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Título: “Viajando no Túnel do Tempo” 

 

Justificativa:  

 

Recordar é viver e é também reconhecer que nada se faz sem história, sem passado. E é 
justamente esta viagem que queremos iniciar neste projeto:  conhecer todas as mudanças significativas 
que aconteceram no nosso Brasil na década de 60 até os dias atuais, identificar na cultura, na 
arquitetura, na economia, na geografia, nos meios de comunicação, na saúde, no esporte, a influência 
que exerceram na época ou que continuam exercendo ainda hoje. 

 

Precisamos valorizar o que anos de História construíram. O que vivenciamos atualmente é a 

total desvalorização do antigo em prol de uma cultura imediatista, onde nada do que se tem dura muito. 

A efemeridade da vida cotidiana fez com que as pessoas não mais admirem o que se levou décadas. O 

objetivo é manter viva na memória a beleza e a grandiosidade desses monumentos feitos pelo homem e 

que precisam ser admiradas.  

 

Será o momento de revelarmos as diversidades do nosso país, de mostrarmos o quanto 

evoluímos para algumas coisas, mas o quanto retrocedemos em outras; além de ser uma imensa 

oportunidade de trabalharmos a valorização da nossa cultura, dos nossos conceitos, da força do povo 

brasileiro, de mostrarmos a influência e a importância que nosso país teve e tem no mundo e como e 

quanto somos afetados pelo cenário mundial. Será como se sentir literalmente em uma viagem no túnel 

do tempo. 

 

   

Objetivo Geral: 

 Conhecer as mudanças históricas, artísticas, culturais, econômicas do nosso país da década de 

60 até os dias atuais, mostrando a influência que tiveram em cada período do brasil e como ainda nos 

afetam em nosso cotidiano. 

 

Objetivos específicos: 

 Conhecer, valorizar e divulgar a cultura de do nosso país, vividas na década de 60 em diante ; 

 Promover atividades de danças, músicas, esportivas e culturais tomando como base as 
mudanças ocorridas em cada período do Brasil dos anos 60 até os dias atuais 

 Promover atitudes de respeito e solidariedade à cultura de cada país; 

 Constatar a riqueza cultural existente na história do nosso país; 

 Mostrar as relações entre passado e presente; 

 Possibilitar através de fatos históricos o reconhecimento das diferenças de pensamento e 
mostrar a importância de respeitá-la, mostrando a contribuição de cada uma delas para o 
crescimento de uma nação. 

 



 

 

Abrangência da Proposta:  

 

 O Projeto envolverá todas as turmas da escola, o corpo docente, a direção, os responsáveis, a 

comunidade em geral. O objetivo só será atingido se todos estiverem engajados na realização do 

mesmo. 

 

Período de realização: 

 

Durante o ano letivo de 2019. 

 

 

Atividades: 

 

I – Confecção de Painéis 

 

II – Gincana 

 

III – Programa de Televisão 

 

IV – Feira Cultural abrangendo o tema 

 

V – Exposição de fotos  

 

VI – Criação de Vídeos explicativos 

 

 

 

Cronograma: 

Cronograma A: 

Período  Projeto 

Fevereiro * Março * Abril “Através de um Clique” 

Maio * Junho * Julho “Viajando no tempo: o Brasil dos anos 60 até 

os dias atuais” 

Agosto * Setembro “Made in Brasil” 



 

Outubro * Novembro * Dezembro “Ao infinito e além” 

 

Cronograma B: 

 

Período  Projeto 

Fevereiro* Março* Abril Construção de um painel com as principais 

fotos e reportagens dos jornais dos anos 60 

até os dias atuais. 

Maio * Junho * Julho Feira Cultural onde será trabalhado as 

principais mudanças econômicas, culturais, 

históricas e esportivas que sofreu o Brasil da 

década de 60 em diante.   

Agosto * Setembro Montagem de um vídeo, mostrando as 

personalidades mais importantes e que são 

conhecidas mundialmente 

Outubro * Novembro * Dezembro Pesquisar os principais avanços na área de 

saúde das últimas seis décadas e montar uma 

pequena exposição cronológica, comparando 

o antigo com o moderno, mostrando a 

importância e a influência da tecnologia para a 

cura de várias doenças.  

 

Avaliação do Projeto: 

 

As avaliações serão realizadas em reuniões com o corpo docente, direção, supervisão, orientação e 

alunos representantes de cada turma. Cada membro deverá expor as suas dificuldades durante a 

execução do projeto e sugerir soluções. 

 

Outras atividades que poderão acontecer durante o ano letivo: 

 Aniversário do Colégio; 

 Festa Dia das Mães; 

 Festa Julina; 

 Feira de Matemática; 

 Festa de Formatura; 

 Feira de Ciências; 

 Feira de Livros; 

 Olimpíadas / Gincana; 

 Apresentação teatral. 
 

Professores Coordenadores: 

“Através de um Clique” – José Netto / Maria de Fatima / Dylan 

“Viajando no tempo: o Brasil dos anos 60 até os dias atuais” – Sandro e Daniela e Débora 



 

(Ensino Médio) / Claudia e Rodrigo Blanco (6º ao 9º anos) 

“Made in Brasil” – Adriana / Sandra 

“Ao infinito e além” – Thyele e Jacqueline  

 

Observação: Cada professor Coordenador deverá montar a sua equipe de trabalho para que o projeto 

seja um sucesso. 

 

Bibliografia: 

 Revista Nova Escola.  

 Dicionário das Ideias  Afins 

 Dicionário Aurélio 
 

Sites: 

 

www.positivoon.com.br  

www.novaescola.com.br  

www.wikipedia.com.br   

www.rioeduca.net 

www.biblioguarulhos.com.br  

www.brasilescola.com.br  
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