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BOAS PRÁTICAS 

 

 

 

 

Nome da escola: E. E. “Prof. Cid de Oliveira Leite” 

 

Nome da ação/prática: Maquete Ciclo da Água, Panfleto sobre o Corona Vírus. 

 

Disciplinas envolvidas: Eletiva, Projeto de Vida. 

 

Objetivo: Aprendizado de forma efetiva e diferenciada (prática) 

 

Público Alvo: Eletiva 6º Ano, Projeto de Vida 7º Ano, 1º ano EM. Sociologia. 

 

Breve descrição da ação. 

 

• Durante a disciplina Eletiva no 6ºano, abordamos o tema do meio ambiente e a 

importância da água em nossas vidas. Foi solicitado a realização de Maquete 

sobre o ciclo da água, explicado através de aula pelo Meet. 

 

• Com o objetivo de abordar a situação que estamos vivendo, solicitei como 

atividade no 7º ano a criação de um panfleto (Digital ou manuscrito) para 

conscientização da sociedade sobre a pandemia. O foco era a empatia. 

 

• Realização de entrevista online com diferentes famílias. O tema abordado em 

aula pelo meet foi socialização e o nível de influencia que a família exercia em 

seus filhos.  

 

Insira uma evidência da ação sendo implementada. (fotos, link de vídeos, 

produções escritas, etc) 

 

 

 

 



 

Maquete Ciclo da Água. 

 

 Aluno Matheus Sales – 6º ano B. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aluno Davi Bernardes – 6º Ano B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panfletos sobre a COVID-19. 

 



 

Aluna Beatriz Vercezi Carvalho - 7º Ano B. 

 



 

 

Aluna Christini E. F. Limao – 7º B 



 

Aluna Yasmim F. Araújo 7ºB 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aluna- Adriana Soares 7ºB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Entrevistas 1º Ano 

 

Nome: Mayumi Yosida n°38 série: 1°A 

Professora Yara 23/06/2020 

ENTREVISTAS: Objetivo da entrevista é, saber o grau de influência que exercem ou 

exerceram nas escolhas dos filhos. 

 

A) Pais de uma criança de 4 anos do gênero masculino. 

Foco: escolhas das roupas, se o tipo de roupa que ela escolhe para o filho tem a ver 

com o estilo que eles próprios adotam ou se seguem um padrão aceito socialmente da 

faixa etária em que se enquadram. 

 

Resposta: “ A resposta é que eles adotam um estilo muito padrão, “padrão de macho”, 

pois o pai é das antigas e não pode ver ele com um acessório de mulher que já tira 

e fala que é coisa de mulher.” Então, isso seria uma influência machista; Os pais empre 

escolhem “meninas devem usar rosa e meninos azul”  

B) Pais de adolescente de 15 anos do gênero feminino 

Aprovação em àquilo que os filhos escolhem para usar. 

Os pais disseram que, intervém nas escolhas, não deixam a filha usar roupas vulgares 

para que a sociedade não deem uma perspectiva ruim da adolescente. E ainda mais 

com os assédios acontecendo, há um medo neles de acontecer algo assim. Entrevista 

com os meus pais, a cultura, por sinal, há uma grande influência nas vestimentas. 

Meus avós que nasceram no Japão, uma cultura diferente do Brasil, os pais 

normalmente são mais rígidos com os hábitos. 

C) Pais de adulto de 31 anos, gênero masculino. 

A possível influência que exerce nos gostos do seu filho em relação às indumentárias. 

 

Resposta: “Na carreira, por parte de nós, os pais, sermos advogados, houve uma 

influência na carreira, então o mesmo seguiu-a. Enquanto às vestes não houve  



influência nenhuma, as roupas são questões de gostos, e não de personalidade” Os 

pais foram mais liberais nas vestimentas. 

 

 

TRABALHO DE SOCIOLOGIA 

ENTREVISTA ONLINE 

 

SOCIALIZAÇÃO 

 

Aluno: Pedro Miguel de Carvalho Morais, 42 

Série: 1C 

 

Família 1 : Filhos na Infância 

Entrevistados: 

Mãe: Carla Kátia de Carvalho Morais , 34 anos 

Filho: Theo Murilo de Carvalho, 5 anos 

1. Seu filho escolhe o que vestir ou você escolhe por ele? 

Na maioria das vezes eu que escolho. Só coloco o que ele escolhe , quando ele vê uma 

roupa na gaveta e pede para colocar aquela que ele está vendo. 

2. O estilo de vestimenta dele você mesmo que escolhe ou segue o que a sociedade 

impõe? 

Olha, Eu sempre compro as roupas que eu sei que ele vai usar. Exemplo: ele é um 

menino , 

certo? Não adianta eu comprar uma saia para ele . Fora que, ele não me pede uma saia 

...... 

portanto, eu visto ele de acordo com aquilo que acho o certo e que ele se sinta bem. 

3. Você acha que ele é feliz da maneira que se veste? 



Sim. Ele ama as roupas que veste, adora cores e desenhos. 

4. Ele é aceito por todos da maneira que se veste? 

Sim. Nunca vi ou ele me falou, que tenha sofrido algum tipo de humilhação ou até 

mesmo que 

não estaria feliz com tal roupa. 

 

Família 2: Filhos na Adolescência 

Entrevistados: 

Mãe: Denise de Carvalho, 36 anos 

Filho: Carlos Gabriel de Carvalho, 15 anos 

1. Seu filho escolhe o que vestir ou você escolhe por ele? 

 

Ele que escolhe. Muito difícil eu opinar. Só falo para colocar blusa de frio quando está 

frio e ele 

não põe. 

2. Você aprova a maneira que ele se veste? 

Sim. Ele é um menino que se veste bem(dentro das nossas condições financeiras, é 

claro), 

adora estar limpo e arrumado. 

3. Ele é aceito na sociedade de acordo com a maneira que se veste? 

Sim. Como eu disse, ele gosta de estar sempre arrumado. Ele não gosta de coisas 

chamativas. 

Talvez pode até ter alguém que acha ele careta...... mas nunca ouvi ninguém falar nada 

. 

 

Família 3: Filhos Adultos 

Entrevistados: 

Mãe: Marisa Souza Neres, 43 anos 



Filha: Laura Neres, 22 anos 

1. Sua filha escolhe o que vestir ou você escolhe por ela? 

Ela mesmo escolhe, mas às vezes eu aconselho. Por exemplo , se ela quer usar uma 

roupa 

que não é muito apropriada ao ambiente social onde ela vai estar. 

2. Ela é aceita na sociedade pela maneira que se veste? 

De maneira geral, sim. 

3. Você aprova a maneira que ela se veste? 

Em geral, sim. Tem algumas roupas que acho que não combinam muito com ela, mas 

se 

ela se sente bem, eu fico quieta. 

4. Você teve alguma influência na maneira que sua folha de veste hoje? 

Eu acho que sim. Ela tem o jeito dela, mas em algumas coisas nossos gostos se 

parecem. 

 


