # 26 
The Right to Education 
 
Rolling stones – Gimme shelter 
 

3ºL - Human Right # 28 
A Fair and Free World 
-      Human Right # 29 

Responsibility 
 
Michael Jackson – Man in the mirror 
 

 
Educação Física 

Todas as turmas deverão apresentar uma 
dança, utilizando como referência a canção que é 
objeto de estudo da disciplina de Inglês. 
 

Arte 
 

TURMA Tema 

3ºA Liberdade, liberdade, de Millôr 
Fernandes (teatro). 

3°B Arte na Alemanha Nazista. Música 
“Redemption Songs” (Bob Marley) 

3ºC Introdução a Arte e Tecnologia. 
Cinema - Fazer uma breve pesquisa 
(Gêneros de filmes),escolher uma 
cena de um filme para apresentar no 
palco. 

3ºD Arte e movimentos de contracultura; 
Música Inclassificáveis” (Arnaldo 
Antunes), versão com Ney 
Matogrosso 

3ºE  Tropicalismo 
“Alegria, Alegria” (Caetano Veloso) 

3ºF A arte, a política e as guerras do 
século XX. 
Música “Haiti” (Gilberto Gil e Caetano 
Veloso)- versão com Elza Soares 

3ºG Liberdade, liberdade, de Millôr 
Fernandes (teatro) 

3ºH A arte, a política e as guerras do 
século XX. 
Música “Haiti” (Gilberto Gil e Caetano 
Veloso), versão com Elza Soares 

3ºI Introdução a Arte e Tecnologia. 
Cinema: Fazer uma breve pesquisar, 
escolher um tipo para encenar. 

3ºJ Arte na Alemanha Nazista. Música 
“Redemption Songs” (Bob Marley) 

3ºK  Arte e movimentos de contracultura: 
Música “Inclassificáveis” (Arnaldo 
Antunes) versão com Ney 
Matogrosso 

3ºL Tropicalismo 
“Alegria, Alegria” (Caetano Veloso) 

 
História 

GOVERNOS TOTALITÁRIOS NO SÉCULO XX: NA 2ª 
GUERRA MUNDIAL E NO BRASIL: ESTADO NOVO 

E GOVERNOS MILITARES 
As turmas deverão apresentar o contexto 

histórico do período abordado, destacando os 
mecanismos de repressão utilizados pelos 
governantes totalitários, a propaganda política do 
regime, as perseguições aos artistas e às 
manifestações culturais e os movimentos de 
resistência. 

 

TURMA Tema 

3ºA Imperialismo dos EUA durante a 
Guerra Fria. (1945-1990) 

3°B Holocausto – leitura do filme Lista de 



Schindler 

3ºC A Olimpíada de 1936 no contexto do 
Nazismo – participação de atletas da 
Austrália? 

3ºD O Socialismo na URSS no governo 
totalitário de Stalin (1930-1953) 

3ºE Política do Apartheid na África do Sul 
durante e após a Segunda Guerra 
Mundial. 

3ºF A guerra civil espanhola (1936-1939) 
– o franquismo 

3ºG Governos militares no Brasil: Geisel e 
Figueiredo (1974-1985): a retomada 
da redemocratização 

3ºH O holocausto – extermínio dos judeus 
na Segunda Guerra Mundial. 

3ºI Regime totalitário na Alemanha: Hitler 
e o nazismo (1923-1945)  

3ºJ Regime totalitário na Itália: Mussolini 
e o fascismo (1922-1945) 

3ºK O Estado Novo – governo de Getúlio 
(1937-1945) 

3ºL Os governos militares no Brasil: 
1964-1974 – “os anos de chumbo” 

 
Filosofia 

As teorias éticas nascem e desenvolvem-se 
em diferentes sociedades como resposta aos 
problemas resultantes das relações entre os homens. 
Os contextos históricos são, pois, elementos muito 
importantes para se perceber as condições que 
estiveram na origem de certas problemáticas morais 
que ainda hoje permanecem atuais. A ética na filosofia 
procura descobrir o que motiva cada indivíduo agir de 
um determinado jeito, diferencia também o que 
significa o mal e o bem. 
 Os alunos deverão apresentar a teoria ética 
dos filósofos selecionados, assim, como o contexto 
histórico em que estão inseridos, suas principais 
ideias e como essas ideias ainda são verificadas na 
atualidade. 
 

TURMA Teoria ética Principais 
argumentos 

3° A Idade moderna: 
Friedrich Nietzsche 

Contexto histórico  
Análise histórica da 
moral 
Moral dos escravos  
Moral dos senhores 
Como essa teoria 
pode ser atualizada? 

3° B Idade antiga: 
Aristóteles 

Contexto histórico do 
sujeito moral 
Eudaimonia 
Teoria da mediania 
Justiça distributiva 
Como essa teoria 
pode ser atualizada? 

3° C Ética Helenista: 
Hedonismo e 
Estoicismo 

Contexto histórico do 
sujeito moral 
Principais 
representantes 
Ideia de bem, 
deuses, morte e dor. 
Como essa teoria 
pode ser atualizada? 

3° D Idade 
Contemporânea: A 
ética do discurso: 
Habermas 

Contexto histórico  
Escola de Frankfurt 
Teoria da ação 
comunicativa 
Como essa teoria 
pode ser atualizada? 

3° E Idade moderna: 
Martin Heidegger 

Contexto histórico  
Influência do 
existencialismo 
O significado do 
dasein = O ser aí 
Facticidade e 
Autenticidade 
Como essa teoria 
pode ser atualizada? 

3° F Idade moderna: 
Emmanuel Kant 

Contexto histórico  
Imperativo 
categórico 
Imperativo hipotético 
Utilitarismo ético 
Como essa teoria 
pode ser atualizada? 

3° G Idade moderna: 
David Hume 

Os sentimentos 
morais 
Contexto histórico do 
sujeito moral 
O ser ≠ fim 
Como essa teoria 
pode ser atualizada? 

3° H As concepções 
éticas medievais 

Contexto histórico 
Visão teocêntrica 
Ideia de felicidade 
Como essa teoria 
pode ser atualizada? 

3° I Idade Antiga: 
Platão 

Contexto histórico do 
sujeito moral 
A ética da sabedoria 
Mito da caverna 
Aspectos da alma 
Como essa teoria 
pode ser atualizada? 

3° J Idade moderna: 
Friedrich Nietzsche 

Contexto histórico  
Análise histórica da 
moral 
Moral dos escravos  
Moral dos senhores 
Como essa teoria 
pode ser atualizada? 

3° K Idade Antiga: 
Platão 

Contexto histórico do 
sujeito moral 
A ética da sabedoria 
Mito da caverna 
Aspectos da alma 
Como essa teoria 
pode ser atualizada? 
 

3° L Idade moderna: 
Emmanuel Kant 

Contexto histórico  
Imperativo 
categórico 
Imperativo hipotético 
Utilitarismo ético 
Como essa teoria 
pode ser atualizada? 



 


