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EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO TRÂNSITO  

ENKI201877082 

 
Instituição: ESCOLA DE APLICAÇÃO DR. ALFREDO JOSÉ BALBI  

Orientador(a): JAQUELINE ADRIANA LESSA  

 

Introdução:  

O ser humano tem necessidade de se deslocar, contudo, cotidianamente, veiculam-se notícias em diversos meios 

de comunicação sobre acidentes de trânsito. Crianças relatam presenciarem familiares cometendo imprudências 

repetitivas no trânsito. Diante disso, torna-se necessário a educação para o trânsito desde a mais tenra idade, a 

fim de que os futuros condutores e os agora pedestres contribuam para a diminuição dos casos de acidentes nas 

vias de circulação. A disciplina de Geografia contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo 

sobre o espaço geográfico, assim, o presente projeto tem objetivo de sensibilizar para o repúdio de atitudes de 

maus atos no trânsito e a valorização das boas ações segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Pretende-se 

possibilitar aos alunos, o acesso às informações básicas sobre prevenção e segurança no trânsito, desenvolvendo 

hábitos de um cidadão e pedestre capaz de atuar com criticidade e pensamento reflexivo sobre as ações. 

Metodologia:  

iniciou-se com a ilustração de um trânsito para avaliar as noções sobre o assunto. Para sensibilizar, os alunos 

fizeram pesquisa em revistas e jornais de notícias que relatavam acidentes de trânsito, houve um debate sobre as 

principais causas dos acidentes e a elaboração de um mural. Posteriormente, os alunos apreciaram uma palestra 

ministrada pelo departamento de trânsito da prefeitura, em que participaram ativamente, construíram 

conhecimentos e divertiram-se participando do circuito com placas e sinalizações que simulava um trânsito. 

Assistiram ao vídeo “Pateta no Trânsito” que mostrava os dois lados de um cidadão: pedestre e condutor. 

Também assistiram aos vídeos: “A importância de seguir as regras do Trânsito”, “Aula de Trânsito Clube 

Honda” e “Clubinho Honda, Segurança no Trânsito”, que enfatizavam atitudes corretas. Em sala, a professora 

realizou leitura do livro “Trânsito no Mundinho” e houve debate sobre o assunto, chegando à conclusão de que as 

regras de trânsito devem existir e serem respeitadas para uma boa organização e para evitar acidentes. A turma 

foi dividida em dois grupos para que de maneira lúdica aprendessem mais sobre como funciona o trânsito por 

meio de um jogo de tabuleiro. Semanalmente, a turma coloriu cartilha que junto com as imagens trazia 

informações de leis de trânsito e sempre um debate surtia de cada legislação, e os alunos relatavam e contribuíam 

com experiências cotidianas. No laboratório de informática, os alunos tiveram a oportunidade de ampliar os 

conhecimentos com jogo digital do Positivo On sobre condutas certas e erradas no trânsito. Produziram cartazes 

sobre respeito no trânsito e distribuíram nos murais da escola. Realizaram atividades no livro didático de 

Geografia sobre o assunto. Para finalizar o projeto, os alunos confeccionaram coletivamente a tão apreciada 

maquete de trânsito e realizaram um desenho final e puderam avaliar o aprendizado comparando os desenhos 

inicial e final. 

Resultado:  

No decorrer do projeto percebeu-se participação ativa, empolgação e satisfação nas realizações das atividades 

construídas e propostas. Os alunos relataram estarem agindo com mais atenção enquanto pedestres e pedindo aos 

familiares que respeitem as placas e sinalizações. 

Conclusão:  

Apesar da impossibilidade de esgotar o assunto nessa fase, devido às restrições da faixa etária e a amplitude e 

complexidade do assunto, houve notória ampliação de conhecimento e desenvolvimento da sensibilidade à 

importância da educação no trânsito. 

Referências:  

Livro Didático Integrado do Positivo. Editora Positivo Ltda. Curitiba – PR, 2018 BELLINGHAUSEN, Ingrid B. 

O trânsito no mundinho. 1. ed. São Paulo: Difusão Cultural do Livro, 2006. 24 p. CÓDIGO de trânsito brasileiro: 

lei nº 9.503, de 23/09/1997 e legislação correlata. 3. ed. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2008. v. 4 . 277 p. 

(Legislação, 4). ISBN 978-85-736-5509-4. WALT DISNEY. Pateta no Trânsito. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=rrJ-ZcmJXEs. Acesso em: 3 agosto 2018  
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INTELIGÊNCIA HUMANA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: DESCOBERTAS E DESAFIOS. 

ENKI201877741 

 
Instituição: Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi  

Orientador(a): ANGÉLICA MELLO MENDONÇA FREITAS  

 

Introdução:  

Os recentes estudos sobre neurociência buscam entender como o cérebro funciona. Estudiosos da área, 

aliados à tecnologia, antropologia e outras áreas de conhecimento, nos possibilitaram compreender como o 

Sistema Nervoso se comporta frente aos estímulos propostos. Os demais sistemas de funcionamento do 

corpo humano aguçam a curiosidade a respeito do funcionamento do Sistema nervoso, uma vez que são 

interdependentes. No entanto, muitas informações são recentes; outras, temos dificuldade de acesso à fontes 

ou mesmo ao vocabulário; e outras ainda não passam de mitos. Nosso desafio nesse interim, portanto, foi 

selecionar a fonte mais adequada com o vocabulário mais acessível. Quanto à inteligência artificial, ramo 

absolutamente recente, buscamos verificar o quanto a programação de máquina consegue se aproximar do 

que chamamos inteligência. Por ser esta uma área que despertar diversas hipóteses - muitas vezes 

demasiadamente lúdicas –, o 4º ano do ensino fundamental resolveu debruçar-se sobre o estudo do tema.  

Metodologia:  

Para realização do presente trabalho, os alunos foram estimulados, inicialmente, a elaborar questões que 

permeariam a realização do tema, tendo a professora como organizadora das questões. Em seguida, demos 

início às pesquisa que, por se tratarem de temas absolutamente atuais, tiveram como referência a própria 

internet e textos impressos. Para tanto, os alunos pesquisaram os sites Direcional Escolas, Portal Educação e 

Tecmundo. A fim de agregar informações ao trabalho, o relacionamos também aos conteúdos da apostila 

regular da classe, que trata da evolução dos mecanismos de comunicação. Além, das pesquisas citadas, os 

alunos realizaram um mural com as imagens encontradas nos sites pesquisados. Como forma de sintetizar o 

trabalho, os alunos realizaram produções escritas de textos informativos com base nos materiais coletados. 

Os textos foram revisados, reescritos, apresentados nos murais e ajudaram também a compor a introdução e 

a conclusão deste projeto.  

Resultado:  

O trabalho foi de suma importância, pois além de ter como ponto de partida a curiosidade da classe em 

relação ao tema, proporcionou aos alunos investigar e pesquisar de forma autônoma. Além de ampliar os 

conhecimentos e a competência investigativa, os alunos também expandiram a capacidade de produção 

textual, de síntese, de críticas, de argumentações e de aptidões lógicas e manuais.  

Conclusão:  

Com a realização do trabalho, foi possível observar que os avanços tanto na área da inteligência artificial, 

quanto na área da inteligência humana são bem recentes. Além disso, notou-se que a evolução histórica pela 

qual passamos nos ajudou a constituir a capacidade intelectual atual. Nesta, atua de forma preponderante o 

arcabouço de emoções. Estes itens são os que diferenciam a inteligência humana da artificial, apesar dos 

mitos que as rodeiam. 

Referências:  

Neurociência Para Crianças. Disponível em https://direcionalescolas.com.br/neurociencia-para-criancas 

Acesso em 04 de Agosto de 2018 às 19h30. O Que é o Sistema Nervoso? Disponível em 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/biologia/o-que-e-o-sistema-nervoso/66164 Acesso em 

29 de Julho de 2018 às 09h30. Como a Inteligência Artificial está ajudando nas diferentes profissões. 

Disponível em https://www.tecmundo.com.br/mercado/132203-inteligencia-artificial-ajudando-diversas-

profissoes.htm. Acesso em 02 de Agosto de 2018 às 19h30. SOARES, Rosalina M. [ et al. ] Ensino 

Fundamental: 5ºano. Curitiba: Positivo, 2014, v.3. ZEGGIO, L; EKUNI, R; BUENO, O. F. A. Caçadores de 

Neuromitos: em busca da verdade sobre o cérebro. Curitiba: Memnon, 2018.  
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REDES SOCIAIS: 24 HORAS CONECTADOS COM O MUNDO!  

ENKI201808257 

 
Instituição: Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi  

Orientador(a): DANIELE CARNEIRO LANDIM  

 

Introdução:  

Redes sociais são estruturas formadas, dentro ou fora da internet, a partir da conexão entre pessoas com 

interesses e valores comuns. Sua principal característica é a evidencia dos canais de comunicação e a 

proximidade entre indivíduos. O interesse pelo tema surgiu durante as aulas da disciplina de Filosofia, cujo 

assunto em pauta se tratava sobre como os jovens tem utilizado o celular como uma extensão do corpo. 

Nessa ocasião, houve um debate sobre a intensidade da relação das pessoas com a internet e o celular. Tendo 

em vista que, as redes sociais podem ser consideradas o fenômeno do século, desde sempre os alunos 

demonstram notável entusiasmo e fascínio em relação a esse tema. Portanto, o presente projeto teve como 

finalidade, além de aprofundar conhecimentos sobre essa temática, promover o espírito investigativo e a 

vivência do papel de pesquisador.  

Metodologia:  

A abordagem do trabalho configurou-se numa pesquisa qualitativa e de caráter exploratório. A primeira 

etapa desenvolvida foi a sondagem e a avaliação dos conhecimentos que os alunos já possuíam a respeito do 

assunto bem como o levantamento das informações que gostariam de investigar, analisar e conhecer. O 

instrumento de levantamento de informações pautou-se em pesquisa bibliográfica, desenvolvida a partir de 

materiais publicados em livros, revistas e artigos, observação de vídeos e documentários pertinentes ao 

tema, bem como pesquisa realizada para coleta de dados com os alunos de Fundamental I, Fundamental II e 

Ensino Médio, na Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi – Unitau.  

Resultado:  

Durante o desenvolvimento do projeto foi possível a constatação por parte dos alunos sobre a importância 

quanto aos limites de utilização da internet e celular. Reconheceram que para manter relações saudáveis , é 

preciso fazer uso inteligente dos recursos tecnológicos e evitar os excessos da dependência da conectividade. 

Compreenderam ainda, que o celular ou a internet pode ser um aliado da educação ou um problema de 

família.  

Conclusão:  

A participação de alunos em atividades de pesquisa, desde os anos iniciais, é elemento fundamental para o 

desenvolvimento do espírito científico. O projeto desenvolvido em classe revelou o imenso envolvimento 

das crianças quando convidadas a conhecer profundamente um tema de seu interesse, o que revela que o 

trabalho com projetos, pode sim, ser considerado um caminho adequado para a construção de conhecimentos 

na escola. 

Referências:  

Apostila Sistema Positivo, Resultados Digitais, Revista Exame, Revista Super Interessante, Revista Planeta 

Terra, Analisar e Pesquisar Informação, Evolução da Internet 
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AVISTAMENTO DE FAUNA NOS BAIRROS DA ZONA RURAL DE TAUBATÉ  

ENKI201846985 

 
Instituição: E.M.E.I.E.F. Mário Lemos de Oliveira  

Orientador(a): PRISCILA DE PAULA ALVES  

 

Introdução:  

O conhecimento ecológico local que comunidades humanas possuem sobre o ambiente em que vivem 

caracteriza-se pelos saberes, práticas e sistemas de crenças relacionados à natureza, podendo abranger uma 

grande diversidade de assuntos que se relacionam aos conteúdos do ensino de ciências (Islas et al. 2018), 

sendo a percepção ambiental essencial no entendimento das relações entre as populações humanas e o 

ambiente (Junior et al. 2018). Dessa forma buscamos neste trabalho articular o estudo da fauna silvestre da 

zona rural do município de Taubaté utilizando-se uma perspectiva educacional, na qual os alunos foram os 

autores da investigação. 

Metodologia:  

Foi aplicado questionário quanti-qualitativo com perguntas abertas e fechadas, abordando sobre o 

avistamento da fauna de vertebrados silvestres local e ações tomadas perante tais situações, abrangendo 

público da faixa etária de 21 a 50 anos, considerando apenas moradores da zona rural da cidade de Taubaté, 

principalmente do bairro Caieiras e Registro, realizado no mês de agosto de 2018. O questionário foi 

aplicado pelos alunos de 4º e 5º anos das unidades escolares: E.M.E.I.E.F. Mário Lemos de Oliveira e 

E.M.E.I.E.F. Bráz Silvério Lemes. Os dados coletados foram analisados no Microsoft Excel e a partir deste 

gerados gráficos e tabelas para melhor visualização e compreensão do resultado da pesquisa. Todos os 

participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 

Resultado:  

Todos os 31 entrevistados avistaram animais silvestres próximos de suas residências; os animais avistados 

tratam-se de anfíbios (97% dos entrevistados afirmaram ter visto), aves (94%), mamíferos (84%), répteis 

(81%) e quelônios (32%); dentre os animais mais vistos estão: sapo, rã e perereca, gavião, tucano, maritaca, 

morcego, rato, jacu, gambá, serpente, sagui, picapau, anu, tatu e paca; ainda foram vistos, porém em uma 

menor frequência: cachorro do mato (45%), capivara (42%), ouriço-cacheiro (39%), cágado (32%), lobo-

guará (32%), gato do mato (23%), esquilo (16%), quati (13%), salamandra (10%), siriema (10%), jaguatirica 

(10%), anta (10%), cervo (6%), cutia (6%), onça (3%), porco do mato (3%) e harpia (3%). Os bairros 

amostrados foram Caieiras, Registro, Santa Luzia Rural, Ribeirão das Almas, Pedra Negra e Serrinha, com 

maior avistamento em árvores, campo, casas, fragmentos e corpos d’água. Ao se deparar com os animais, 

em sua maior parte os moradores apenas observavam, espantavam ou matavam (serpentes).  

Conclusão:  

O conhecimento ecológico local levantado junto à comunidade semirural se mostrou robusto para ser 

utilizado no ensino de ciências. Quase todos os sujeitos investigados interagiam com os fragmentos 

florestais da região, além disso, grande parte dos entrevistados demonstraram que possuem conhecimento 

sobre os animais silvestres. Assim, as informações reunidas por meio da pesquisa se apresentaram como um 

material valioso a ser utilizado como ponte para a aprendizagem de ciências, tanto na sala de aula como em 

projetos com a comunidade. Portanto, o conhecimento ecológico local das comunidades semirurais se 

destaca como uma interessante ferramenta de contextualização do ensino de ciências. 

Referências:  

Islas, C. A.; Behling, G. M.; Schnorr, S. M. (2018) Conhecimento ecológico local e educar pela pesquisa: 

bases para um ensino de ciências contextualizado. Ensino em Re-Vista, 25(2), 506-525. Junior, E. U. T.; 

Valença-Montenegro, M. M.; de Castro, C. S. S. (2018). Percepção ambiental de crianças sobre primatas por 

meio de mapas mentais: subsídios para Educação Ambiental. Revista Brasileira de Educação Ambiental 

(RevBEA), 13(2), 294-307. 
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CORES QUE VOAM, EM SUA METAMORFOSE COMPLETA.  

ENKI201851614 

 
Instituição: Colégio Técnico Taubaté  

Orientador(a): VALERIA SOUZA MATOS DOS SANTOS  

 

Introdução:  

Durante os meses de fevereiro a setembro, realizamos com os alunos do 3º ano do ensino fundamental de 

uma escola particular, o projeto que aqui iremos descrever. O interesse pelo tema surgiu por curiosidade pela 

polinização, e em entender como uma lagarta podia se transformar em uma borboleta, pois os alunos 

acreditavam que a borboleta perdia as asas após longo tempo de voo, tornando- se assim uma lagarta. Ao 

levantarem este questionamento, foi proposto a criação de um borboletário para que pudessem acompanhar 

o processo de metamorfose completa. Partido assim, da parceria entre escola, pais e alunos para que 

pudessem orientar as crianças na busca por ovos nos jardins e encaminhar para nosso borboletário na sala de 

aula.  

Metodologia:  

Durante os meses de fevereiro a setembro, realizamos com os alunos do 3º ano do ensino fundamental de 

uma escola particular o projeto descrito. O interesse pelo tema surgiu por curiosidade em entender como 

uma lagarta podia se transformar em uma borboleta. Iniciamos o trabalho convidando os pais para 

participares de uma reunião na qual foram explicitados os objetivos do projeto. Construímos dois 

borboletários para observação, com espécies diferentes: mariposa e borboleta. A lagarta (mandruvá) do 

vidro 1, apresentou um casulo preto e grande e se alimentava de folha de goiabeira. A lagarta do vidro 2, 

apresentou um casulo pequeno e claro, e se alimentava de folhas de couve. Todo processo foi acompanhado 

passo a passo pelos alunos: o ovo, a eclosão da larva, a lagarta já crescida em processo de alimentação para 

formação do casulo até a soltura da Mariposa (vidro1) e borboleta (vidro 2). Os alunos ajudaram na 

manutenção,ficando responsáveis pela alimentação dos insetos e limpeza dos mesmos. Ao longo dos dias, 

iamos observando o tamanho da lagarta, o momento de repouso para formação do casulo e os dias do 

rompimento em que se deu a metamorfose completa. Todo processo foi registrado e discutido e nestas 

discussões foram surgindo novas inquietações e perguntas, o que motivou a turma a elaborar uma pesquisa 

em casa para discussão em sala. As perguntas foram: Como são suas antenas, seu corpo e suas asas? Por que 

elas gostam de flores? Como fazem o casulo e para que ele serve? Como a lagarta vira borboleta? O que elas 

comem?  

Resultado:  

Os resultados foram surpreendentes, visto a curiosidade aguçada dos pequenos cientistas observando cada 

ciclo da metamorfose completa. O mais interessante foi vê-los interessados em descobrir o novo com 

autonomia. Como por exemplo num dado momento de discussão em grupo sobre a mariposa ter feito a 

postura de ovos, levantarem a questão de como ela podia ter ovos sem ter acasalado. Buscaram respostas à 

essa pergunta e foram além pesquisando a espécie e curiosidades sobre ela. O resultado do Projeto foi mais 

que satisfatório, pois pudemos plantar a semente da observação e pesquisa, para encontrar as respostas para 

as inquietações.  

Conclusão:  

Trabalhar com projetos de pesquisa é de suma importância para desenvolver habilidades e competências e 

para que o aluno possa sentir-se comprometido com sua aprendizagem, assumindo também responsabilidade 

por esse processo. Acompanhar a metamorfose completa da borboleta foi, para os pequenos cientistas, de 

grande relevância pois observaram e buscaram respostas às suas perguntas de forma dinâmica e prazerosa. 

Referências:  

Filho,E. B e Cerignoni, J. A,(2010).Borboletas.Ed. Fealqcantinhopreferidodamah.blogspot.com.poema-as-

borboletas-vinicius-de-moraes.html; http://www.mma.gov.br/port/sbf/fauna/ordem4l.html; 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20306  
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RESÍDUOS SÓLIDOS: RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA – A CONTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS E 

DA ESCOLA  

ENKI201845999 

 
Instituição: ESCOLA DE APLICAÇÃO DR. ALFREDO JOSÉ BALBI  

Orientador(a): TIEMI ALINE SILVA  

 

Introdução:  

Aprendemos que a escola sustentável é um lugar de encontro de diferentes saberes, do qual participam 

vários atores da sociedade. Mas, como fazer para envolver as famílias nesse assunto, por meio de projetos 

educativos que estimulem a participação de pais, mães, irmãos, avós, tios dos alunos? Nesse projeto, vamos 

lembrar que tanto a escola como a família guardam experiências importantes para compartilhar no que diz 

respeito às práticas ambientais e, também, valorizar a convivência e o tempo para as crianças brincarem e 

aprenderem. É importante que a escola reconheça e valorize as experiências ambientais positivas da família 

no seu cotidiano. 

Metodologia:  

Etapa 1: Roda de conversa sobre alguns temas como: a família sustentável, cidadania ambiental e 

participação, pegada ecológica, comunidade de aprendizagem, além dos livros e das salas de aula e o que 

fazer quando não é possível criar experiências lúdicas ao ar livre. Etapa 2: Primeira atividade – Árvore das 

famílias. Segunda atividade: Porta-retratos ecológico. Terceira atividade: Baú lúdico. Quarta atividade: 

Campanha família sustentável. Etapa 3: Concurso de desenho e de redação. Etapa 4: Resgatar brincadeiras 

tradicionais com os alunos e inventar outras com reuso de resíduos sólidos que despertam a imaginação. 

Etapa 5: Jogo Pegada Ecológica. Etapa 6: Apresentar e conhecer famílias sustentáveis do Brasil. Etapa 6: 

Confecção de adesivos como lembrete: “Cuide bem do seu ambiente!”. 

Resultado:  

Assim como os educadores, as famílias também estão preocupadas com o planeta que será herdado pelas 

crianças. O projeto mobilizou famílias e alunos para a importância da gestão dos resíduos sólidos junto com 

a escola e toda a comunidade. 

Conclusão:  

Do ponto de vista pedagógico, analisamos como os problemas associados aos resíduos sólidos afetam a vida 

das famílias, da escola, dos municípios e do planeta, valorizamos os saberes populares, atitudes e práticas 

cotidianas de famílias que promovem a cidadania ambiental em diferentes regiões do Brasil, articulamos 

escola e famílias para resolver ou minimizar problemas ambientais associados aos resíduos sólidos e 

contribuímos de forma mais efetiva para a gestão compartilhada dos resíduos sólidos ao sensibilizar e 

mobilizar as crianças. 

Referências:  

Soares, Rosalina Mariana Rathlew. Ensino fundamental : 4º ano / Rosalina Mariana Rathlew Soares ... [ et 

al. ] ; ilustrações Clara Gavilan ... [ et al. ]. – Curitiba : Positivo, 2014. V. 3 : il. 
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Introdução:  

Atualmente temos maior acesso à informações sobre uso dos recursos públicos, e muitas vezes, sobre o mau 

uso deles. É cada dia maior a demonstração de insatisfação que estas posturas inadequadas causam, e 

aproveitando esta crescente conscientização e divulgação pelos meios de comunicação, notamos a 

necessidade de criar uma cultura de atenção e despertar a consciência de cidadania também entre as 

crianças. 

Metodologia:  

O trabalho desenvolvido, teve seu início, durante as aulas de geografia, ao conhecerem sobre serviços 

públicos, o que gerou outras discussões abordando o uso do dinheiro público, impostos, corrupção, dentre 

outros relacionados. Foi oportunizado aos alunos ainda, a leitura de textos informativos, notícias de jornais, 

levantamento de informações sobre o uso de recursos públicos, visita à câmara dos vereadores de nosso 

município, conversa com vereadores e pesquisa sobre termos como nota fiscal, tributos, impostos e taxas. 

Conheceram ainda, como pode ser acompanhado o uso dos recursos públicos, confecção de maquetes 

representando os serviços públicos e elaboração de cartazes. Concluindo as pesquisas, socialização e 

sistematização das informações, confeccionamos um jogo (trilha) com as informações sobre a temática, e 

ainda, foi produzido um vídeo informativo com os conhecimentos adquiridos, para apreciação dos demais 

alunos. 

Resultado:  

Os alunos puderam explorar e debater temáticas relacionadas à cidadania, impostos, e o uso do dinheiro 

público. Foram proporcionadas a eles, diversas atividades, visando desenvolver uma consciência crítica e 

responsável em relação ao uso dos recursos públicos, bem como a compreensão da necessidade de uma 

participação efetiva como cidadãos, na busca de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Conclusão:  

As vivências oportunizadas pelo projeto, fizeram professora e alunos, dividirem a posição privilegiada de 

questionarem, confrontarem, confirmarem hipóteses, mantendo-se autônomos e constantemente se 

colocando na posição de pesquisadores. 

Referências:  

Estado do rio grande do sul. Aprendendo a ser cidadão. Http://www.educacaofiscal.rs.gov.br brasil. 

Constituição da república feredativa do brasil. 

Http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm ministério da educação. 

Parâmetros curriculares nacionais: temas transversais. 

Http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ttransversais.pdf sistema positivo de ensino. Livro didático: 

geografia: 3º ano. Curitiba: positivo, 2012 

 

 


