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Trabalho pedagógico interdisciplinar 
 

Aquele realizado por dois ou mais professores 
que, por meio do diálogo, negociam entre si 
atividades conjuntas com o objetivo de conectar 
saberes específicos das suas disciplinas para o 
estudo de um objeto de conhecimento comum 
(HARTMANN; ZIMMERMANN, 2007, p. 5). 
 



Projeto 

Tema Gerador: 

Água 

Construção de 
uma maquete 

de uma 
Estação de 
Tratamento 

de Água 

Visava potencializar a 
articulação entre 

matemática, física e 
química 

Realizado em 
aulas de 
Ciências 



Metodologia 

A turma dividiu-se em quatro grupos, cada um construindo 
uma maquete; 

Realizaram-se pesquisas em torno do funcionamento uma 
estação de tratamento de água; 

Distribuiu-se um roteiro contendo alguns itens que 
deveriam ser contemplados como: formas de captação, 

processos de tratamento, processo de separação de 
misturas, medidas de economia de água; 

Paralelamente, foi sugerido aos alunos que criassem uma 
ferramenta de registro na rede mundial de computadores 

(internet); 

Ao final do processo os alunos realizaram uma apresentação 
oral das pesquisas, juntamente com a maquete. 



Pesquisas e Blog 



Construção da Maquete 



Visita à ETA da cidade 



Interdisciplinaridad
e 

neste projeto 

Ciências 

Matemática Português 



Considerações finais 

Observou-se uma grande contribuição do PIBID à escola, pois o projeto 
partiu dos bolsistas, ou seja, as “novas ideias” foram muito bem 
recebidas pelos demais educadores, proporcionando um ambiente de 
trabalho fecundo às metas pretendidas; 

O projeto foi uma grande oportunidade de os bolsistas entrarem em 
contato com essa metodologia, possibilitando aos bolsistas ser o elo de 
diálogo entre as diferentes áreas do saber. 
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