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ORGANIZAÇÃO DA COLEÇÃO

O acesso da população brasileira a 
serviços públicos
Com base em pesquisa estatística apresentada por 
um pesquisador sueco sobre a esperança de vida 
relacionada ao rendimento per capita da população 
mundial, analisar e refletir sobre o acesso da 
população brasileira, mais especificamente da 
comunidade ou do bairro em que o estudante mora, 
a serviços públicos, utilizando alguns recursos 
estatísticos, como índices e gráficos de diferentes 
formatos, e dados de pesquisa.

Reciclagem, apoiando essa ideia
Estudo e análise da composição de resíduos 
residenciais por meio de pesquisa descritiva, 
seguida de identificação de locais para os 
destinos finais de resíduos urbanos e 
apresentação dos resultados para a 
comunidade escolar e/ou local, que pode ser 
publicada posteriormente em mídias sociais.

Pelo trabalho: junto podemos ser 
maiores
Estudo e análise do espaço escolar como palco 
para o protagonismo juvenil, por meio de 
pesquisas, comparações e propostas de novos 
espaços que tornem o ambiente educacional 
estimulante para a convergência de ideias e a 
valorização das diferenças, bem como para o 
compartilhamento de conhecimento e 
produções in loco.

De consumidores a produtores de 
conteúdo
Criação de conteúdos digitais que deverão ser 
veiculados em plataformas de distribuição e 
compartilhamento de vídeos na internet, sobre 
questões sociais relacionadas ao cotidiano de 
pessoas que vivem na comunidade (escolar, do 
bairro, do município) que sejam consideradas 
relevantes, na opinião deles.

A escola de todos nós?
Estudo e análise do espaço escolar como palco 
para o protagonismo juvenil, por meio de 
pesquisas, comparações e propostas de novos 
espaços que tornem o ambiente educacional 
estimulante para a convergência de ideias e a 
valorização das diferenças, bem como para o 
compartilhamento de conhecimento e 
produções in loco.?

Penso, logo, posso ir além
Aplicação do conhecimento científico e do 
pensamento crítico nas tarefas do dia a dia, 
partindo da distinção do senso comum e dos 
diferentes tipos de conhecimento, reconhecendo-
a como parte fundamental que contribui para o 
desenvolvimento desses aspectos, fazendo a 
análise crítica das desinformações ocasionadas 
pelas fake News.
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O ACESSO DA POPULAÇÃO
BRASILEIRA A SERVIÇOS

PÚBLICOS
Aplicação de
questionários

Definição das escalas
de respostas

Qualidade de vida
das populações

Índices que medem as
riquezas de um país

Desafios enfrentados por populações que não têm acesso a serviços públicos

PIB, IDHM, FIB,
renda per capita

IDHMLongevidade Resolução de equação

IDHMEducação Resolução
de equação

Resolução de equação
exponencial

IDHMRenda

Resolução
de equação

Resolução de equação
exponencial

Propriedades dos logaritmos

Diferença entre média aritmética e geométrica

Análise e construção de fluxogramas

Cálculo de raiz cúbica

Precarização e flexibilização
das relações de trabalho

Leitura de gráficos de bolhas

Leitura de planilhas

Elaboração de gráficos de bolhas

Elaboração de gráficos de bolhas

Definição das escalas do gráfico

Definição do tamanho da bolha

Construção de planilhasLEGENDA FILOSOFIA GEOGRAFIA HISTÓRIA SOCIOLOGIA MATEMÁTICA OUTROS

Acesso a serviços públicos
como um dos elementos

da cidadania

Garantidos
pela

Constituição
Federal de 1988

Formação do Estado liberal

Estados
intervencionistas

O Estado de bem-
estar social

Desafios enfrentados
por populações que

não têm acesso a
serviços públicos

Diferentes modelos
(Inglaterra, países

nórdicos, EUA e Japão)

Crises do capitalismo
no século XX (anos

1930 e 1970)

Crise do Acordo de
Bretton-Woods
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RECICLAGEM, APOIANDO
ESSA IDEIA

Aplicação de
questionários

Definição das escalas
de respostas

Propostas de proteção e/
ou recuperação ambiental

CNT – Análise sobre a melhor forma de tratar os
resíduos sólidos do município

Desequilíbrios
ambientais em

tempos passados

Leitura de gráficos e tabelas

Sumérios

Gregos

Império Romano

Maias

Conscientização
ambiental

Projetos de recuperação urbana

Criação de parques nacionais

Leitura e análise de gráficos

Meio ambiente e
ocupação territorial

Debate entre crescimento econômico e proteção ambiental

Ocupações desiguais
nos municípios

Especulação
imobiliária

Deterioração
socioeconômica

Racismo ambiental

Ações de redução
do consumo

Crítica ao consumo como forma
de expressão da individualidade

Consumo,
psicanálise e
crítica social

3 Rs

Climatologia
Pegada ecológica

Alterações nas temperaturas e em elementos
químicos de fontes hídricas

Resíduos ou lixo Destinos finais

Coleta seletiva

Aterros

Lixões

Leitura de cartogramas,
gráficos e tabelas

Construção de planilhas Cálculo de porcentagem
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DE CONSUMIDORES A
PRODUTORES DE CONTEÚDO

Oligopólios

Concentração dos veículos
de comunicação

Riscos à democracia

Meios de comunicação

Impressos

Digitais

Métricas (gráficos) das
produções digitais da internet

Maior acessibilidade e
letramento digital

Escolarização e urbanização
(século XIX – Europa e EUA)

Radiofônicos
Televisivos

Política de Estado (Era Vargas)

Existencialismo O Outro como modelo
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Internet e redes sociais

Valorização
dos streamings

Comunicação instantâneaInfluenciadores
digitais

Celebridades midiáticas
da internet

Influenciadores
digitais

Novas formas sociais

Exclusão social

Restrição ao
acesso à internet

Riscos à democracia

Análise de tabelas
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PELO TRABALHO: JUNTO
PODEMOS SER MAIORES

Globalização Adequação do mercado de trabalho aos fluxos
internacionais de produtos, pessoas e ideias

Trabalho e tecnologias

Facilidades

Recolocação no
mercado de trabalho

Como consumidores ou
produtores de tecnologias

Desenvolvimento de
protótipo de aplicativo,
seguindo instruções de

tutorial

Uso do raciocínio lógico

Análise e construção
de fluxogramas

Riscos de
dependência

Análise de
gráficos
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Mercado de trabalho

Terceirização,
precarização e

pejotização

Trabalho como forma de identidade

Desigualdades no
mercado de trabalhoCor, raça e gênero

Desemprego e sub-emprego

Comunidade
e vida social

Evolução dos gêneros
Homo (erectus e sapiens)

Domínio do fogo

Iluminação em
condições adversas

Melhoria da alimentação

Proteção contra animais

Trabalho como força
de transformação

Trabalho intelectual Variações da valorização do tipo
de trabalho ao longo do tempo

Trabalho manual

Filosofia do trabalho Utilitarismo: crítica ao trabalho como
portador de um objetivo prático

Análise de gráficos
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A ESCOLA DE TODOS NÓS
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Sociedade
e cultura

Construção de sociedades inclusivas

Projetos
educacionais e de

construção do
Estado nacional

Império

República
Novas demandas
(novos métodos

de ensino)

Território e
sociedade

Fronteiras
invisíveis

Escola como local de
conflitos e de encontros

Arquitetura
inclusiva

Acessibilidade Projeto de
planta-baixa

Dimensionamento

Esboço

escala

área

Ladrilhamento

Planilha de custo

pesquisa

Educação
Espaços

escolares
inclusivos

Construção de conteúdos das
áreas do conhecimento

Valorização dos saberes prévios
Cultura e linguagem Comportamento

humano
Psicologia
evolutiva

Fator mental

Fator afetivo

Fator condutual

Cultura e poderMelhoria da
alimentação

Sociedades
disciplinares

Indivíduo e sociedade

Análise de gráficos

Ação individual e estrutura social

Processo de
socializaçãoMulticulturalismo
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PENSO, LOGO,
POSSO IR ALÉM

Conhecimento

Pensamento
de Descartes

Método de
investigação científica Combate à desinformação

Tipos de
conhecimentos

Pensamento crítico

Científico, Filosófico, Teológico, Popular

Tipos de aquisição
Experiência

Repetição

Senso comum

Avaliação crítica e valorização dos
saberes de origem popular

Função 2º grau
Parábola

Determinação das raízes

Leitura e análise de gráficos

Pensamento computacional
Análise e construção de fluxograma

Uso do raciocínio lógico

Educação e sociedade

Desempenhos escolares
(Brasil e mundo)

Índices de avaliação
(Saeb, Ideb e Pisa)

Leitura e análise
de gráficos

Crítica socialCompreensão da importância que os
estudos têm para a vida das pessoas

Comunicação

Fake News

A desinformação em diversos
momentos da história

(por exemplo, guerras, epidemias)

Eleição nos EUA
(2016) e Brexit

GlobalizaçãoInternet

Disseminação
de Fake News

Mídia tradicional
(verificação de conteúdos)

Desenvolvimento técnico-científico-computacional

Pensamento crítico
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