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TEMAS INTEGRADORES
TEMA
INTEGRADOR
Direitos Humanos

ANO/SÉRIE

PROFESSOR TITULO

RESUMO

8º e 9º anos
EF
1ª, 2ª e 3ª
séries EM
EF e EM

Stela
Regina

Racismo

Nesta videoaula o estudante terá a possibilidade de refletir como a população
negra é discriminada e alocada em estereótipos moralizantes, o que os levará a
compreender como se estabelece parte das relações sociais no Brasil.

Bruno

Educação e consumo

O professor desenvolve o tema diferenciando o valor social e o valor de mercado,
continua sua exposição em função das relações quente/fria no quesito cliente
versus mercado e atitudes sociais e familiares. Trabalha as questões necessárias
para a consciência da medida certa para haver o consumo consciente.

Saúde

EF e EM

Roque
Alves

Obesidade

Nessa aula ocorre a definição do termo obesidade, assim como são tratadas
algumas estatísticas sobre o tema em relação a população brasileira. São descritas
também suas principais causas, modo de prevenção e as possíveis complicações
sobre a saúde que podem ser agravadas pela obesidade.

Saúde

EF e EM

Roque
Alves

Gravidez e ISTs

Nesta aula são tratados alguns aspectos biológicos sobre a gravidez e alguns
impactos que podem ser causados pela falta de planejamento e informações
adequadas, que podem inclusive levar à contaminação pelas ISTs.

Educação
EF e EM
Alimentar e
Nutricional/Saúde

Roque
Alves

Alimentação
Saudável

Nesta aula são descritos alguns hábitos alimentares saudáveis, partindo dos
principais constituintes dos alimentos a serem ingeridos (carboidratos, lipídios,
proteínas, ...) e de sua metabolização pelo organismo humano.

Direitos Humanos

Stela

Bullying

Nesta aula a professora apresenta o conceito de bullying, os perfis do agressor e
da vítima, além de trazer as consequências na vida de quem sofre essa violência. A
aula traz, também, uma reflexão sobre como preveni-lo.

Educação Para o
Consumo
Consciente

8º e 9º anos
EF e EM
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Educação Para o
Consumo
Consciente

EM

Bruno

Análise das relações
consumistas

Nessa aula o Professor destaca a importância em compreender a diferença entre
ser consumidor e ser consumista. Continua sua exposição explicitando o poder que
exerce o marketing da publicidade e propaganda nessas relações. Destaca-se que
é preciso ter clareza entre o que se deseja e o que se faz necessário no dia a dia do
ser consumidor. Enfatiza a importância do domínio e da consciência para o
consumo equilibrado entre o desejo e a necessidade.

Direitos
Humanos/
Gênero,
Sexualidade,
Poder e
Sociedade
Educação Para o
Consumo
Consciente

EM

Stela

O machismo

No início da aula a professora expõe algumas expressões do cotidiano para
possibilitar a reflexão sobre o tema: o machismo. Desenvolve sua aula objetivando
contextualizar e definir a temática. Para tanto envolve outros dois conceitos: sexo
e gênero. Por fim, cita algumas conquistas e algumas consequências da atitude
machista na sociedade atual.

EF e EM

Bruno
Rodrigues

Consumo versus
consumismo

Nessa aula o professor desenvolve a diferenciação entre os modos de se apropriar
dos bens de consumo. Destaca a diferença do consumo consciente e o consumo
impulsivo, o qual é caracterizado como consumismo e como dele derivam alguns
malefícios...

Vida Familiar e
Social

EF e EM

Bruno
Rodrigues

Vida familiar e social

O Professor desenvolve sua aula objetivando refletir sobre os papéis da família e
seus membros. Conclui que ao definir bem os papéis que cada um deve
desempenhar no interior das relações familiares a sociedade também ganha. Tem
como fundamento legal da sua exposição o conceito de família expansiva, firmado
no Estatuto da criança e do adolescente.

Educação
Ambiental

EF e EM

Roque
Alves

Problemática do Lixo

Educação

EF e EM

Roque

Recuperação de

Nesta aula são caracterizados os principais tipos de lixo (resíduos sólidos), assim
como as destinações mais comuns dadas a esses resíduos no estado do ES. São
também discutidos alguns dos impactos ambientais e sobre a saúde humana
relacionados a destinação inadequada do lixo.
Nesta aula o professor caracteriza o que são nascentes, como são formadas e a
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Ambiental

Alves

Nascentes

sua importância para a manutenção das fontes de água potável. São descritos os
principais impactos sobre essas nascentes e possíveis formas de preservação.

Educação
Ambiental

EF e EM

Roque
Alves

Matas ciliares

Nesta aula é definido o que são Matas Ciliares e a sua importância para a
preservação dos recursos hídricos. São também destacados os impactos
ambientais sobre essa vegetação.

Trabalho e
Relações de
Poder

EM

Matheus
Corassa

História do conceito
de trabalho

Nessa aula o professor destaca a importância que tem o entendimento do
conceito de trabalho. Faz um breve contexto histórico dos períodos em que a
concepção de trabalho sofreu alteração. Inicia com ênfase numa mentalidade
negativa de trabalho na antiguidade e idade média e conclui com uma imagem
positiva de trabalho na modernidade.

Educação
Ambiental/Saúde

EF e EM

Roque
Alves

Saneamento Básico

Nesta aula o professor além de definir o saneamento básico, traça um breve
panorama de como encontram-se os estados brasileiros em relação ao
saneamento básico. Caracteriza ainda a importância do saneamento básico na
prevenção de algumas doenças.

Educação
Ambiental

9º ano EF
1ª,2ª e 3ª
séries EM
9º ano EF
1ª,2ª e 3ª
séries EM
6º ao 9º ano
EF

Ruth
Janaína

Espaço das cidades e
problemas
ambientais
Juventude e
sociedade

Nesta aula você vai conhecer um pouco sobre Educação Ambiental com foco nos
espaços das cidades.

Nesta aula você vai conhecer um pouco sobre Educação Ambiental com foco nos
espaços das escolas.

EM

Mateus
Corassa

O espaço das escolas
e a Educação
Ambiental
Trabalho
conhecimento e

Educação em
Direitos Humanos
Educação
Ambiental
Trabalho, Ciência
e Tecnologia

Ruth
Janaína
Ruth
Janaína

Nesta aula a professora faz uma explanação sobre Educação em Direitos Humanos,
Juventude e Sociedade.

A aula versa sobre as relações que se estabelecem a partir do conhecimento, e o
trabalho como empoderamento nos dias atuais. Mas destaca que nem sempre foi
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poder

assim, o professor faz uma exposição da concepção de trabalho na linha do tempo,
e conclui com a ideia de cooperação como uma vertente positiva para o sucesso
de todos.

Educação para as
Relações ÉtnicoRaciais

EM

Mateus
Corassa

Relações étnicoraciais: Arte e
Cultura

Trata-se de aula abordando o tema racial pelo viés da Arte e da Cultura brasileira.
Envolve a arte indígena, africana pelo contexto brasileiro e as influências
europeias. Para tal, destaca a classificação de arte erudita e arte popular pelo tino
ideológico dos dominadores.

Educação
Ambiental

EM

Bruno e
Estela

Meio ambiente e
consumo consciente

A dupla de professores, Estela e Bruno, iniciam a aula objetivando pautar o
conceito de água fundamentado na filosofia de Tales. Exemplificam a importância
da água, em função da relação do rio com a cultura indígena. Concluem com a
reflexão sobre as transformações ocorridas na história sobre o processo de
apropriação da natureza pelo homem e as consequências para a humanidade.

Educação em
Direitos Humanos

EM

Estela e
Bruno

Direitos Humanos

A aula se desenvolve e envolve, em especial, a pergunta " porque Direitos
Humanos”! Tem como objetivos conceituar e acompanhar os Direitos Humanos na
linha do tempo. Para isso refletem sobre a importância do tema e o processo em
que foi feita a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por fim objetivam
conhecer a quanto andam os direitos sociais no Brasil e sua efetivação.

Ética e Cidadania

EM

Bruno
Rodrigues

Ética e Cidadania:
Exercício de
cidadania

O professor inicia sua aula destacando os objetivos que permeiam a sua exposição.
Destaca-se o conceito de cidadania na Grécia dos filósofos, a reflexão sobre a
evolução dos direitos humanos na história e a instigação ao exercício da cidadania.

Ética e Cidadania

EM

Bruno
Rodrigues

Eleições e cidadania

Com base nas ações legislativas municipais, sobre a função dos vereadores e a
importância de compreender essas atividades é que a aula se desenvolve. Ao
longo da sua fala o professor destaca também os diferentes atos que envolve o
poder político e as consequências a partir do voto. O foco principal é o
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conhecimento, o interesse e a participação nos atos políticos de sua cidade, estado
e país.
Educação
Ambiental

9º ano EF e
1ª, 2ª e 3ª
séries EM

Ruth
Janaína

Esta aula aborda a questão do desmatamento mundial por meio das ações
antrópicas. Destaca também o histórico do desmatamento nos biomas brasileiros
e como esse processo ocorreu no Espírito Santo.

Stela

Educação Ambiental:
a cultura do
desmatamento para
construir.
Mulher na história

Educação em
Direitos Humanos

9º ano EF e
1ª, 2ª e 3ª
séries EM

Educação para as
Relações ÉtinicoRaciais e Ensino
de História e
Cultura AfroBrasileira,
Africana e
Indígena.
Ética e Cidadania

EF anos
finais e EM

Matheus
Corassa

Relações étnicoraciais: Legislação

A aula aborda as relações étnico-raciais no Brasil, com ênfase na legislação que as
valorizam e favorecem, fazendo uma reflexão atual sobre a diversidade e a
importância do respeito ao diferente.

EM

Matheus
Corassa

A ética do cotidiano

Nessa aula é destacado o conceito de ética enquanto ciência não estática. Aborda
o conceito nas suas relações com a moral. Destaca a universalidade que envolve os
princípios norteadores dos valores enquanto norma de conduta.

Ética e Cidadania

EM

Bruno
Lopes

Hobbes e Locke,
natureza humana e
o porte de armas

Nesta aula o professor desenvolve a fundamentação do uso de armas a partir da
concepção de natureza humana. E considerando a possível primazia do Estado e
ou do indivíduo sobre o monopólio das armas no pensamento de Hobbes e Locke.

Saúde

EF anos

Lorena

Desenvolvimento de

Nesta aula é descrita a importância do desenvolvimento de soros e vacinas, assim

A aula apresenta uma linha do tempo sobre a mulher, como ela foi e ainda é
subjugada em suas competências pelo fato de ser mulher. Além disso, relata de
forma breve as conquistas femininas ao longo do tempo e reitera que muitas
batalhas ainda permanecem.
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finais e EM

Fialho

soros e vacinas

como a trajetória de seu desenvolvimento ao longo da história da biotecnologia.

Saúde

EF anos
finais e EM

Roque
Alves

Soros e vacinas

Nesta aula o professor discorre sobre a importância da criação de soros e vacinas,
relacionando o tema ao cenário atual de pandemia, além de outras pandemias
anteriores.

Saúde

EM

Roque
Alves

Atividade Física e
qualidade de vida

Nesta aula é discutida a importância da prática de atividades física para a
manutenção de da qualidade de vida, sendo importante a prevenção de muitas
doenças.

Saúde

EF e EM

George

Plantas medicinais

O professor aborda o uso das plantas medicinais ao longo da história humana,
seus benefícios e também os malefícios para o organismo humano, salienta a
importância do conhecimento das plantas e que desde a Pré-história o homem já
utilizava das plantas para seu benefício.

Direitos Humanos

EF anos
finais e EM

Matheus
Corassa

Diferenças e
conflitos
intergeracionais

Temas abordados nessa aula: conflito entre gerações; as 4 gerações do póssegunda guerra; as semelhanças e as divergências; a influência tecnológica; a
questão do respeito e a convivência saudável.

Ética e Cidadania

EM

Bruno
Rodrigues

Relativismo ético e
convívio social

O professor desenvolve os temas diferenciando os conceitos de absolutismo e
relativismo moral. Defende a ideia de que é importante aprender a conviver de
forma respeitosa com o pensamento diferente. Segue o raciocínio ao defender as
vantagens do pensar a partir da multiplicidade cultural religiosa.

Saúde/Ética e
Cidadania

EF e EM

Bruno
Rodrigues

Iniciação científica
desde os anos
iniciais

A aula aborda as descobertas científicas a partir do saber seguro, as mudanças que
ocorrem em função das novas descobertas, ainda que sejam apresentadas como
certas, como ocorre o saber científico e seu desenvolvimento histórico e destaca a
importância do método e como ele funciona. Por fim, o plágio e a confiabilidade
das pesquisas e nas fontes de conhecimento.
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Processo de
Envelhecimento,
Respeito e
Valorização do
Idoso

EM

Matheus
Corassa

O processo de
envelhecimento

O processo de envelhecimento traz nuances significativas diante dos contextos
históricos em sua roupagem. O conceito de velho associado a uma ideia negativa
perdeu relevância na atualidade, passou a ser um tempo para vivenciar a vida com
sabedoria. Indica ainda a concepção conceitual da idade psicológica e a
necessidade de assimilar, valorizar e respeitar as vivências transcorridas pelos
idosos.

Saúde

EF anos
finais e EM

Matheus
Corassa

Saúde no Trabalho

A aula faz uma pequena viagem por diferentes períodos históricos e sistemas
produtivos, começando, então, pelo século XVIII com a Revolução Industrial e
perpassando pela história e a evolução do trabalho ao longo dos tempos até os
dias atuais.

Processo de
Envelhecimento,
Respeito e
Valorização do
Idoso.
Trabalho, Ciência
e Tecnologia

EF anos
finais e EM

Matheus
Corassa

Respeito aos Idosos

A aula enfatiza a importância do respeito aos idosos, da necessidade de promover
condições de vida e dignidade ao idoso. Aborda também o Estatuto do Idoso,
expondo alguns de seus artigos, deixando claro a necessidade de promover o bemestar dos idosos.

EF anos
finais e EM

Lorena
Fialho

Ferramentas de
Home office

Esta aula apresenta o avanço da tecnologia, especialmente da internet e os
impactos no cotidiano dentro de um contexto criado pela Pandemia da Covid-19.
Ademais, a aula aponta estrangeirismos e seus usos no cotidiano.

Educação
alimentar e
nutricional
Educação em
Direitos Humanos

EF anos
finais e EM

Lorena
Fialho

Educação alimentar

A aula apresenta textos em língua inglesa que tem como objetivo promover uma
reflexão sobre os benefícios da alimentação saudável e os impactos no dia-a-dia

9º ano EF e
1ª, 2ª e 3ª
séries EM

Stela

Minorias

A aula apresenta de forma sucinta o conceito de minorias, assim como quais
grupos se enquadram neste conceito no Brasil e no mundo. Apresenta também,
algumas ações tomadas para a diminuição das desigualdades sofridas por estas
minorias.
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Educação das
Relações ÉtnicosRaciais e Ensino
de História e
Cultura Afro
Brasileira,
africana e
Indígena
Educação em
Direitos Humanos
/ Educação para
as Relações
Étnico-Raciais
Educação em
Direitos Humanos

EF anos
finais e EM

Ruth
Janaína

Cotas

A aula aborda o sistema de cotas no Brasil, elucida os fatores que deram origem às
cotas e diferencia cotas raciais de cotas sociais. Expõe também que, as cotas
objetivam dar equidade ao sistema com políticas afirmativas que procuram igualar
as oportunidades para todos e apresenta a importância dessas políticas para a
sociedade brasileira.

8º e 9º anos
EF
1ª, 2ª e 3ª
séries EM

Stela

Racismo

A aula apresenta os conceitos de racismo e racismo estrutural. Além disso, traz as
políticas afirmativas, uma breve apresentação do movimento negro e seus
objetivos e traz, também, uma reflexão sobre os impactos do racismo.

EF e EM

Stela

Diversidade e
inclusão das pessoas
com deficiência

A aula apresenta a definição de deficiência e incapacidade civil, diferencia inclusão
e integração e aborda a Lei Brasileira de Inclusão. Versa também sobre os desafios
e avanços das pessoas com deficiência no Brasil

Educação
Ambiental
Educação
Ambiental

EM

George

Programas nacional e estadual de Educação Ambiental

EF e EM

Bruno

Educação Ambiental:
legislação
Lixo eletrônico

Gênero,
Sexualidade,
Poder e
Sociedade /
Educação em

9º ano EF
1ª, 2ª e 3ª
séries EM

Stela

Mulher nas ciências

A aula traz uma reflexão sobre a presença histórica da mulher nas Ciências e
alguns aspectos socioculturais que impactam no pensamento humano a respeito
da atuação feminina nesta área do conhecimento. Apresenta também grandes
mulheres cientistas que muito contribuíram na pesquisa no Brasil e no mundo.

Nesta aula são discutidos alguns aspectos sobre consumo excessivo de aparelhos
eletrônicos e sobre o descarte inadequado desse material, que gera grande
impacto ambiental.
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Direitos Humanos
/ Trabalho,
Ciência e
Tecnologia

