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Eixo estruturante do conhecimento: 

Um olhar interdisciplinar sob o Sítio Arqueológico Moita dos Porcos

PROJETO DIDÁTICO INTERDISCIPLINAR 



Questões Problematizadoras:

 De que maneira os habitantes circunvizinhos ao Sítio Arqueológico Moita dos Porcos

enxergam o patrimônio que têm e o legado de materiais (escritos, fosseis, rochas, etc.)

que o compõem?

 Como os estudantes costumam relacionar os diversos tipos de linguagem e aplica-los

em diferentes contextos?

 Como os alunos compreendem o meio ambiente como espaço propício para a

realização de atividades físicas?



JUSTIFICATIVA

A sociedade brasileira tem passado por grandes momentos de confrontos

intelectuais uma vez que já não dispõe de tempo para estabelecer e construir

relações possíveis entre os seres e o meio que o circunda. Pensando nisso, este

projeto foi desenvolvido no intento de propiciar aos alunos do 5º ano do Ensino

Fundamental I da Escola Grão de Areia, localizada no município de Caetité,

Bahia, a reflexão sobre um patrimônio histórico, seu legado cultural, linguístico,

físico para o povo da região que, embora falado, é pouco evidenciado: a Moita

dos Porcos.



Competências e Habilidades:

 Reconhecer que o ser humano é parte integrante e agente transformador do ambiente em que

vive, adquirindo maior consciência das alterações ambientais de origem antrópica e a valorização

dos recursos naturais;

 Reconhecer que as condições ambientais e os seres vivos que habitaram o planeta mudaram

com o passar do tempo;

 Reconhecer que o espaço em que vive é dotado de história e constructos humanos que nos

constituem enquanto sujeitos formativos.

 Reconhecer, através das pinturas rupestres, os primeiros traços de linguagem utilizados pela

humanidade de modo a entender sua relação com a língua atual e sua contribuição para o

desenvolvimento da comunicação.

 Reconhecer a importância do preparo físico do corpo para atividades de campo, enfoque

principal no alongamento do corpo.



A interdisciplinaridade atua como um conjunto de ações cotidianas que possibilita

tanto ao professor quanto ao aluno novas experiências, tais ações não são rápidas e

fáceis de serem compreendidas é necessário, segundo Fazenda (2007) quatro

qualidades: espera, humildade, respeito e desapego. É todo um rasgar-se de ideais,

conceitos, aprendizado e outros pontos que envolvem a educação, para que chegado

ao final às partes formem um todo de conhecimentos.

Pensando na interdisciplinaridade como um meio transformador do mundo, não

poderíamos deixar de trabalhar no Sítio Arqueológico da Moita dos Porcos algumas

inferências relacionadas às disciplinas de Língua Portuguesa (o ser humano e a

comunicação), Ciências (recursos naturais), Educação Física (preparo físico para se

fazer trilha) e História (patrimônio).

REFERENCIAL TEÓRICO



Procedimentos de mediação

 Aula exploratória com os alunos sobre os tipos de patrimônio e a existência deste em nosso município, instigando

a curiosidade dos alunos para compreender o processo histórico que o constitui

 Explorar as diversas formas de linguagem e comunicação: Quais os tipos de pessoas que habitavam ou passavam

pela caverna, seriam humanos? Como se comunicavam, realmente foram os europeus as primeiras pessoas a

habitar este território?

 Valorização do meio ambiente e recursos naturais: Que tipo de rocha consiste a caverna, são rochas que durarão

por longos anos ou séculos? Como se comportar em espaços como este?

 Atividade física: realização de atividades de alongamento que permitem o preparo físico do corpo para aula de

campo.

 Após conteúdos explorados em sala de aula, os alunos serão levados a conhecer de perto o sitio arqueológico

Moita dos Porcos junto ao professor regente, professoras de arte e educação física, e os alunos do curso de Pós-

Graduação PDI – UNEB, campus VI, a fim de relacionar àquilo que aprendeu em sala de aula a partir da visita.

 Por fim serão convidados a dialogar com a família do entorno da caverna para supostas dúvidas que houverem e

registros de sua aprendizagem



Desenvolvimento do projeto

• Escola Grão de Areia;

• 25 alunos;

• Sítio Arqueológico Moita dos Porcos;

• Áreas do conhecimento: Ed. Física, Português, Ciências, Geografia, Artes, História 
e Inglês.

• 3 professoras da instituição.







Resultados











AVALIAÇÃO

Diante dessa produção, percebemos que o trabalho fora bastante significativo e que muito do que

fora proposto ficou arquivado como conhecimento para aqueles alunos e dos docentes da Escolinha

Grão de Areia. Podemos destacar como exemplo algo que foi adotado pela direção e coordenação

pedagógica da escola, é que a visita ao Sítio Arqueológico Moita dos Porcos fará parte das aulas de

campo, como proposta de aula interdisciplinar no roteiro do 5º ano desta escola.

Assim os objetivos foram alcançados que é trazer para o ambiente escolar a proposta de práticas

interdisciplinares, que muitas vezes são colocadas com algo impossível de se alcançar, mas percebe-

se que a interdisciplinaridade exige uma mudança de atitude.
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