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RESUMO

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) alcançaram um papel de destaque na comunidade educacional brasileira configurando-se como referência nas escolas para as

discussões curriculares de cada área. Logo, os profissionais da educação os tem como instrumento de auxílio para elaboração de suas propostas didáticas. No entanto, isso se

dá de maneira fragmentada, sendo raras as atividades interdisciplinares baseadas em mais de um PCN. Nesse sentido, um ensino de saúde transversal, que culmine em uma

aprendizagem efetiva e transformadora de atitudes e hábitos de vida ainda configura-se uma meta a ser alcançada. A ausência de educadores que consigam trabalhar a saúde

de forma integrada é, entre outras questões, fruto do problema da formação inicial e continuada dos professores. Esperamos promover uma compreensão de blocos temáticos

dos PCN para primeiro ciclo do Ensino Fundamental, de forma abrangente, ao interligar conteúdos de Ciências, Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e História, para que os

alunos sejam capazes de refletir sobre atitudes de vida saudável, como também sobre a melhoria das condições de vida no mundo. Foi realizado um estudo dos PCN dessas

diferentes áreas do conhecimento, além do da Saúde, e elaborado um modelo de plano de aula interdisciplinar. Esse instrumento está sendo aprimorado junto aos colaboradores

da E.E. Barão de Macaúbas, em Belo Horizonte, com a participação dos pesquisadores, dos professores e dos alunos. Nos primeiros encontros foi acordada a participação de

três turmas: duas de 1º ano e uma de 2º ano do ensino fundamental. As professoras regentes, sob orientação das pesquisadoras, escolheram 5 temas cada para uma eleição

entre seus alunos. Nos encontros subsequentes, foram realizadas as votações com duas turmas, onde foram escolhidos os temas ALIMENTAÇÃO e POLUIÇÃO. Consideramos

relevante o interesse das professoras e dos alunos em participar da pesquisa e esperamos concluir os planos de aula conjuntamente com esta comunidade.

Projeto 1


