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ROTEIRO
Um olhar interdisciplinar em 
sala de aula

OBJETIVO DA OFICINA: 

Promover a reflexão sobre a importância do trabalho 
interdisciplinar na promoção da aprendizagem.

PROVIDÊNCIAS:

Para a realização dessa oficina e auxiliar na sua 
condução, solicitamos que a equipe gestora organize o grupo 
em um espaço com recursos tecnológicos que permitam a visualização 
de slides e vídeos, onde também seja possível a disposição dos participantes 
em pequenos grupos para debates. 

Além desse roteiro, dos slides supracitados e dos recursos tecnológicos, deverão 
ser providenciados, também, os seguintes materiais:

• Papel bobina ou cartolina;
• Giz de cera, lápis de cor, caneta hidrográfica, pincel atômico, etc;
• Papel sulfite;
• Livros didáticos das disciplinas curriculares, revistas diversas, folders, etc.
Recomendamos que a mediação da oficina seja feita de forma dialógica, primando 

pelo debate e participação de todas e todos. 

INTRODUÇÃO:

A Coordenação da Educação do Campo, Indígena e Cigana – CECIC propõe 
uma ação de formação para as/os professoras/es da rede pública estadual do Paraná, 
buscando ofertar uma alternativa metodológica para nossas escolas, por meio do diálogo 
entre as disciplinas. Ou seja, de modo interdisciplinar, a partir da identidade dos povos 
do campo.

De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação do Campo, “pensar a 
interdisciplinaridade nas escolas pode ser um caminho para superar o trabalho pedagógico 
fragmentado”, relacionando as disciplinas entre si, visando melhor compreensão da 
realidade.
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PERÍODO DA MANHÃ

Para a realização da oficina, sugerimos que incialmente, você informe às/aos 
participantes que se trata de uma oficina metodológica voltada à valorização e preservação 
da identidade, cultura e das tradições dos povos do campo. 

Na sequência, como motivação, sugerimos a apresentação do vídeo: “Rubem 
Alves – o papel do professor”, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_
OsYdePR1IU 

goo.gl/4L9vd4

Após assistir ao vídeo, converse com as/os professoras/es sobre ele. Que 
considerações elas/es tem a fazer? Já estamos atuando dessa forma? Já contextualizamos 
os conteúdos, motivando as/os alunas/os? Atraindo-as/os para a aprendizagem? 
Espantando-as/os? 

Nesse momento, as pessoas devem expressar suas opiniões sobre essas questões e 
o/a mediador/a deverá anotar essas considerações no papel bobina.

Atividade 01

Para a realização dessa atividade, as/os participantes deverão ler o texto do anexo, 
constituído de fragmentos das  Diretrizes Curriculares para a Educação do Campo – 
DCEC/SEED. Esse texto é fundamental para a compreensão e fundamentação de uma 
prática pedagógica diferenciada, contextualizada e transdisciplinar. 

A leitura desse documento poderá ser realizada em pequenos grupos ou 
individualmente, para que sejam destacados no texto aspectos relevantes para a 
justificativa de uma prática interdisciplinar.

Após a leitura, as/os participantes deverão apresentar ao grande grupos palavras-
chave que traduzam os aspectos relevantes marcados no texto, as quais devem ser 

Vídeo 1
“Rubem Alves – o papel 

do professor” 
(3min20s)
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anotadas também no papel bobina.

Atividade 02

Neste momento, propomos uma atividade prática reflexiva, com a finalidade de se 
discutir uma proposta interdisciplinar.

Material: Trecho da animação “Morte e Vida Severina” – 0’00 a 04’20’’, disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=clKnAG2Ygyw 

goo.gl/mmonyD

Desenvolvimento: para iniciar a atividade a/o mediadora/or pedirá que as/os 
cursistas assistam ao trecho da animação, com atenção às imagens bem como à fala do 
personagem.

Na sequência deverá questioná-las/los: Nesse trecho do filme, o que tem de pano 
de fundo? Qual a visibilidade no nosso narrador personagem? Qual local ele habita? 
O que o caracteriza? E sua região, como é caracterizada? Onde mais temos Severinos? 
Como esses outros Severinos se caracterizam? Qual é cultura deles? Suas tradições e 
costumes?

Após esses questionamentos  deve-se apresentar os slides com as possibilidades de 
trabalhar com a animação, a partir de um diálogo entre as disciplinas curriculares. 

Finalizando, deverá abrir espaços para que as/os participantes apresentem suas 
considerações sobre as proposições feitas e acrescentem outras possibilidades de 
abordagem, a partir das indagações feitas nos slides.

É importante relevar a contextualização, as inter-relações que podem ser feitas 
entre as identidades, culturas, modos de vida, espaços apresentados na animação e os 
presentes na comunidade em que se insere a escola.

Vídeo 2
“Morte e Vida Severina”

Fonte: TV Escola
Duração: 55min18s
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PERÍODO DA TARDE:

Iniciando esse período, sugerimos que seja assistido o vídeo “Legendagem: 
Inter, Pluri, Multi e Transdisciplinaridade”, disponível em https://www.youtube.com/
watch?v=2cLX_Lj1Mi4.

goo.gl/LH2Xyw

Na sequência, questione as/os participantes sobre que relações elas/es estabelecem 
entre os vídeos assistidos (Rubens Alves e Legendagem); entre eles e a proposta 
interdisciplinar.

Atividade 03

É hora da ação! Propomos que as/os participantes dessa oficina sejam reunidas/os 
em grupos pequenos e elaborem uma proposta interdisciplinar a partir de outro trecho 
a animação “Morte e Vida Severina.

Material: Trecho de “Morte e Vida Severina”,  de 15’54 a 35’33 disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=clKnAG2Ygyw 

Vídeo 3
“Legendagem: Inter, Pluri, Multi e 

Transdisciplinaridade”
Duração: 3min47s



                                                                                                             )
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goo.gl/mmonyD

 

CARO/A MEDIADOR/A:

O material apresentado para essa atividade é apenas uma sugestão. Caso você queira 
mudar sugerimos os seguintes vídeos, que darão, também, uma excelente proposta 
interdisciplinar:

goo.gl/d4ECQ2

Vídeo 4
“Morte e Vida Severina”

Fonte: TV Escola
Duração: 55min18s

Vídeo 5
O mascate

Duração: 4min01s
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goo.gl/WLwHsX

goo.gl/hG43hU

Desenvolvimento: A/o mediadora/or solicitará aos participantes que assistam 
ao vídeo, com muita atenção às imagens bem como à fala do personagem. Caso seja 
necessário, deverá reapresentar o vídeo para as/os participantes, para que possam 
estabelecer relações entre ele e os conteúdos das disciplinas curriculares, evitando-se 
que sejam repetidos os conteúdos já apresentados na proposta dos slides. 

Essa proposta deverá ser desenvolvida em papel bobina/cartolina/sulfite, podendo-
se utilizar revistas, folders, jornais, imagens da internet como ilustrações/provocações/
recursos pedagógicos.

Após a elaboração das propostas, os grupos deverão apresentá-las ao grande grupo.

Vídeo 7
Josué e o pé de 

macaxeira
Duração:11min57s

Vídeo 6
O enigma da água
Duração: 3min35s
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LEMBRE-SE: 

Além de ser interdisciplinar, a proposta deve oportunizar a visibilidade dos sujeitos da 
comunidade em que se insere, a preservação e a valorização de sua cultura, de seus 
espaços, de suas histórias.

Momento final: 
Finalizando, a/o mediadora/dor deverá abrir espaço para que as/os participantes 

apresentem suas considerações sobre as propostas apresentadas.
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