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K Quem Somos
 Uma pesquisa sobre: a 

natureza do eu; crenças e 
valores; saúde pessoal, 
física, mental, social e 

espiritual; relacionamentos 
humanos incluindo famílias, 

amigos, comunidades e 
culturas; direitos e deveres; 
o significado do ser humano.

Onde Estamos no 
Lugar e no Tempo

Uma pesquisa sobre: 
orientação no tempo e no 
espaço; história pessoal; 

lares e jornadas; as 
descobertas, explorações e 
migrações da humanidade; 

os relacionamentos e a 
interconectividade dos 

indivíduos e civilizações, a 
partir da perspectiva local e 

global

Como Nos 
Expressamos

Uma pesquisa sobre: as 
maneiras pelas quais 

descobrimos e 
expressamos ideias, 

sentimentos, natureza, 
cultura, crenças e valores; 

as maneiras pelas quais 
refletimos, estendemos e 

aproveitamos nossa 
criatividade; nossa 

apreciação pela estética.

Como o Mundo 
Funciona

Uma pesquisa sobre: o 
mundo natural e suas 

regras; a interação entre o 
mundo natural (físico e 

biológico) e as sociedades 
humanas; como os humanos 
usam seu entendimento dos 

princípios científicos; o 
impacto dos avanços 

científicos e tecnológicos na 
sociedade e no meio 

ambiente.

Como Nos 
Organizamos

Uma pesquisa sobre: a 
interconectividade dos 

sistemas e comunidades 
criados pelo homem; 
estrutura e função das 

organizações; o processo de 
tomada de decisão na 
sociedade; atividades 

econômicas e seus impactos 
na humanidade e no meio 

ambiente.

Compartilhando o 
Planeta

Uma pesquisa sobre:  
direitos e deveres na luta 

pelo compartilhamento dos 
recursos finitos com 

outras pessoas e com 
outros seres vivos; as 

comunidades e as relações 
internas e umas com as 

outras; acesso a 
oportunidades iguais; paz e 

resolução de conflitos.

Unidade 1
Ideia Central:

As pessoas na nossa 
comunidade trabalham 

juntas.

Conceitos Chave:
responsabilidade

conexão
 função

Conceitos 
Relacionados:
comunidade, 
cooperação, 

papéis

Linhas de Pesquisa:
- sistemas diferentes 

de organização

- como trabalhos 
essenciais na nossa 

comunidade nos 
ajudam

- como as pessoas 
passam a se 

interessar por suas 
profissões e papéis

Unidade 2
Ideia Central:

Como cientistas, 
observamos a 

mudança com o 
passar tempo

Conceitos Chave:
mudança

 forma
conexão

Conceitos 
Relacionados:

observação
transformação

estruturas

Linhas de Pesquisa:
- o papel do cientista

- o reflexo da 
mudança com o 
passar do tempo

- perspectiva sobre as 
diferenças ao longo do 

tempo

Unidade 3
Ideia Central:

As pessoas celebram 
de maneiras diferentes 

ao redor do mundo

Conceitos Chave:
forma

perspectiva
 função

Conceitos 
Relacionados:

celebrações
crenças

semelhanças & 
diferenças

Linhas de Pesquisa:
- como as pessoas 

celebram 

- semelhanças nas 
celebrações 

- razões para celebrar 

Unidade 4
Ideia Central:
Forças causam 

mudança no ambiente 
físico.

Conceitos Chave:
forma

 mudança
causa

Conceitos 
Relacionados:

forças
propriedades

consequências

Linhas de Pesquisa:
- descrições e 

medidas do ambiente 
físico

- causa e efeito das 
forças que nos 

rodeiam

- mudanças no 
ambiente físico

Unidade 5
Ideia Central:

As pessoas usam os 
sistemas para se 

comunicar. 

Conceitos Chave:
forma

função 
conexão

Conceitos 
Relacionados:
comunicação

sistemas
geografia

Linhas de Pesquisa:
- formas de 

comunicação

- sistemas de 
comunicação que 
conectam pessoas

- funções da 
comunicação

Unidade 6
Ideia Central:

Seres vivos dependem 
uns dos outros.

Conceitos Chave:
mudança
conexão

responsabilidade

Conceitos 
Relacionados:

interdependência
crescimento
adaptação

Linhas de Pesquisa:
- como os seres vivos 

crescem e mudam
 

- maneiras pelas quais 
as pessoas causam 

impacto no meio 
ambiente

- como os seres vivos 
interagem no 
ecossistema

1 Quem Somos
Uma pesquisa sobre: a 

natureza do eu; crenças e 

Onde Estamos no 
Lugar e no Tempo

Uma pesquisa sobre: 

Como Nos 
Expressamos

Uma pesquisa sobre: as 

Como o Mundo 
Funciona

Uma pesquisa sobre: o 

Como Nos 
Organizamos

Uma pesquisa sobre: a 

Compartilhando o 
Planeta

Uma pesquisa sobre:  
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valores; saúde pessoal, 
física, mental, social e 

espiritual; relacionamentos 
humanos incluindo famílias, 

amigos, comunidades e 
culturas; direitos e deveres; o 

que significa ser humano.

orientação no tempo e no 
espaço; história pessoal; 

lares e viagens; as 
descobertas, explorações e 
migrações da humanidade; 

os relacionamentos e a 
interconectividade dos 

indivíduos e civilizações, a 
partir da perspectiva local e 

global

maneiras pelas quais 
descobrimos e 

expressamos ideias, 
sentimentos, natureza, 

cultura, crenças e valores; 
as maneiras pelas quais 
refletimos, estendemos e 

aproveitamos nossa 
criatividade; nossa 

apreciação pela estética.

mundo natural e suas 
regras; a interação entre o 

mundo natural (físico e 
biológico) e as sociedades 

humanas; como os humanos 
usam seu entendimento dos 

princípios científicos; o 
impacto dos avanços 

científicos e tecnológicos na 
sociedade e no meio 

ambiente.

interconectividade dos 
sistemas e comunidades 

criados pelo homen; a 
estrutura e função das 

organizações; o processo de 
tomada de decisão na 
sociedade; atividades 

econômicas e seus impactos 
na humanidade e no meio 

ambiente.

direitos e deveres na luta 
pelo compartilhamento dos 

recursos finitos com 
outras pessoas e com 
outros seres vivos; as 

comunidades e as relações 
internas e umas com as 

outras; acesso a 
oportunidades iguais; paz e 

resolução de conflitos.

Unidade 1
Ideia Central:

As pessoas impactam 
suas comunidades.

Conceitos Chave:
responsabilidade

conexão
mudança

Conceitos 
Relacionados:

comunidade
comportamento

cooperação

Linhas de Pesquisa:
- responsabilidades 

dos membros e 
cidadãos da 
comunidade

 
- Como as ações dos 

membros da 
comunidade afetam 
toda a comunidade 

- Cooperação para 
causar mudanças 

positivas nas 
comunidades 

Unidade 5
Ideia Central:

Padrões e mudanças 
ocorrem com o tempo.

Conceitos Chave:
forma
causa

mudança

Conceitos 
Relacionados:

padrões
ciclos

crescimento

Linhas de Pesquisa:
-padrões e ciclos 

-efeitos do tempo no 
comportamento 

-mudanças ao longo 
do tempo 

Unidade 3
Ideia Central:

Contos de fada e 
contos populares de 

todo o mundo 
possuem 

características 
comuns da forma 

como as culturas se 
expressam.  

Conceitos Chave:
forma

perspectiva
conexão

Conceitos 
Relacionados:

cultura
semelhanças 

geografia

Linhas de pesquisa:
-características dos 

contos de fada e 
contos populares

-tradições culturais, 
crenças e valores 

-comparação das 
tradições literárias 

pelo mundo

Unidade 2
Ideia Central:

Luz e Som nos ajuda 
a comunicar.

Conceitos Chave:
função 
forma 
causa

Conceitos 
Relacionados:
comunicação
propriedades

impacto

Linhas de Pesquisa:
-diferentes fontes de 

luz e som  

o mundo sem luz e 
som

-uso da luz e som

Unidade 4
Ideia Central:

Símbolos e canções 
unem a comunidade.

Conceitos Chave:
perspectiva

conexão
função

Conceitos 
Relacionados:

simbolismo
valores
história

Linhas de Pesquisa:
-valores e princípios 

refletidos nos 
símbolos de um país

-cultura da sociedade 
representada por meio 

de símbolos

-como canções 
encorajam a unidade

Unidade 6
Ideia Central:

Seres vivos possuem 
características, 

estruturas e 
comportamentos 
diferentes que os 

ajudam a ir de 
encontro com suas 

necessidades básicas.

Conceitos Chave:
forma

mudança
função

Conceitos 
Relacionados:

estrutura
adaptação

sobrevivência

Linhas de Pesquisa:
-comparando as 

características dos 
seres vivos 

-como as estruturas 
dos seres vivos se 

modificam ao longo do 
tempo

-como as estruturas 
ajudam na 

sobrevivência dos 
seres vivos

2 Quem Somos
 Uma pesquisa sobre: a 

natureza do eu; crenças e 

Onde Estamos no 
Lugar e no Tempo

Como Nos 
Expressamos

Como o Mundo 
Funciona

Como Nos 
Organizamos

Compartilhando o 
Planeta



Programa de Pesquisa (POI) IB PYP da Escola de Ensino Fundamental I Woodrow Wilson - 2019-2020
As cores do descritor do tema transdisciplinar conectam-se com os níveis de notas ensinando aquele descritor.  

3
valores; saúde pessoal, 
física, mental, social e 

espiritual; relacionamentos 
humanos incluindo famílias, 

amigos, comunidades e 
culturas; direitos e deveres; o 
significado do ser humano.

Uma pesquisa sobre: 
orientação no tempo e no 
espaço; história pessoal; 

lares e viagens; as 
descobertas, explorações e 
migrações da humanidade; 
os relacionamentos e a 
interconectividade dos 

indivíduos e civilizações, a 
partir da perspectiva local 

e global 

Uma pesquisa sobre: as 
maneiras pelas quais 

descobrimos e 
expressamos ideias, 

sentimentos, natureza, 
cultura, crenças e valores; 

as maneiras pelas quais 
refletimos, estendemos e 

aproveitamos nossa 
criatividade; nossa 

apreciação pela estética.

Uma pesquisa sobre: o 
mundo natural e suas regras; 
a interação entre o mundo 
natural (físico e biológico) 
e as sociedades humanas; 
como os humanos usam seu 
entendimento dos princípios 

científicos; o impacto dos 
avanços científicos e 

tecnológicos na sociedade e 
no meio ambiente.

Uma pesquisa sobre: a 
interconectividade dos 

sistemas e comunidades 
criadas pelo homem; a 
estrutura e função das 

organizações; o processo de 
tomada de decisão na 
sociedade; atividades 
econômicas e seus 

impactos na humanidade e 
no meio ambiente.

Uma pesquisa sobre:  
direitos e deveres na luta 

pelo compartilhamento dos 
recursos finitos com 

outras pessoas e com 
outros seres vivos; as 

comunidades e as relações 
internas e umas com as 

outras; acesso a 
oportunidades iguais; paz e 

resolução de conflitos.

Unidade 3
Ideia Central:
Experiências e 

escolhas moldam 
quem nos tornamos.

Conceitos Chave:
função

perspectiva
mudança

Conceitos 
Relacionados:

papéis
crescimento
identidade

Linhas de Pesquisa:
-papéis diferentes na 
sociedade baseados 

nas necessidades

-reflexão e 
autodescoberta 

baseado nas 
experiências

-Processo de Desenho 
de Engenharia 

Unidade 2
Ideia Central:

A terra e o meio-
ambiente moldam a 

maneira como as 
pessoas vivem suas 

vidas.

Conceitos Chave:
função
forma
causa

Conceitos 
Relacionados:

geografia
caráter
valores

Linhas de Pesquisa:
- mapas, globos e 

atlas como recursos
 

- características físicas 
(e recursos) da terra 

- interação do homem 
com o meio-ambiente

Unidade 6
Ideia Central:

Crenças culturais e 
valores são 

compartilhados e 
expressados pelo 

mundo.

Conceitos Chave:
perspectiva

forma
conexão

Conceitos 
Relacionados:

cultura
migração

semelhanças & 
diferenças

Linhas de Pesquisa:
-compartilhando e 
comparando as 

culturas

-causas e efeitos da 
migração

-mosaico cultural dos 
imigrantes nos 

Estados Unidos da 
América

Unidade 4
Ideia Central:

Os humanos usam 
seu conhecimento da 

natureza para ajudar a 
resolver problemas 

ambientais.

Conceitos Chave:
forma
causa

mudança

Conceitos 
Relacionados:

forças
geografia
Inovações

Linhas de Pesquisa:
- diferentes tipos de 
relevo e massas de 

água na Terra

- forças naturais que 
formam o solo

 - resposta do homem 
à erosão dos solos

Unidade 1
Ideia Central:

A estrutura de uma 
comunidade afeta o 
seu funcionamento e 

mudanças.

Conceitos Chave:
função

mudança
responsabilidade

Conceitos 
Relacionados:

comunidade
crescimento

estrutura

Linhas de Pesquisa:
-tipos diferentes de 

comunidades

-como as 
comunidades mudam 

ao longo do tempo

-como os membros da 
comunidade possuem 

um papel em sua 
comunidade

Unidade 5
Ideia Central:

Os recursos do mundo 
natural são 

influenciados pelos 
seus habitats.

Conceitos Chave:
forma

conexão
responsabilidade

Conceitos 
Relacionados:

habitats
recursos

conservação

Linhas de Pesquisa:
-comparando as 

estruturas vivas e não 
vivas dos diferentes 

habitats

-Necessidades de 
diferentes habitats 

para planta e animal 

-responsabilidade de 
proteção dos habitats 
e recursos naturais

3
Quem Somos

 Uma pesquisa sobre: a 
natureza do eu; crenças e 
valores; saúde pessoal, 
física, mental, social e 

espiritual; relacionamentos 
humanos incluindo 

Onde Estamos no 
Lugar e no Tempo

Uma pesquisa sobre: 
orientação no tempo e no 
espaço; história pessoal; 

lares e viagens; as 

Como Nos 
Expressamos

Uma pesquisa sobre: as 
maneiras pelas quais 

descobrimos e 
expressamos ideias, 

Como o Mundo 
Funciona

Uma pesquisa sobre: o 
mundo natural e suas regras; 

a interação entre o mundo 
natural (físico e biológico) e 

Como Nos 
Organizamos

Uma pesquisa sobre: a 
interconectividade dos 

sistemas e comunidades 
criados pelo homem 

Compartilhando o 
Planeta

Uma pesquisa sobre: direitos 
e deveres na luta pelo 
compartilhamento dos 

recursos finitos com outras 
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famílias, amigos, 

comunidades e culturas; 
direitos e deveres; o 

significado do ser humano.

descobertas, explorações e 
migrações da humanidade; 

os relacionamentos e a 
interconectividade dos 

indivíduos e civilizações, a 
partir da perspectiva local e 

global

sentimentos, natureza, 
cultura, crenças e valores; 

as maneiras pelas quais 
refletimos, estendemos e 

aproveitamos nossa 
criatividade; nossa 

apreciação pela estética.

as sociedades humanas; 
como os humanos usam 

seu entendimento dos 
princípios científicos; o 

impacto dos avanços 
científicos e tecnológicos na 

sociedade e no meio 
ambiente.

estrutura e função das 
organizações; o processo 
de tomada de decisão na 

sociedade; atividades 
econômicas e seus impactos 

na humanidade e no meio 
ambiente.

pessoas e com outros seres 
vivos; as comunidades e as 
relações internas e umas 
com as outras; acesso a 

oportunidades iguais; paz e 
resolução de conflitos.

Unidade 3
Ideia Central:

Os traços humanos 
afetam as escolhas e 
decisões da pessoa.

Conceitos Chave:
responsabilidade

causa
mudança

Conceitos 
Relacionados:

caráter
comportamento
relacionamentos

Linhas de Pesquisa:
-como palavras, 

decisões e ações 
refletem os traços 

humanos.

-como as escolhas 
impactam as 

comunidades e as 
culturas

-como os traços 
humanos se 
modificam

Unidade 6
Ideia Central:

Comunidades se 
desenvolvem e se 
modificam com o 
passar do tempo.

Conceitos Chave:
perspectiva

causa
mudança

Conceitos 
Relacionados:

história
comunidade

transformação

Linhas de Pesquisa:
- características da 

comunidade ao longo 
da história

- fatores que podem 
mudar uma 
comunidade

- como os indivíduos e 
as comunidades 

impactam uns aos 
outros

Unidade 4
Ideia Central:

O meio-ambiente 
impacta a cultura e as 
tradições dos povos.

Conceitos Chave:
função

perspectiva
conexão

Conceitos 
Relacionados:

tradição
impacto
valores

Linhas de Pesquisa:
- o efeito dos recursos 

naturais nas 
necessidades básicas

- tradições orais e 
como elas são usadas 

para expressar a 
moral, os valores e o 
patrimônio cultural

- o impacto do meio-
ambiente nas culturas 

e tradições

Unidade 1
Ideia Central:
Observações 

científicas e coleta de 
dados podem levar a 
conclusões sobre o 

mundo natural.
Conceitos Chave:

forma
conexão

causa

Conceitos 
Relacionados:

forças
propriedades

sistemas

Linhas de Pesquisa:
-forças e como elas 

funcionam 

-como as múltiplas 
forças afetam o mover 

dos corpos

-práticas científicas e 
de engenharia

Unidade 2
Ideia Central:

O clima afeta as ações 
humanas.

Conceitos Chave:
forma
causa

responsabilidade

Conceitos 
Relacionados:

padrões
consequências

cooperação

Linhas de Pesquisa:
- como comunidades e 

indivíduos se 
organizam para 

resolver problemas e 
trabalhar 

eficientemente

- clima/padrões 
climáticos típicos em 

regiões globais

- impacto de 
localizações 

geográficas em 
ocorrências climáticas 

pelo mundo

- prontidão das 
sociedades globais e 
rapidez nas respostas 

a ocorrências 
climáticas 

extremas/incomuns

Unidade 5
Ideia Central:

As interações entre os 
ciclos da vida, 
características 

herdadas e o meio-
ambiente, permitem a 

sobrevivência e a 
reprodução de 
organismos.

Conceitos Chave:
forma
função
causa

Conceitos 
Relacionados:

adaptação
ciclos

estrutura

Linhas de Pesquisa:
-comparando os ciclos 

de vida dos 
organismos

-características dos 
organismos 

influenciadas pela 
hereditariedade e pelo 

meio-ambiente 

-adaptações das 
espécies para a 
sobrevivência

Quem Somos Onde Estamos no Como Nos Como o Mundo Como Nos Compartilhando o 
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4  Uma pesquisa sobre: a 
natureza do eu; crenças e 
valores; saúde pessoal, 
física, mental, social e 

espiritual; relacionamentos 
humanos incluindo famílias, 

amigos, comunidades e 
culturas; direitos e deveres; 

o significado do ser 
humano.

Lugar e no Tempo
Uma pesquisa sobre: 

orientação no tempo e no 
espaço; história pessoal; 

lares e viagens; as 
descobertas, explorações 

e migrações da 
humanidade; os 

relacionamentos e a 
interconectividade dos 

indivíduos e civilizações, a 
partir da perspectiva local e 

global

Expressamos
Uma pesquisa sobre: as 

maneiras pelas quais 
descobrimos e expressamos 

ideias, sentimentos, 
natureza, cultura, crenças e 
valores; as maneiras pelas 

quais refletimos, estendemos 
e aproveitamos nossa 

criatividade; nossa 
apreciação pela estética.

Funciona
Uma pesquisa sobre: o 

mundo natural e suas regras; 
a interação entre o mundo 
natural (físico e biológico) e 

as sociedades humanas; 
como os humanos usam 

seu entendimento dos 
princípios científicos; o 

impacto dos avanços 
científicos e tecnológicos na 

sociedade e no meio 
ambiente.

Organizamos
Uma pesquisa sobre: a 
interconectividade dos 

sistemas e comunidades 
criados pelo homem 

estrutura e função das 
organizações; o processo 
de tomada de decisão na 

sociedade; atividades 
econômicas e seus impactos 

na humanidade e no meio 
ambiente.

Planeta
Uma pesquisa sobre: direitos 

e deveres na luta pelo 
compartilhamento dos 

recursos finitos com outras 
pessoas e com outros seres 
vivos; as comunidades e as 

relações internas e umas 
com as outras; acesso a 

oportunidades iguais; paz 
e resolução de conflitos.

Unidade 1
Ideia Central:

Estórias ajudam os 
homens a expressar 

sua cultura e 
experiência de vida 

para entreter, ensinar 
e conectar uns com os 

outros. 

Conceitos Chave:
perspectiva
conexão 
função

Conceitos 
Relacionados:
comunicação

valores
semelhanças

Linhas de Pesquisa:
-contar estórias e 

escrever narrativas 
pessoais  

-analisar personagens 
e temas de ficção 

realística

-contar estórias sobre 
culturas do Povo 

Nativo da América do 
Norte

Unidade 3
Ideia Central:
Explorações e 

descobertas levam a 
mudanças.

Conceitos Chave:
perspectiva

causa
 mudança

Conceitos 
Relacionados:

exploração
descoberta

impacto

Linhas de Pesquisa:
-comparar 

perspectivas sobre 
explorações e 
descobertas

-razões para 
exploração e migração

-como a exploração e 
a migração mudaram 
a terra e as pessoas 
da América do Norte

Unidade 6
Ideia Central:

Pessoas usam várias 
formas de arte para 

ajudar a mudar o 
mundo.

Conceitos Chave:
perspectiva  

responsabilidade
forma 

Conceitos 
Relacionados:

direitos
verdade

criatividade

Linhas de Pesquisa:
-diferentes formas e 

funções da arte 

-inferindo as 
mensagens dos 

artistas 

-conscientização de 
questões globais para 

agir

Unidade 5
Ideia Central:

Os homens usam sua 
compreensão da 

energia para resolver 
problemas.

Conceitos Chave:
forma

 função
mudança

Conceitos 
Relacionados:
propriedades
transformação

inovação

Linhas de Pesquisa:
-forma e função da 

energia 

-transferência e 
mudanças da energia

 -formas de uso da 
energia para 
resolução de 
problemas

Unidade 4
Ideia Central:

Países podem ter 
culturas diversas 

moldadas nos padrões 
provenientes dos 
lugares onde os 

grupos de pessoas se 
assentaram no 

decorrer da história.

Conceitos Chave:
causa
forma

conexão

Conceitos 
Relacionados:

migração
assentamento

cultura

Linhas de Pesquisa:
-causas da migração 
ao longo da história 

dos EUA

-padrões de 
assentamento ao 

longo da história dos 
EUA

-contribuições de 
culturas diversas 

dentro das diferentes 
regiões dos EUA

Unidade 2
Ideia Central:

A compreensão dos 
padrões e efeitos das 

mudanças da 
superfície da Terra ao 
longo do tempo ajuda 

os homens a se 
prepararem melhor 

para desastres 
naturais.

Conceitos Chave:
mudança

causa
responsabilidade

Conceitos 
Relacionados:

padrões
estrutura

consequências

Linhas de Pesquisa:
-padrões de desastres 

naturais que 
determinam as causas

-comparação entre 
mudanças rápidas e 

vagarosas da 
superfície da Terra

-responsabilidade no 
compartilhamento de 

informações e 
invenções que podem 
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salvar vidas durante 
desastres naturais

5 Quem Somos
 Uma pesquisa sobre: a 

natureza do eu; crenças e 
valores; saúde pessoal, 
física, mental, social e 

espiritual; relacionamentos 
humanos incluindo famílias, 

amigos, comunidades e 
culturas; direitos e deveres; o 
significado do ser humano.

Onde Estamos no 
Lugar e no Tempo

Uma pesquisa sobre: 
orientação no tempo e no 
espaço; história pessoal; 

lares e viagens; as 
descobertas, explorações e 
migrações da humanidade; 

os relacionamentos e a 
interconectividade dos 

indivíduos e civilizações, a 
partir da perspectiva local e 

global

Como Nos 
Expressamos

Uma pesquisa sobre: as 
maneiras pelas quais 

descobrimos e expressamos 
ideias, sentimentos, 

natureza, cultura, crenças e 
valores; as maneiras pelas 

quais refletimos, 
estendemos e 

aproveitamos nossa 
criatividade; nossa 

apreciação pela estética.

Como o Mundo 
Funciona

Uma pesquisa sobre: o 
mundo natural e suas regras; 

a interação entre o mundo 
natural (físico e biológico) e 

as sociedades humanas; 
como os humanos usam seu 
entendimento dos princípios 
científicos; o impacto dos 

avanços científicos e 
tecnológicos na sociedade 

e no meio ambiente.

Como Nos 
Organizamos

Uma pesquisa sobre: a 
interconectividade dos 

sistemas e comunidades 
criados pelo homem 

estrutura e função das 
organizações; o processo 
de tomada de decisão na 

sociedade; atividades 
econômicas e seus impactos 

na humanidade e no meio 
ambiente.

Compartilhando o 
Planeta

Uma pesquisa sobre: direitos 
e deveres na luta pelo 
compartilhamento dos 

recursos finitos com outras 
pessoas e com outros seres 
vivos; as comunidades e as 

relações internas e umas 
com as outras; acesso a 

oportunidades iguais; paz e 
resolução de conflitos.

Unidade 5
Ideia Central:

Proteger e defender 
os direitos humanos é 
responsabilidade de 

todos.

Conceitos Chave:
perspectiva

causa
responsabilidade

Conceitos 
Relacionados:

direitos
preconceito

justiça

Linhas de Pesquisa:
-proteger nosso bem-
estar pessoal, físico, 

mental, social e 
espiritual

-história da Guerra 
Civil e defesa dos 

direitos civis nos EUA

-poesia e defesa dos 
direitos civis 

Unidade 1
Ideia Central:

Água é essencial para 
a sobrevivência e está 
ligada aos lares e às 

jornadas das pessoas 
ao longo da história.

Conceitos Chave:
função

conexão
causa

Conceitos 
Relacionados:
assentamento

sustentabilidade
impacto

Linhas de Pesquisa:
-Basear conclusões 

com evidências 

-acesso a água limpa

-lares e jornadas das 
pessoas

Unidade 6
Ideia Central:

Os seres humanos se 
expressam por meio 

da criatividade, 
refletindo e agindo.

Conceitos Chave:
mudança

responsabilidade
perspectiva

Conceitos 
Relacionados:

opinião
comunicação

iniciativa

Linhas de Pesquisa:
-maneiras como as 

pessoas se 
expressam

-refletir, aprender e 
agir baseados nos 
erros e desafios na 

legislação

-ir de encontro às 
necessidades e 

direitos das pessoas 
com leis e ações 

cívicas

Unidade 4
Ideia Central:

Os componentes de 
um sistema 

balanceado são 
interdependentes e 
contam uns com os 

outros para 
sobreviver.

Conceitos Chave:
forma 

conexão
 função

Conceitos 
Relacionados:

sistemas
interdependência

estrutura

Linhas de Pesquisa:
-componentes de 

sistemas balanceados

-efeitos de sistemas 
balanceados

-interdependência dos 
componentes de um 
sistema balanceado

Unidade 3
Ideia Central:

Se arriscar e imaginar 
novas possibilidades é 

essencial para o 
crescimento e 

evolução.

Conceitos Chave:
mudança

perspectiva
forma

Conceitos 
Relacionados:

revolução
crescimento

crenças

Linhas de Pesquisa:
-a informação dos 
Estados Unidos da 

América

-pesquisar e escrever 
artigos persuasivos

-experimentação e 
engenharia 

Unidade 2
Ideia Central:
Conflito, luta e 

injustiça leva as 
pessoas a procurar 

mudanças.

Conceitos Chave:
mudança

causa
responsabilidade

Conceitos 
Relacionados:
consequências

conflito
justiça

Linhas de Pesquisa:
-causas e efeitos da 

colonização e da 
Guerra Revolucionária 

nos EUA

-exploração de 
questões sociais 
atuais e injustiças

-desenvolvimento de 
habilidades sociais 
para a resolução de 

problemas 
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