


Neste Diário de Bordo vamos relatar todo o nosso percurso.

Acertos, erros, ideias, “maluquices”, tudo é importante, pois 

estamos construindo a história do nosso projeto.



1ª etapa Coletivo

Na aula, descobrimos o tema do projeto que 
trabalharemos no ciclo 4
(Cidadão, eu? O que faço para cumprir 
esse papel?)

Para iniciar, assistiremos ao vídeo 
“CIDADANIA E BEM COMUM”
Você encontra no link abaixo. 
Esse vídeo aborda situações de pessoas que 
não respeitam uns aos outros.

VÍDEO

Perguntas:
O que é ser cidadão?
 
O que significa ter 
responsabilidade social?

Você é uma pessoa 
engajada?

Quais os direitos e 
deveres da criança?

http://g1.globo.com/pb/paraiba/paraiba-comunidade/videos/v/cidadania-e-bem-comum-reveja-reportagens-da-campanha-da-rede-paraiba-bloco-01/4034625/


2ª etapa Coletivo

Na aula de hoje, vimos o vídeo “Jeitinho 
brasileiro”, e compartilhamos situações que 
aconteceram com a gente.

A partir da nossa conversa, Nicolas contribuiu 
com outro vídeo que também mostra ações de 
cidadania. O link do vídeo está abaixo.
  
GENTILEZA GERA GENTILEZA

VÍDEO

https://youtu.be/IZnntNhlAYM
https://www.youtube.com/watch?v=9u451VZFkSU


3ª etapa

Apresentação do kaiky,Sophia,Giovana

Hoje, dividimos os 
grupos. 
Definimos os papéis e 
responsabilidades de 
cada um.
Fizemos uma pesquisa  
para descobrimos um 
pouco mais sobre as 
perguntas referente ao 
dia 03/11 e 
compartilhamos com a 
classe, registrando em 
diversos documentos.

Links das pesquisas: 

Direitos

Deveres

Responsabilidade social

Pessoa engajada 

Cidadão

https://docs.google.com/presentation/d/150LjnzR6guQDr3ee05zEPOBsofhDC2mClf31Zs06kyg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dx3XP_ouCcHxA8hr8e-RY2rL2PCPCiGJtAZaOF6uVfY/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1UO8a73_gbF1Ab3Ko4rLAibLS9fxmBq1RG8Cp3186kn4/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1tKGeMsrnN_gUbJbe8tcVvjOy8Tituj6dDLEyNF7ZtYs/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/1T8Qu6QV1lavN94P2DfPpdR9GvWgzXDFdBUvRzd6CMUM/edit
https://docs.google.com/presentation/d/150LjnzR6guQDr3ee05zEPOBsofhDC2mClf31Zs06kyg/edit?ts=5fab2b45#slide=id.ga74d2c6bb4_1_10


4ª etapa 

Internet

Registramos em grupos  o que já sabemos sobre a 
questão motriz: 
Como usar a internet de forma cidadã? 
Usamos a  Jamboard e apresentação.

Links relacionados às pesquisas:

João, Nicolas, Pedro Kenzo e Thiago

Apresentação

Internet 

Internet

Catarina, Valentina, Chiara, Maria e Natália

https://docs.google.com/presentation/d/1lS6tW43i056doQef8vEzRVLJ-UHhdHjhLeptZ6lzcFQ/edit?ts=5fa52b74#slide=id.g708a6ee8a1_0_46
https://docs.google.com/presentation/d/16DZyancw6VTmy1uYWxSeBEVhUbS2DKETl-1GCVzzoZU/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1y9qLiGooMcK1fn5d4UJa-2AcWY1i8FZCOtWuAd4QsCY/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1Wdb2rHGfBS0BBkcRBYCYnzuadVxzQUjosTHCtqiv3HI/viewer
https://docs.google.com/presentation/d/1nQDI_AaNTQ0n6rHoBjP3fNYIoZRuPxWeeTE9yC5joHo/edit?ts=5fab2b55#slide=id.p
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1NGDE8qfrgC1cL61D-HsBU5R0lWOxC5-oXPQlZY_1ogg%2Fedit


5ª etapa

Hoje,  procuramos saber mais sobre a questão ”Como usar 
a internet de forma cidadã?” e fazer uma relação com o 
que já sabíamos.
Fizemos as pesquisas em grupos.

Links:

Cidadania digital

https://docs.google.com/presentation/d/1nQDI_AaNTQ0n6r
HoBjP3fNYIoZRuPxWeeTE9yC5joHo/edit#slide=id.ga27b4d
cd29_0_7 

Apresentação

João, Pedro kenzo, Thiago e Nicolas

Como usar a internet de forma cidadã

https://jamboard.google.com/d/18wC2Gin-ZhYHYX5UcIZVJBUDgcCLHuJSgcGxBNvUgKM/viewer
https://docs.google.com/presentation/d/1nQDI_AaNTQ0n6rHoBjP3fNYIoZRuPxWeeTE9yC5joHo/edit#slide=id.ga27b4dcd29_0_7
https://docs.google.com/presentation/d/1nQDI_AaNTQ0n6rHoBjP3fNYIoZRuPxWeeTE9yC5joHo/edit#slide=id.ga27b4dcd29_0_7
https://docs.google.com/presentation/d/1nQDI_AaNTQ0n6rHoBjP3fNYIoZRuPxWeeTE9yC5joHo/edit#slide=id.ga27b4dcd29_0_7
https://docs.google.com/presentation/d/14o3aRJd47scCvVNKVmGDgFaJHfAUs2kKYTqBsWnkrgw/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1IabIoWyrZOawU9b4vukFt-_ywiifVHXvWt0Yt0oirTI/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/1NGDE8qfrgC1cL61D-HsBU5R0lWOxC5-oXPQlZY_1ogg/edit


6ª etapa

Em  grupos, pequisamos com o apoio do site safernet.com.br, 
os problemas que existem na internet.
Percebemos que esses problemas NÃO formam um cidadão 
digital.
Escolha dos produtos.

cyberbullyng

direitos e deveres online 

cidadania digital

redes sociais

Links:

https://new.safernet.org.br/content/o-que-e-ciberbullying#mobile
https://www.oficinadanet.com.br/artigo/internet/direitos-e-deveres-na-internet
https://new.safernet.org.br/content/programa-cidadao-digital-seleciona-10-mobilizadores-em-todo-pais#mobile
http://www.safernet.org.br/site/themes/sn/sid2017/resources/guia-pais-instagram.pdf


7ª etapa

Iniciamos o compartilhamento dos resultados 
das pesquisas sobre os problemas de um 
cidadão digital.
Houve muita discussão sobre a apresentação 
com relação ao uso das redes sociais.

Grupo : Link

Coletivo

https://docs.google.com/presentation/d/1maYXxOO21EZ4f2mQnTNQQh9ZpzV7Hpo1-3KiGvMXcOw/edit#slide=id.ga169e9dcea_0_20


8ª etapa

 Apresentação dos outros grupos:

Grupo : Link

Grupo  : Link

Grupo: Catarina, Valentina, Chiara, Maria e Natália

Coletivo

https://docs.google.com/presentation/d/1u6E_7Gk1KTi4kQUtGZRFTMN4raD6xN1NKwKVTp3XJZo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1OVhrT0gCz702E1UJyngcuwtZhCKzkkQWiFUyTWIjjY0/edit?usp=sharing
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1X_pYlY35SVLcDjN3rhkxuMcrDQOAto1oLRYmZabwXI0%2Fedit


9ª etapa 

Contextualização das descobertas dos grupos.

Coletivo

Ainda nos grupos, começamos o registro dos roteiros 
de trabalho em função de nossos produtos.

Roteiro de trabalho

https://docs.google.com/document/d/1fceJZi-3wscWX1hq1Ks56-J1KcahN8-FviMwuGJK3wI/edit


10ª etapa Coletivo

.

Olhamos o mapa mental de como usar a internet de 
forma cidadã, que nos deu suporte para dar 
continuidade ao trabalho. 
Terminamos de preencher os roteiros.

Mapa mental

https://jamboard.google.com/d/1aZfc3aa0FvWSVzMu6yy27dYdMKOHlcP_lv9rHmtgdFY/viewer


11ª etapa Coletivo

Compartilhamentos dos roteiros de trabalho.

Como usar a internet de forma cidadã

Redes sociais

Cyberbullying 

Direitos e deveres online

https://docs.google.com/document/d/1x8c3hJluHfCX32Gu0ZifAguYqSHvg4-J0-H9DictPgY/edit
https://docs.google.com/document/d/1e8d5gx6BQDbcgBs4_O0kWU7b-VTOyqyOFL766Oc-le0/edit
https://docs.google.com/document/d/1Q1bAkREFcNY0Nkp8dJztdU2_o9I6lV-CTd3wZmq1fUA/edit
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1hDEn7XHYvQck2SWmWGwz8kJ202qU7BTaLtOn0SQofos%2Fedit


12ª etapa

A partir do roteiro de trabalho e mapa mental,  
iniciamos a elaboração dos nossos produtos.

Fizemos a avaliação do desempenho dos papéis no 
grupo.

Coletivo



13ª etapa 
Depois de muita discussão, desenvolvemos os 
produtos finais. Confira!

-Cidadania digital

-Direitos e deveres online 

-Cyberbullying   Kahoot        

Redes sociais

https://drive.google.com/file/d/1CVJrKRFoYDFQU8zDOY9lvcQ_TaUzcCII/view?ts=5fc646b5
https://docs.google.com/presentation/d/1cbP7Z78TqsCJ4XIeuyMCxzETw2fKlVFg9qWmqiVmo2Q/edit#slide=id.p
https://www.powtoon.com/s/c4UCptiLDBe/1/m
https://kahoot.it/challenge/06656660?challenge-id=da0a5e4f-36c7-4de2-b55c-35e81c02157c_1606474585633
https://docs.google.com/presentation/d/1QPjgji9AhTQriM7F8Qry-OfCUH6zFsIcOr8rgNdInGs/edit#slide=id.gab5aefa04c_0_82


Componentes envolvidos: Educação Física

Cidadania Digital 

           A EDUCAÇÃO FÍSICA UTILIZOU AS 
CONDUTAS DO FAIR PLAY ESPORTIVO ( JOGO 
LIMPO) E ESTABELECEU UMA COMPARAÇÃO COM 
AS AÇÕES QUE UMA PESSOA DEVE SEGUIR PARA 
TORNAR-SE UM CIDADÃO DIGITAL, RESPEITANDO 
CONCEITOS DE ÉTICA, SEGURANÇA E LEIS. 

https://docs.google.com/presentation/d/1vNdgs1qvTY02SV3mhV6NVOzzBE1d1ixANdwsVSYc6WE/edit?ts=5fbebe8c#slide=id.g1c7ff32738_0_0


Componentes envolvidos: Linguagem e Programação

Os alunos do 5º ano criaram um site para a postagem das 
atividades que realizaram sobre o assunto, utilizando vários 
recursos digitais, como: vídeos, jogos, formulários, quiz etc.

Confiram no link abaixo!
SITE

Fake news é um termo em inglês e é usado para 
referir-se às falsas informações divulgadas, 
principalmente, em redes sociais.

Foi um assunto que aqueceu as discussões nas aulas de 
Linguagem e Programação. Afinal, é um fato: a  maioria 
das pessoas não sabem identificar uma notícia falsa.
Fomos atrás de informações verdadeiras e dicas de como 
nos prevenir das notícias falsas.

https://sites.google.com/crb.g12.br/quintosanosfakenews/in%C3%ADcio

