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O Plano de desenvolvimento apresentado neste bimestre tem o objetivo de explicitar os 

objetos de conhecimento e as habilidades a serem trabalhados no bimestre e sua disposição no Livro 

do Estudante, bem como sugerir práticas de sala de aula que contribuam na aplicação da 

metodologia adotada.  

 

1. Objetos de conhecimento e habilidades 

No quadro a seguir, dispomos os objetos de conhecimento e as habilidades trabalhados em 

cada capítulo indicado para o estudo do 4º bimestre. No campo “Habilidades”, inserimos habilidades 

da BNCC e habilidades complementares que foram contempladas no Livro do Estudante. As 

habilidades destacadas em negrito são aquelas consideradas essenciais para a continuidade das 

aprendizagens dos estudantes ao longo dos bimestres. 

Referência no 
material didático 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades 

Capítulo 13 
Sistema Sol-Terra-Lua 

Sistema Sol, 
Terra e Lua 

(EF08CI12) Justificar, por meio da construção de modelos e da observação da 
Lua no céu, a ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições 
relativas entre Sol, Terra e Lua. 
 

(EF08CI13) Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar 
o papel da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na 
ocorrência das estações do ano, com a utilização de modelos tridimensionais. 
 

Discutir e representar o movimento de rotação da Terra segundo o modelo 
heliocêntrico.  
 

Discutir e representar o movimento de translação da Terra segundo o modelo 
heliocêntrico. 
 

Relacionar as estações do ano com a inclinação do eixo da Terra em relação à 
perpendicular ao plano de órbita da Terra em torno do Sol. 
 

Associar a incidência da radiação solar em uma região com a altura do Sol na 
abóboda celeste e com a interação dos raios solares na atmosfera. 
 

Descrever e caracterizar as fases da Lua. 
 

Explicar e demonstrar, utilizando modelos, os eclipses do Sol e da Lua. 

Capítulo 14 
Climas terrestres e sua 
formação 

Clima 

(EF08CI14) Relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e 
oceânica e ao aquecimento desigual causado pela forma e pelos movimentos 
da Terra. 
 

Relacionar as diferentes incidências dos raios solares sobre a Terra em razão da 
inclinação do planeta. 
 

Definir e diferenciar os conceitos de tempo e de clima. 
 

Aplicar os elementos climáticos para caracterizar os climas e entender como 
esses elementos são determinados pelos fatores climáticos. 
 

Reconhecer que ocorre variação da temperatura atmosférica em razão dos 
elementos do clima. 
 

Entender como a energia circula pelo planeta Terra com base no conceito de 
circulação geral da atmosfera. 
 

Caracterizar os principais climas do mundo. 
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Referência no 
material didático 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades 

Capítulo 15  
A previsão do tempo 
meteorológico 

Clima 

(EF08CI15) Identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo 
e simular situações nas quais elas possam ser medidas. 
 

Reconhecer a importância para a sociedade da previsão do tempo 
meteorológico. 
 

Compreender o funcionamento de diferentes instrumentos responsáveis pelo 
registro de dados em estações meteorológicas. 
 

Explicar como as novas tecnologias contribuem para a análise e previsão da 
variação do tempo meteorológico. 
 

Reconhecer usos da Meteorologia no cotidiano, em diversos setores da 
economia e para a previsão e prevenção de catástrofes. 

Capítulo 16  
Restaurando o 
equilíbrio ambiental 

Clima 

(EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio 
ambiental a partir da identificação de alterações climáticas regionais e globais 
provocadas pela intervenção humana. 
 

Entender e discriminar as dimensões global e local das alterações climáticas. 
 

Identificar as causas antrópicas das transformações no clima da Terra. 
 

Determinar os principais desafios climáticos presentes nos centros urbanos. 
 

Compreender os principais acordos internacionais de proteção ao meio 
ambiente e os seus objetivos. 
 

Relacionar a importância da adoção de um modelo sustentável de 
desenvolvimento com a restauração do equilíbrio ambiental de nosso planeta. 

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

Neste 4º bimestre, com base nas atividades realizadas em bimestres anteriores, é importante 

que o professor continue trabalhando em sala de aula a participação ativa dos estudantes para 

ampliar e aprofundar os conceitos e os conteúdos de forma a manter o alinhamento com a nossa 

proposta metodológica e enriquecer o processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, para 

auxiliar o professor nesse processo, sugerimos algumas atividades que podem ser realizadas de 

forma recorrente neste bimestre com diferentes propósitos.  

Problematização e levantamento de conhecimentos prévios 

Neste bimestre, no início de cada capítulo, continuamos apresentando imagens e questões 

disparadoras para introduzir e problematizar os temas dos conteúdos que serão abordados, bem 

como para auxiliar o professor a fazer um levantamento das concepções e dos conhecimentos 

prévios dos estudantes. 

Embora apresentemos alguns exemplos nos capítulos, como o enfoque deste bimestre 

envolve o estudo de fenômenos que afetam o clima em diferentes regiões, é importante que o 

professor também procure apresentar o tema com base em exemplos de sua região. Assim, os 

estudantes poderão compreender os principais conceitos de forma mais contextualizada. De 
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qualquer forma, mesmo que os estudantes iniciem o estudo com base em exemplos mais próximos 

de suas realidades, também é essencial que eles consigam perceber o que faz com que haja 

diferenças entre as regiões do Brasil e do mundo. 

Para um melhor acompanhamento desse processo de construção do conhecimento, 

sugerimos que o professor solicite aos estudantes que registrem seus conhecimentos prévios de 

forma que possam ser retomados sempre que for necessário.  

Filmes, documentários e vídeos 

Neste bimestre, os temas abordados se referem aos movimentos e às interações do sistema 

Sol, Lua e Terra, que determinam alguns fenômenos, como a existência dos períodos do dia e da 

noite e as estações do ano. Com base nesses fenômenos, procuramos apresentar diferentes aspectos 

relacionados aos problemas ambientais, como as alterações climáticas em escala global, de forma a 

propor alternativas para se restabelecer o equilíbrio ambiental. 

Nesse sentido, para enriquecer e complementar a prática pedagógica, sugerimos que o 

professor utilize filmes, documentários e vídeos como um recurso recorrente. Além de permitir 

compreender os movimentos e as interações do sistema Sol, Lua e Terra, eles podem trazer 

diferentes perspectivas sobre a temática das alterações climáticas e fomentar os debates em classe. 

Dessa forma, a seguir indicamos alguns filmes, documentários e vídeos que podem auxiliar o 

professor em seu planejamento, indicando qual capítulo mais se aproxima do tema abordado no 

filme, documentário ou vídeo. 

Indicado para o capítulo 14: 

• Planeta Terra – De polo a polo. BBC Earth. Direção: Alastair Fothergill, 2005. Duração: 50 minutos. 

Cada episódio da série Planeta Terra traz uma visão global de um habitat ou bioma diferente 

do planeta Terra. De polo a polo é o primeiro capítulo dessa narrativa e apresenta os principais 

fatores envolvidos na história natural de nosso planeta. 

Indicados para o capítulo 16: 

• Conheça os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. TV UFMG, 2017. Duração: 4 minutos e 
26 segundos. Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=_3ejiX6AvLY> (acesso em: 5 out. 
2018). 

Este vídeo apresenta de forma breve o conceito e desenvolvimento sustentável e cada um 

dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável a serem atingidos até 2030 estabelecidos pela 

Cúpula das Nações Unidas. 

• Uma verdade inconveniente. Direção de Davis Guggenheim. EUA, 2006. Duração: 98 minutos. 

Este filme do gênero documentário apresenta uma análise da questão do aquecimento 

global, mostrando os mitos e os equívocos existentes em torno do tema e possíveis soluções que 

podem evitar uma catástrofe climática no planeta nas próximas décadas. 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-33411/
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• Quais evidências de que homem causa aquecimento global? Canal USP, 2017. Duração: 7 minutos 
e 17 segundos. Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=9CTEbLR_mp0> (acesso em: 3 nov. 
2018). 

No vídeo produzido pelo Ciência USP, o climatologista Pedro Leite da Silva Dias do Instituto 

de Astronomia discorre sobre quais são as evidências de que o homem de alguma forma causa o 

aquecimento global. 

• Surplus: Terrorized into being consumers. Direção: Erik Gandini. Suécia, 2003. Duração: 54 
minutos. 

O documentário trata a questão do consumismo e da insustentabilidade do atual modelo 

econômico. 

Vale destacar que essas são apenas algumas indicações, mas o professor pode e deve 

procurar por outros vídeos, documentários ou filmes que também abordem os temas deste 

bimestre. Além disso, é importante que o professor assista aos filmes, documentários e vídeos antes 

de exibi-los para os estudantes, para que possa planejar suas aulas de forma a explorar o maior 

potencial desse recurso. Outro aspecto importante que o professor deve considerar ao utilizar esse 

recurso é a infraestrutura disponível em sua escola e o tempo a ser despendido com a exibição. Esses 

são fatores fundamentais que tornam ou não viável essa abordagem. 

Leitura e compreensão de texto 

As atividades de leitura e interpretação de textos, assim como de gráficos, esquemas, 

ilustrações, fotografias, imagens, entre outros, enriquecem ainda mais o repertório dos estudantes, 

preparando-os para enfrentar diversas situações fora do contexto escolar.  

Nesse sentido, o Livro do Estudante possui, ao longo dos capítulos, vários desses elementos 

que podem ser amplamente explorados para favorecer a aprendizagem sobre os temas abordados. 

Além desses recursos, nos capítulos 14 e 16, na seção “Leitura complementar”, indicamos textos de 

diferentes fontes relacionados aos temas abordados nos capítulos. No capítulo 13, também 

sugerimos alguns links de artigos pertinentes ao tema do capítulo e que podem complementar o seu 

estudo. A melhor estratégia de como utilizar esses textos em sala de aula deve ser planejada pelo 

professor considerando as especificidades dos estudantes e as demandas da turma. 

Como se trata do último bimestre do ano letivo, é importante que o professor avalie as 

dificuldades dos estudantes e proponha, de preferência com a ajuda de um professor de Língua 

Portuguesa, a melhor maneira de intervir e promover a aprendizagem dos estudantes no que se 

refere à leitura e compreensão de textos de forma a reduzir qualquer defasagem apresentada por 

eles e favorecer a continuidade de seus estudos. 

Discussão e correção das questões propostas no Livro do Estudante 

Neste bimestre, as atividades propostas no encerramento de cada capítulo já devem fazer 

parte da rotina nas aulas de Ciências. Com elas, esperamos favorecer a aprendizagem dos estudantes 
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no que se refere ao desenvolvimento das habilidades previstas para o bimestre como uma forma de 

sistematizar os conceitos e o conteúdo abordados. Dessa forma, o momento da correção pode ser 

oportuno para o professor por, além de auxiliar no acompanhamento da aprendizagem, permitir que 

intervenha sempre que necessário. Além disso, o professor pode promover a interação dos 

estudantes ao propor diferentes arranjos entre eles durante a resolução e a correção das atividades.  

Nesse contexto, também é importante que o professor possibilite que os estudantes emitam 

suas opiniões, construam argumentos, exercitem a curiosidade para fazer perguntas, busquem 

respostas, criem soluções, negociem e defendam ideias e pontos de vista e promovam o respeito a si 

próprios e aos outros, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem 

preconceitos de qualquer natureza. 

Para este bimestre, trazemos várias questões que envolvem também a leitura e a 

interpretação de gráficos, mapas e esquemas. Por isso, é importante que o professor esteja atento às 

dificuldades dos estudantes nesse sentido e intervenha, quando for o caso, de preferência, em 

parceria com outros componentes curriculares relacionados, como Geografia e Matemática. 

Atividades práticas 

As atividades práticas sugeridas para este bimestre, assim como outras atividades práticas 

propostas em bimestres anteriores, favorecem o desenvolvimento de habilidades e competências 

previstas para o ensino de Ciências por permitirem uma abordagem mais investigativa para o 

processo de ensino e aprendizagem. A seguir, apresentamos as duas atividades práticas propostas 

nos capítulos deste bimestre. 

• Capítulo 13 – Para este capítulo, sugerimos a atividade Simulando eclipses, que propõe a criação 
de um modelo utilizando um globo terrestre, uma bola de isopor e uma lanterna para simular a 
ocorrência de dias e de noites. A atividade também pretende auxiliar na compreensão de como 
ocorrem as estações do ano. 

• Capítulo 15 – É provável que os estudantes já tenham lido em jornais ou ouvido em noticiários ou 
de algum adulto de seu convívio sobre pluviosidade. Dessa forma, é possível que eles já tragam 
consigo a noção de que muitos milímetros de chuva representam uma chuva muito intensa, 
como, por exemplo, uma tempestade. Nesta atividade, chamada Construa seu próprio 
pluviômetro, os estudantes poderão construir um pluviômetro com materiais simples para que 
possam medir a quantidade de chuvas em um período. 

Além dessas atividades, no Manual do Professor propomos mais algumas atividades práticas 

que podem ser desenvolvidas pelo professor para este bimestre. No capítulo 14, sugerimos a 

simulação dos movimentos da Terra e as estações do ano com o intuito de explicar de que forma o 

Sol incide sobre os diferentes pontos do planeta em função da latitude e das estações do ano. Outra 

proposta de atividade prática para o mesmo capítulo procura demonstrar para os estudantes como a 

temperatura do ar é fundamental para compreendermos o processo de circulação de ar na 

atmosfera.  
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Já para o capítulo 16, propomos que, com base em uma narrativa fantasiosa, sejam 

“simulados” determinados acontecimentos que representem evidências coletadas pelos cientistas do 

aquecimento global e suas causas. Dessa forma, esperamos que os estudantes compreendam como 

as mudanças na atmosfera deixam marcas no solo.  

Estudos do meio 

O estudo do meio se caracteriza por ser uma atividade que ocorre fora do ambiente escolar. 

Esse tipo de abordagem permite que o estudante explore outros espaços e enriquece o processo de 

ensino e aprendizagem. Nesse sentido, para este bimestre, sugerimos que o professor utilize esta 

alternativa metodológica como parte de sua prática pedagógica. Para isso, é importante que o 

professor faça um levantamento de locais que possam ser visitados de acordo com o objetivo 

esperado e contexto do tema abordado.  

Para facilitar nesse processo de planejamento, no Manual do Professor, para o capítulo 15, 

sugerimos uma visita a um centro de Meteorologia ou a uma estação meteorológica da cidade ou 

região. Essa atividade busca fazer com que os estudantes reconheçam e compreendam como os 

aparelhos de medições das condições e variações do tempo atmosférico funcionam, bem como 

conheçam, na prática, parte do trabalho desenvolvido pelos meteorologistas.  

Além dessa sugestão, outros espaços também podem ser sugeridos, como visitas à 

planetários ou a observatórios, bem como museus e exposições que abordem os temas deste 

bimestre. 

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica e o 

desenvolvimento de habilidades 

Neste último bimestre do ano letivo, iniciamos a unidade temática Terra e Universo, 

abordando os movimentos e as interações entre o Sol, a Lua e a Terra, de forma a compreender 

como eles estão associados na ocorrência do dia e da noite, de eclipses e das estações do ano. Além 

disso, apresentamos outros conceitos decorrentes desses fenômenos e que desencadeiam 

preocupações socioambientais. 

Nesse sentido, começamos o capítulo 13 com a apresentação do modelo heliocêntrico de 

Universo iniciada por Copérnico, que coloca o Sol como o centro do Universo. Para esclarecer a 

adoção do sistema Heliocêntrico, trabalhamos rapidamente o conceito de movimento relativo 

destacando a importância de se adotar um referencial. Com base nesse modelo, utilizamos o Sol 

como centro do Sistema Solar e seus astros (planetas e satélites naturais) descrevendo órbitas ao seu 

redor.  
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Num primeiro momento, evidenciamos dois movimentos mais conhecidos por nossos 

estudantes: o movimento de rotação da Terra, girando ao redor de si mesma em um eixo imaginário 

num intervalo aproximado de 24 horas, e o movimento de translação, em que a Terra descreve uma 

órbita completa ao redor do Sol em aproximadamente 365 dias e 6 horas. Assim, os estudantes 

podem associar a rotação e a translação da Terra com a duração do dia e do ano, respectivamente. 

Uma vez compreendidos esses conceitos, os relacionamos com a ocorrência das estações do 

ano nas diferentes regiões do nosso planeta. Também devido à inclinação do eixo e à translação da 

Terra, é possível associar a intensidade da radiação solar e a duração do período iluminado (dia) em 

relação ao período escuro (noite) com as estações do ano que serão mais evidentes quanto maior for 

a latitude da região em cada hemisfério. Desta associação, os estudantes poderão compreender os 

conceitos de solstícios (verão e inverno) e equinócio (primavera e outono).  

Além dos movimentos da Terra, apresentamos os movimentos da Lua, o de translação ao 

redor da Terra e junto com ela ao redor do Sol, bem como o de rotação ao redor de seu próprio eixo. 

Ao abordar esse conteúdo, como a rotação da Lua é sincronizada com a translação, é importante que 

os estudantes compreendam que essa é a razão para vermos sempre a mesma face da Lua voltada 

para a Terra. Isso facilitará que os estudantes entendam as fases da Lua e que a visão que temos em 

cada período depende de como a face visível da Lua está sendo iluminada (ou não) pelo Sol.  

Outro tema que também abordamos no capítulo é o que são eclipses e como ocorrem os 

eclipses da Lua e do Sol. Para que ocorram esses fenômenos, é necessário que os três astros, Sol, 

Terra e Lua estejam alinhados, de modo que a sombra da Terra seja projetada na Lua ou a sombra da 

Lua seja projetada na Terra. Portanto, em um determinado dia de lua cheia poderá ocorrer o eclipse 

lunar se somente o Sol, a Terra e a Lua estiverem alinhados. Também em um determinado dia de lua 

nova poderá ocorrer um eclipse solar se o Sol, a Lua e a Terra estiverem alinhados. A frequência de 

ocorrência dos eclipses depende da posição entre os planos orbitais lunar e terrestre, da posição da 

Lua ao longo de sua órbita. Como a órbita da Lua gradualmente gira sobre seu eixo, as “temporadas 

dos eclipses” ocorrem a cada 173 dias, quando a linha dos nodos está alinhada com o Sol e a Terra 

(quando a Lua cruza a eclíptica). Podem ocorrer em cada temporada anual entre dois e sete eclipses. 

Ocorrendo dois, ambos os eclipses serão do Sol. Quando ocorrem sete, poderemos ter: 5 do Sol e 2 

da Lua ou 4 do Sol e 3 da Lua. Quando acontecem dois eclipses lunares na mesma temporada, os dois 

são penumbrais. Ressaltamos que os eclipses solares são mais frequentes que os da Lua. No entanto, 

observamos menos eclipses do Sol do que eclipses da Lua porque os eclipses lunares são visíveis por 

todos que observam a Lua acima do horizonte e os eclipses solares são visíveis apenas por 

observadores que se encontram na região da Terra atingida pela sombra da Lua.  

Como esses conceitos associam movimentos entre os três astros, para facilitar a 

compreensão de como eles interagem entre si sugerimos que o professor construa com a turma 

modelos que possam representar essas interações e movimentos. Nesse sentido, propomos uma 

atividade prática no final do capítulo que permite “simular” o dia, a noite, os eclipses, as fases da lua 

e as estações do ano. Além disso, o capítulo, assim como os demais, apresenta diversos esquemas, 

incluindo um infográfico, que podem auxiliar os estudantes nesse processo. Também é importante 
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que o professor, sempre que for introduzir um novo conceito ou conteúdo, instigue os estudantes 

com questões disparadoras, como algumas que sugerimos no Livro do Estudante. Isso permitirá que 

o professor identifique as concepções prévias dos estudantes e possa utilizar esses conhecimentos 

como base para a construção do conhecimento. 

No capítulo 14, continuamos a nossa narrativa relacionando os movimentos e as interações 

entre o Sol e a Terra com os climas terrestres e sua formação. Iniciamos a discussão com a definição 

de clima e com os fatores que o determinam. Ao introduzir esses conceitos, é importante que o 

professor identifique os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o tema e os utilize para 

conduzir as discussões. 

Ao longo do capítulo, também abordamos outros conceitos, como o tempo atmosférico, que 

definimos como o conjunto de condições acerca da temperatura, umidade, pressão, vento e chuva 

de um determinado local da atmosfera num dado e específico momento. Logo, os estudantes serão 

capazes de refletir que o conjunto dessas informações mostra como os elementos do tempo 

atmosférico são dinâmicos. Poderão também caracterizar os elementos climáticos (radiação solar, 

pressão atmosférica, temperatura e umidade do ar) e analisar os fatores climáticos (altitude, 

latitude, massas de ar, relevo, maritimidade e continentalidade, vegetação e correntes marítimas) 

para compreenderem as características climáticas de uma determinada região. Com isso, esperamos 

que os estudantes consigam identificar as principais características e regionalizar os diferentes tipos 

de clima do planeta Terra. 

Após abordar os elementos e os fatores climáticos, no capítulo 15 ampliamos a discussão 

abordando sobre a previsão do tempo meteorológico, que se inicia com as estações meteorológicas, 

locais onde se coletam dados sobre variação de temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica e 

velocidade e direção de ventos, utilizando-se para isso diferentes instrumentos. Mais do que 

compreender como ocorre a previsão do tempo meteorológico, esperamos que os estudantes 

também possam estruturar seus novos conhecimentos de forma a compreenderem quais 

instrumentos são necessários e como eles funcionam. Para isso, além das imagens e do infográfico 

que apresentamos no Livro do Estudante, sugerimos que o professor, se possível, proponha uma 

visita a uma estação meteorológica. Dessa forma, os estudantes não só poderão conhecer a 

estrutura de uma estação meteorológica como poderão conhecer os profissionais responsáveis pelo 

seu funcionamento e pela previsão do tempo meteorológico. Caso a visita não seja viável, outra 

possibilidade é convidar um desses profissionais para conversar com os estudantes e esclarecer suas 

dúvidas sobre a profissão e a estação meteorológica. 

Além disso, é essencial que os estudantes articulem o uso das novas tecnologias na previsão 

do tempo, tal como o uso de GPS para a localização exata dos fenômenos climáticos e as diferentes 

plataformas para a coleta de dados (aviões, navios, boias marítimas e satélites meteorológicos). 

Afinal, essas tecnologias possibilitam a criação de políticas de combate e prevenção dos efeitos 

nocivos de desastres ambientais. É por isso que há um sistema de monitoramento mundial das 

condições meteorológicas realizado por meio de satélites, balões atmosféricos, radares, telescópios e 

supercomputadores. 
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A importância desse monitoramento é que ele permite saber com antecedência como 

estarão as condições atmosféricas que poderão afetar a agricultura, o setor de serviços e a indústria. 

Desta maneira, os estudantes podem debater como as condições atmosféricas podem influenciar 

aspectos econômicos e sociais de uma região ou até mesmo de um país inteiro. 

Além desses aspectos, no capítulo 16 avançamos nessa discussão e apresentamos também 

os aspectos ambientais ao abordarmos o equilíbrio ambiental e as formas de restaurá-lo. Assim, 

trazemos para o debate a questão de que, quando as mudanças climáticas ocorrem de forma 

momentânea e repentina, elas tendem a causar grandes impactos ambientais. Como acontece com 

muitas espécies que, com essas mudanças, não estão aptas a sobreviver nessas novas condições e 

tendem a extinguir-se. Porém, apesar dos problemas ambientais causados por essas alterações 

climáticas, é importante que os estudantes consigam entender que, com o passar do tempo, o 

ambiente tende a se restabelecer, de forma a equilibrar-se novamente, como o que ocorreu com as 

Eras Glaciais.  

Dessa forma, é importante que os estudantes compreendam que o aumento da exploração, 

do uso e do descarte de recursos naturais, do consumo e da produção em massa, do uso e da 

alteração do ambiente não favorecem um desenvolvimento sustentável, de modo a causar 

mudanças ambientais de forma mais rápida e intensa. Por este motivo, descrevemos o aquecimento 

global como um dos motivos de muitas espécies terem se extinguido tão rapidamente nas últimas 

décadas e muitas outras estarem em vias de desaparecer até o final do século. Além desses fatores, o 

derretimento das calotas polares, a elevação do nível dos oceanos, a intensificação das tempestades, 

as inundações e as secas são alguns dos efeitos desse aquecimento. Também são listadas e descritas 

algumas alterações climáticas regionais para os estudantes refletirem e debaterem, como as ilhas de 

calor, a inversão térmica e a chuva ácida. 

Como muitos desses fatores podem ser analisados de uma perspectiva histórica, sugerimos 

que o professor proponha para os estudantes realizarem pesquisas em diversas fontes para fomentar 

debates ou comporem cartazes de campanhas de sensibilização ambiental ou blogs construídos por 

eles. Além disso, é importante que os estudantes conheçam a realidade de seus próprios contextos. 

Dessa forma, cabe ao professor apresentar essas informações mais regionais ou, até mesmo, propor 

que os estudantes procurem por elas em diferentes fontes. 

É importante que durante esses debates o professor conduza as discussões de forma que os 

estudantes desenvolvam uma postura crítica e propositiva, sempre a favor de um desenvolvimento 

sustentável. Para contribuir nesse sentido, fazemos um pequeno resgate histórico dos encontros que 

objetivaram divulgar as descobertas e os conhecimentos científicos sobre o tema e criar um conjunto 

de ações práticas para garantir as condições mínimas para que as futuras gerações também possam 

usufruir dos recursos naturais disponíveis no planeta. Neste sentido, possibilitamos que os 

estudantes reconheçam a Rio 92 (1992) e a Rio+20 (2012) como as principais conferências 

ambientais da Organização das Nações Unidas (ONU) realizadas, sendo o Protocolo de Quioto (1997) 

e o Acordo de Paris (2015) importantes resoluções que visam a redução na emissão de gás carbônico 

na atmosfera e com o objetivo de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 °C. 
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A ONU, em 2015, lançou 17 objetivos do desenvolvimento sustentável para o combate à 

pobreza extrema, defesa das liberdades individuais e da dignidade humana, e os estudantes podem 

perceber que a restauração do frágil equilíbrio ambiental depende da manutenção das 

características que permitiram e sustentaram esse equilíbrio. 

 

4. Gestão da sala de aula 

Gestão de conflitos (relações interpessoais) 

A interação entre o professor e os estudantes é essencial para viabilizar a construção do 

conhecimento de forma que faça sentido para todos, uma vez que a relação entre o conteúdo novo e 

o repertório cultural dos estudantes é o resultado de interações e de mediações didáticas. Como se 

trata do último bimestre, é esperado que o professor já tenha uma maior familiaridade com a turma 

e de como é a dinâmica entre os estudantes. Esse conhecimento sobre a turma é importante para 

orientar o professor na gestão de conflitos. Isso se torna especialmente importante quando 

sugerimos que o professor organize os estudantes em grupos, como nas atividades práticas. Ao 

organizar esses grupos, com ou sem a participação dos estudantes na definição dos critérios, o 

professor deve considerar as características de cada um deles de forma que elas sejam 

complementares e permitam um resultado que extrapole o desempenho individual.  

Além disso, neste bimestre, sugerimos algumas atividades, como debates, rodas de conversa, 

discussões e atividades práticas, que envolvem uma maior interação entre os estudantes. Nesses 

momentos, é fundamental que o professor incentive sempre o diálogo, de forma a viabilizar atitudes 

positivas e favoráveis à aprendizagem, como as atitudes de respeito, de companheirismo, de 

tolerância e de solidariedade.  

Nesse sentido, vale destacar que a relação entre professores e estudantes é dinâmica e, por 

isso, deve ser avaliada e reavaliada a todo momento. Essa convivência influencia os comportamentos 

e as atitudes de ambas as partes, e a negociação deve fazer parte desse exercício. Portanto, nesta 

última etapa do ano letivo escolar, é importante que haja um momento para reflexões, tanto do 

professor como dos estudantes em relação às ações desenvolvidas ao longo do ano, para criar e 

manter um ambiente favorável para que o processo de ensino e aprendizagem seja efetivo.  

Gestão do tempo 

Na gestão do tempo, o professor deve considerar a duração de cada uma das atividades e 

etapas previstas em seu planejamento para o bimestre. Sendo assim, é preciso que ele estime 

quanto tempo deverá ser dispensado para a realização dessas atividades. Como se trata do último 

bimestre do ano letivo, é provável que o professor já conheça a dinâmica da turma de forma a ser 

mais assertivo nessa estimativa e evite imprevistos. 
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Em qualquer uma das atividades propostas para este bimestre, seja nas atividades práticas, 

durante a exibição do documentário ou em um debate, entre outras, é importante que o professor 

compartilhe com os estudantes como o tempo será distribuído para cada atividade. Dessa forma, o 

estudante também poderá desenvolver uma maior autonomia e ser corresponsável pela gestão do 

tempo. 

Gestão do espaço 

Para a gestão do espaço, faz parte do planejamento do professor refletir como as atividades 

serão desenvolvidas e como os estudantes deverão ser organizados no espaço. Essa organização 

deve ser sempre proposta de forma a favorecer a aprendizagem dos estudantes e explorar ao 

máximo o potencial pedagógico dos recursos utilizados. Nesse sentido, há diversas formas de 

organização dos estudantes no espaço escolar que devem ser consideradas com esse intuito. 

Assim, nas atividades práticas, por exemplo, é importante que o professor verifique a 

disponibilidade dos recursos necessários e isso envolve o espaço em que as atividades serão 

desenvolvidas. Se forem em laboratório, é preciso considerar se os estudantes serão separados em 

grupo ou duplas ou se o espaço comporta todos os estudantes organizados da forma proposta. Por 

outro lado, se elas ocorrerem na própria classe, é preciso considerar remanejar as mesas e as cadeiras 

e como elas serão dispostas no espaço de forma a garantir a participação dos estudantes e a circulação 

do professor. No caso das atividades de rodas de conversa ou de exibição de documentários e vídeos, 

por sua vez, permitem explorar outros formatos, como o semicírculo ou em “U”.  

Portanto, a gestão do espaço deve sempre favorecer a estratégia pedagógica proposta pelo 

professor para alcançar os objetivos estabelecidos e, dessa forma, deve ser planejada considerando 

os diversos aspectos que viabilizam a sua execução. 

 

5. Acompanhamento da aprendizagem dos estudantes 

O último bimestre do 8º ano é crucial quanto à avaliação, uma vez que será a etapa final do 

ano letivo, em que os estudantes terão a oportunidade de demonstrar se houve (ou não) evolução 

no desempenho de cada um, concretizada neste bimestre. O professor deve fazer o balanço 

adequado entre o oferecimento de diversas oportunidades de avaliação, permitindo que o estudante 

seja avaliado de maneira global, em vez de inserir um peso maior para o último bimestre. A seguir, 

recomendamos algumas práticas de avaliação que podem contribuir para alcançar esse equilíbrio. 

Produção de texto 

Há diversas atividades neste bimestre que permitem a produção de texto pelos estudantes. 

Por isso, essa continua sendo um instrumento de avaliação importante e alinhada com a proposta 

pedagógica desta obra.  
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Nas atividades práticas, por exemplo, os estudantes podem produzir relatórios adequados 

aos moldes científicos. Após os debates e as rodas de conversa, por sua vez, os estudantes podem 

produzir uma síntese dos principais aspectos que foram discutidos. Ao assistirem ao vídeo ou ao 

documentário, eles poderão elaborar um texto com uma análise crítica sobre o tema abordado.  

Vale destacar que, ao propor a produção de textos, é importante que o professor fique 

atento às dificuldades de escrita e leitura de seus estudantes, de forma a identificar quais são os 

estudantes que precisam de um maior investimento para que seja possível diminuir a defasagem 

deles. Nesse processo, o professor também poderá pedir o auxílio de outros professores, 

principalmente para o professor de Língua Portuguesa. 

Resolução de questões na classe e na residência do estudante 

Mais uma vez, ao final de cada um dos capítulos, propomos diversas questões que procuram 

desenvolver as habilidades previstas para este bimestre. Nesse sentido, a resolução dessas questões 

e de outras que o professor também tiver proposto representa um momento importante por 

permitir que o professor acompanhe a aprendizagem dos estudantes e identifique suas dificuldades. 

Dessa forma, ele poderá traçar a sua estratégia para auxiliar os estudantes em sua aprendizagem. 

Neste bimestre, há muitas questões envolvendo mapas, gráficos e tabelas, e é possível que 

alguns estudantes ainda apresentem dificuldades para interpretá-los e, consequentemente, para 

resolver as questões. Caso o professor identifique defasagens nesse sentido, é importante que ele 

retome os conteúdos, se julgar necessário, ou proponha novas questões que possam favorecer a 

aprendizagem dos estudantes. 

Observações de classe 

A observação do comportamento e da participação dos estudantes permite que o professor 

acompanhe a aprendizagem deles e identifique suas dificuldades. Ela pode ocorrer em praticamente 

todas as atividades propostas para este bimestre, mas é especialmente recomendada para aquelas 

que envolvem uma maior interação entre a turma, como nos debates, nas atividades práticas e nas 

rodas de conversa. Essa forma de acompanhar a aprendizagem dos estudantes pode fornecer 

informações relevantes que nem sempre são evidentes por meio de outros instrumentos de 

avaliação, como provas, resolução de questões, etc., principalmente no que se refere aos aspectos 

socioambientais. 

Por se tratar do último bimestre do ano letivo, também sugerimos que o professor reflita 

sobre os principais aspectos das observações que realizou ao longo de todos os bimestres de forma a 

avaliar como seu trabalho pedagógico favoreceu a aprendizagem dos estudantes em função do 

desenvolvimento das habilidades previstas. 
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Avaliação síntese anual 

Mais uma vez, assim como anos anteriores, propomos que o professor realize uma avaliação 

final sobre o desenvolvimento dos estudantes no decorrer do ano letivo que represente uma 

avaliação síntese anual. Esse tipo de avaliação pode ocorrer também de forma coletiva com o 

envolvimento dos estudantes e do professor. Dessa forma, todos poderão compartilhar suas 

percepções sobre seus percursos de aprendizagem, e se o professor considerar pertinente também 

pode retomar os principais conceitos e, até mesmo, conflitos que tenham ocorrido ao longo do ano.  

 

6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

Há diversas fontes de pesquisa confiáveis que podem ser utilizadas para trabalhar conteúdos 

de Ciências com os estudantes de Ensino Fundamental – Anos Finais. Veja a seguir algumas 

indicações. 

• Canal FACAMP: <www.youtube.com/user/canalfacamp/featured> (acesso em: 3 nov. 2018). 

Canal oficial da Faculdade de Campinas que oferece várias seções com playlist temática. 

• Canal USP: <www.youtube.com/user/usponline/about> (acesso em: 3 nov. 2018). 

O canal contém videoaulas, palestras, registros de pesquisas em andamento e descobertas 

feitas por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP). 

• Ciência Hoje das Crianças: <http://chc.org.br/> (acesso em: 8 out. 2018). 

Este site apresenta inúmeras matérias relacionadas ao tema Ciências em linguagem 

apropriada para crianças. Indicado para produzir atividades de investigação, leitura e pesquisa. 

• IBciência – Canal de Divulgação Científica da Biblioteca do Instituto de Biociências da USP: 
<www.sibi.usp.br/noticias/ibciencia-canal-divulgacao-cientifica-biblioteca-ibusp/> (acesso em: 8 
out. 2018). 

O site traz diversos vídeos para divulgar atividades científicas e acadêmicas do Instituto de 

Biociências da Universidade de São Paulo (USP). Além de servir aos estudantes, muitos desses 

conteúdos podem auxiliar na atualização de professores e profissionais da área de Biociências. 

• Ministério do Meio Ambiente: <www.mma.gov.br/clima/protecao-da-camada-de-ozonio.html> 
(acesso em: 8 out. 2018).  

O site do Ministério do Meio ambiente divulga diversos textos que podem ser interessantes 

aos estudantes. No endereço sugerido é possível acessar conteúdo referente à proteção da camada 

de ozônio e também conhecer as ações brasileiras para a proteção da camada de ozônio. 
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• Observatório do Clima: <www.observatoriodoclima.eco.br/#>(acesso em: 3 nov. 2018). 

Site oficial de uma rede de entidades e especialistas que discutem e divulgam estudos sobre 

mudanças climáticas no contexto brasileiro. 

• ONU BR: <https://nacoesunidas.org/acao/mudanca-climatica/> (acesso em: 3nov. 2018). 

Site oficial da Organização das Nações Unidas no Brasil, dedicado a discutir as questões 

relativas à mudança climática com ênfase nas ações da ONU sobre o tema. 

 

7. Projeto integrador 

Seguindo as pegadas da sustentabilidade 

Tema Crise ambiental e sustentabilidade. 

Problema central enfrentado 
Reconhecer possíveis causas da crise ambiental e propor alternativas para a busca 

da sustentabilidade. 

Produto final Evento com oficinas relacionadas às atividades desenvolvidas durante o projeto. 

Justificativa 

A percepção de que qualidade de vida e qualidade ambiental são indissociáveis ganhou força 

nas décadas de 1960 e 1970, quando se constatou que os problemas ambientais globais haviam 

levado a humanidade a uma crise ambiental. Desde então, discussões sobre as causas dessa crise e 

propostas para solucioná-las foram surgindo até culminar no conceito de desenvolvimento 

sustentável, apresentado pela Organização das Nações Unidas (ONU) ao final da década de 1980 a 

partir de estratégias de crescimento econômico que levavam em consideração a conservação dos 

recursos naturais. 

Conhecer os detalhes desta história e refletir sobre as mudanças nas relações entre 

sociedade e natureza ao longo do tempo, conforme proposto neste projeto, são essenciais para que 

os estudantes se posicionem criticamente a respeito desses problemas e pensem em alternativas 

viáveis para superá-los. Sendo assim, o presente projeto visa que os estudantes desenvolvam, de 

forma integrada, uma série de competências e habilidades que lhes permitam atuar como agentes 

que compreendem e praticam o lema "Pensar globalmente, agir localmente". 

Competências gerais desenvolvidas 

• 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, 
cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

• 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
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elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) 
com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

• 4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 
visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

• 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se 
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

• 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer 
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 
consciência crítica e responsabilidade. 

• 7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

• 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

• 10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

Objetivos 

• Elaborar e apresentar um esquete com base em informações pesquisadas sobre as principais 
conferências mundiais sobre meio ambiente. 

• Refletir e debater os diferentes aspectos que cercam a temática ambiental e o desenvolvimento 
sustentável. 

• Avaliar os impactos que os próprios hábitos de vida e consumo podem causar ao meio ambiente. 

• Propor alternativas que favoreçam um desenvolvimento mais sustentável e amenizem a crise 
ambiental. 

• Organizar um evento com oficinas relacionadas às atividades desenvolvidas durante o projeto 
para a comunidade escolar e do seu entorno. 

Habilidades em foco 

Componente 

curricular 
Objeto de conhecimento Habilidade 

Ciências Clima 
(EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o 
equilíbrio ambiental a partir da identificação de alterações climáticas 
regionais e globais provocadas pela intervenção humana. 
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Habilidades em foco 

Componente 

curricular 
Objeto de conhecimento Habilidade 

Arte Processos de criação 

(EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos com 
base em textos dramáticos ou outros estímulos (música, imagens, 
objetos etc.), caracterizando personagens (com figurinos e adereços), 
cenário, iluminação e sonoplastia e considerando a relação com o 
espectador. 

Língua 

Portuguesa 
Textualização 

(EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua 
adequação ao contexto produção e circulação – os enunciadores 
envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação -, ao modo 
(escrito ou oral; imagem estática ou em movimento etc.), à variedade 
linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, à construção da 
textualidade relacionada às propriedades textuais e do gênero), 
utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, 
reescrita/redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda do 
professor e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as 
produções realizadas, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de concordância, ortografia, pontuação em textos e 
editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, 
ajustes, acrescentando/alterando efeitos, ordenamentos etc. 

Duração 

A duração prevista para o projeto é de dois meses, incluindo o uso de tempo nas aulas dos 

componentes curriculares envolvidos no projeto, assim como a execução de atividades pelos 

estudantes fora do horário escolar. 

Material necessário 

• Material para a construção dos móbiles: papel sulfite cortado em tiras, fitas ou barbantes 
coloridos, palitos de madeira para churrasco, fita adesiva e canetas hidrográficas 

• Material para as nuvens de palavras (caso não haja disponibilidade de equipamento com acesso à 
internet): cartolinas, tesouras, cola e canetas hidrográficas 

• Material para elaboração dos manuais de implementação das tecnologias sociais sustentáveis 
(caso não haja disponibilidade de equipamento com programas de edição de texto e imagens): 
papel sulfite, lápis de cor e canetas hidrográficas 

Perfil do professor coordenador do projeto 

A função de coordenador do projeto deve ser assumida por um professor que tenha 

facilidade para articular um trabalho coletivo que envolve outros professores, estudantes e a gestão 

da escola, estimulando e orientando a colaboração de todos e sendo capaz de lidar com eventuais 

conflitos e problemas que possam surgir ao longo do projeto.  

Deve ser receptivo ao diálogo e à proposição de ideias dos outros participantes, promovendo 

o espírito democrático para a tomada de decisões. É desejável que tenha conhecimentos prévios 
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sobre os temas a serem trabalhados no projeto ou que esteja disposto a aprendê-los para poder 

conduzi-lo adequadamente conforme planejado pela equipe pedagógica envolvida. 

O professor coordenador deve ser responsável por planejar e organizar o cronograma e a 

preparação do espaço e dos materiais utilizados para a realização das atividades, caso sejam 

desenvolvidas no espaço escolar ou como atividades extraclasse. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Pesquisando e encenando as conferências mundiais sobre meio ambiente 

Antes de iniciar o projeto, sugerimos fazer com os estudantes uma atividade de 

levantamento de conhecimentos prévios. Para isso, o professor pode escrever as perguntas indicadas 

a seguir no quadro de giz. 

• Explique o conceito de sustentabilidade. Você sabe o contexto em que ele foi proposto? 

• Quais conferências internacionais foram organizadas para discutir o meio ambiente e o 
desenvolvimento sustentável? O que foi estabelecido nessas conferências? 

• Os esforços internacionais desenvolvidos nessas conferências produziram resultados positivos 
para os impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente? Quais resultados? 

Em seguida, ele deve organizar a turma em um semicírculo em frente ao quadro e iniciar uma 

roda de conversa em que os estudantes busquem responder às questões propostas. É importante 

que o professor anote as principais informações levantadas considerando as atividades que serão 

desenvolvidas ao longo desse projeto e faça esclarecimentos, se considerar necessário. 

Como atividade motivadora para iniciar o projeto, os professores devem apresentar aos 

estudantes o discurso que a canadense Severn Cullis-Suzuki fez em 1992, quando tinha 12 anos, na 

"Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento" (mais conhecida 

como "Eco-92" ou "Rio-92"). A transcrição do discurso pode ser encontrada no site disponível em: 

<www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/Discurso_de_Severn_Suzuki_Eco92

_1263221092.pdf> (acesso em: 29 out. 2018). O discurso, feito por uma garota com idade próxima à 

dos estudantes para representantes mundiais, aponta vários problemas ambientais que existiam no 

final do século XX e para os quais não estavam sendo tomadas as ações adequadas para resolvê-los. 

Após a apresentação, os professores devem organizar uma roda de conversa para os estudantes 

discutirem suas impressões sobre o discurso e opinarem se acham que houve ou não melhorias em 

relação aos problemas mencionados. 

Na sequência, os estudantes devem se organizar em grupos para pesquisar a respeito dessa e 

de outras conferências históricas da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o meio ambiente, 

começando pela "Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (Estocolmo - 

1972), incluindo a já citada "Rio-92", a "Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável" 

(Joanesburgo – 2002) e a "Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável" (Rio 

de Janeiro – 2012), até chegar à "Cúpula de Desenvolvimento Sustentável" (Nova York – 2015), na 
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qual foram definidos os "Objetivos do Desenvolvimento Sustentável". Cada uma destas conferências 

deve ficar a cargo de pelo menos um grupo, de maneira que todas elas sejam contempladas na 

pesquisa. Além de informações gerais sobre elas e das soluções para a crise ambiental nelas 

sugeridas, os estudantes devem investigar quais foram as principais polêmicas presentes nas 

discussões dessas reuniões e os diferentes interesses em jogo em cada uma delas. Os professores 

devem orientar os estudantes a pesquisarem em fontes de dados confiáveis e diversificadas, 

incentivando o uso da internet como ferramenta de pesquisa (caso haja disponibilidade deste 

recurso na escola ou em suas residências).  

Como atividade complementar à pesquisa, dependendo do perfil dos estudantes, sugerimos 

que façam uma leitura crítica de fragmentos de texto dos relatórios finais das conferências. Estes 

relatórios estão disponibilizados no site da ONU, no link disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/conferencias-de-meio-ambiente-e-desenvolvimento-sustentavel-

miniguia-da-onu/> (acesso em: 29 out. 2018). Atenção: a página sugerida está em língua portuguesa, 

no entanto, alguns hiperlinks indicados na página encontram-se em língua inglesa. Por isso, 

sugerimos que o professor verifique junto a um professor de Língua Inglesa a complexidade dos 

textos e separe fragmentos que, segundo o professor de Língua Inglesa, estão adequados aos 

estudantes, ou que traduza os conteúdos que considerar relevantes e adequados aos estudantes. 

Com os fragmentos de texto selecionados, o professor deve organizar uma roda de conversa para 

discutir a dificuldade que os estudantes tiveram durante a leitura e sugerir a produção de textos-

síntese que permitam avaliar a compreensão da leitura dos textos pelos estudantes. 

Os resultados das pesquisas devem ser apresentados na forma de esquetes, nos quais cada 

grupo deve simular as principais discussões havidas na conferência que pesquisou. Nesse processo, é 

importante o envolvimento do professor de Arte para trabalhar com os estudantes as características 

de um esquete e de encenação por improviso. Para isso, é possível indicar que eles assistam a vídeos 

de representantes mundiais discursando em conferências internacionais, assim os estudantes 

verificam as características de discurso – se é utilizada linguagem formal ou informal, qual 

entonação, etc. É possível enriquecer a atividade desenvolvendo figurinos e cenários para as 

apresentações, que devem ser divulgadas e exibidas ao público escolar e comunidade do entorno da 

escola e registradas em meio audiovisual, se houver disponibilidade de equipamentos.  

Etapa 2 – Consumismo e capitalismo: estamos à beira de um abismo? 

Na pesquisa realizada na etapa anterior, os estudantes devem perceber que as conferências 

da ONU envolveram discussões sobre como superar a crise causada pelos problemas ambientais 

globais, os quais comprometem não só a qualidade do meio ambiente, mas também a qualidade de 

vida da sociedade. Para refletir sobre as possíveis raízes da crise ambiental, os professores devem 

apresentar aos estudantes os documentos indicados a seguir. 

• Carta de 1855 do chefe indígena Seattle ao presidente dos Estados Unidos da América. Disponível 
em: <www.ufpa.br/permacultura/carta_cacique.htm>. 
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• Documento do Ministério do Meio Ambiente a respeito da proteção da camada de ozônio e uma 
contextualização histórica da mobilização internacional para esse fim. Disponível em: 
<www.mma.gov.br/estruturas/259/_arquivos/faq_ozonio_259.pdf>. 

Acesso em: 29 out. 2018. 

A partir destes dois materiais, cada estudante deve responder individualmente e por escrito 

à seguinte pergunta: "Quais modificações nas relações entre sociedade e natureza podem ser 

percebidas comparando os materiais estudados?". Após escrever sua resposta, o estudante deve 

trocar seu registro com um colega e fazer, também por escrito, suas considerações sobre o que o 

colega escreveu. Feito isso, a dupla deve se reunir para criar uma síntese das opiniões de ambos 

baseada nas respostas iniciais e nas considerações sobre elas. O texto-síntese deve ser apresentado 

oralmente à classe, assim como deve ser relatado se o processo de compartilhamento das ideias 

levou ou não a uma ampliação ou mudança nas concepções que cada um tinha inicialmente. 

A atividade seguinte envolve a reflexão sobre outra animação: A história das coisas. Essa 

animação é facilmente encontrada na internet, dublada em português. A questão central deste vídeo 

– o consumismo incentivado pelo modelo econômico capitalista e suas consequências – deve ser o 

foco de discussão a ser iniciada pela seguinte pergunta dirigida aos estudantes: "Vocês acham que é 

possível alcançar o desenvolvimento sustentável dentro do modelo capitalista de desenvolvimento 

ou a sustentabilidade exige um outro tipo de modelo econômico?". Após pensarem sobre a questão, 

cada estudante deve selecionar três argumentos principais que embasam sua opinião em relação à 

pergunta. Feito isso, a classe deve se dividir em dois grupos e as carteiras da sala organizadas em um 

grande círculo, com um grupo sentado nas cadeiras do lado de fora do círculo e o outro nas do lado 

interno, formando-se assim pares de estudantes. Os professores devem definir um tempo para que 

cada estudante da dupla apresente ao outro sua opinião e argumentos e depois um tempo para 

discutirem entre si. Terminado esse período, o estudante que está no lado interno do círculo deve se 

deslocar para a cadeira seguinte e a nova dupla formada deve realizar a mesma sequência anterior. A 

dinâmica se repete até que todos os estudantes do lado interno tenham debatido com todos do lado 

externo ao círculo. Após finalizar a dinâmica, os estudantes devem compartilhar com toda a classe 

qual era sua opinião inicial e os argumentos que a embasavam e se tal opinião foi reforçada ou 

modificada depois de debater com os colegas. 

Se não houver condições técnicas para exibir o vídeo indicado para a atividade anterior, os 

professores podem selecionar textos sobre as temáticas tratadas, podendo inclusive contemplar 

trechos do livro "A história das coisas", de Annie Leonard, o qual se originou do vídeo homônimo 

indicado. 

Em seguida, cada estudante deve escrever seus três argumentos relacionados à sua opinião 

final (mesmo que sejam os mesmos do início da atividade), usando uma tira de papel para cada um 

deles. Em uma outra folha, deve registrar os termos que aparecem em seus argumentos e a 

frequência de cada um deles. As tiras de papel devem ser penduradas em dois móbiles a serem 

confeccionados coletivamente pelos estudantes: um em que estejam os argumentos daqueles que 

acham que é possível alcançar o desenvolvimento sustentável dentro do modelo capitalista de 
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desenvolvimento e outro com os argumentos a favor da opinião de que a sustentabilidade exige um 

outro tipo de modelo econômico. Já as folhas com as frequências dos termos devem servir como 

base para a construção de duas nuvens de palavras, uma para cada tipo de opinião. Para tanto, caso 

haja disponibilidade de equipamento com acesso à internet, as nuvens de palavras devem ser criadas 

em um site gratuito específico para esse fim. Se não houver essa possibilidade, os estudantes podem 

produzir as nuvens manualmente em cartolinas, usando a mesma lógica dos aplicativos: palavras 

mais frequentes escritas em tamanho maior e em cores mais chamativas. 

Etapa 3 – Um passo de cada vez para investigar nossas pegadas 

Nas duas etapas anteriores do projeto, o foco era em questões mais gerais e globais para as 

quais os estudantes não precisavam refletir sobre suas próprias atitudes em relação aos problemas 

ambientais e à sustentabilidade. Para incorporar tais reflexões, nesta etapa os estudantes devem 

avaliar os impactos que seus hábitos de vida e consumo trazem ao ambiente. Para tanto, devem usar 

dois instrumentos criados para calcular esses impactos: a pegada ecológica e a pegada de carbono. 

Caso os estudantes tenham acesso a equipamento com internet na escola e/ou em suas residências, 

os cálculos devem ser feitos em sites indicados pelos professores, a fim de que todos façam o cálculo 

usando as mesmas fontes, já que as metodologias podem variar de um site para outro. Se não 

houver possibilidade de usar esse recurso, os professores devem providenciar cópias impressas dos 

questionários para serem preenchidos pelos estudantes, calculando-se manualmente suas pegadas 

ecológica e de carbono. O cálculo manual de pegada de carbono pode representar certa 

complexidade aos estudantes. Se considerar mais adequado, o professor pode proceder apenas com 

o cálculo de pegada ecológica para essa atividade. 

Depois dos cálculos das suas pegadas individuais, os estudantes devem compartilhar os 

resultados com seus colegas, comparando-os e buscando propor hipóteses para explicar as 

semelhanças e diferenças entre eles. Para evitar constrangimentos durante essa comparação entre 

as pegadas dos estudantes, sugerimos que os questionários e os dados sejam anônimos. Nesse 

exercício, ao se depararem com seus hábitos de vida e consumo e os de seus colegas, os estudantes 

devem então sistematizar às informações obtidas nos questionários, identificando, por exemplo, 

ações comuns à maioria deles que causam grandes impactos, bem como ações pontuais de alguns 

estudantes da classe que obtiveram valores maiores e menores de pegada. Tal sistematização deve 

ser feita em uma tabela conforme o modelo a seguir. A tabela deve ficar exposta na classe para servir 

de base para a realização da próxima etapa do projeto. 

 Ações frequentes que 
causam maiores 

impactos 

Ações frequentes que 
causam menores 

impactos 

Ações pontuais que 
causam maiores 

impactos 

Ações pontuais que 
causam menores 

impactos 

1º     

2º     

3º     

n     
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Etapa 4 – Criando pegadas mais sustentáveis 

Na etapa final do projeto, os estudantes devem pesquisar e expor alternativas existentes 

para diminuir os problemas ambientais, amenizando a crise ambiental e caminhando para um 

desenvolvimento mais sustentável. Como motivação inicial para esta etapa, os estudantes devem 

analisar o discurso feito por Severn Cullis-Suzuki em 2012 na “Rio+20”, no qual ela avalia se houve 

avanços ou não nos vinte anos que separaram este discurso daquele que fez na “Eco-92” (ambos 

podem ser encontrados na internet). A esperança que ela deposita na juventude nesse discurso mais 

recente deve servir de inspiração para a atividade seguinte, na qual os estudantes pesquisarão 

tecnologias sociais sustentáveis propostas para minimizar suas pegadas e melhorar as condições de 

vida das pessoas, principalmente as mais carentes. Para contextualizar as tecnologias sociais 

sustentáveis, indicamos algumas referências na seção “Para saber mais – aprofundamento para o 

professor” que podem ser impressas e disponibilizadas aos estudantes, ou servir de base para 

organizar material de consulta e pesquisa a eles. Após essa contextualização, organize os estudantes 

e solicite que eles estabeleçam o conceito de tecnologias sociais sustentáveis. 

Para tanto, os estudantes devem inicialmente consultar a tabela feita na etapa anterior e 

identificar as ações listadas que causam impactos mais significativos. Cada ação selecionada deve 

ficar a cargo de pelo menos um grupo, o qual deve pesquisar as tecnologias sociais sustentáveis que 

podem ser aplicadas para diminuir seus impactos. A pesquisa deve ser feita em fontes e mídias 

diversificadas, incluindo pesquisas na internet, se dispor desse recurso. Depois desse levantamento, 

o grupo deve escolher a tecnologia a qual acham que seria mais viável e bem-sucedida para ser 

implementada em suas casas, na escola e/ou em outra instituição ou local do bairro. Em seguida, 

devem fazer um estudo mais detalhado sobre ela e elaborar um manual ilustrado mostrando passo a 

-passo de que modo a tecnologia escolhida pode ser implementada. Solicite a colaboração dos 

professores de Língua Portuguesa e de Arte nessa atividade para desenvolver com os estudantes as 

características de textos de manuais de instrução para desenvolvimento/aplicação de projetos. Leve 

conteúdos que apresentem esse formato para que os estudantes possam estudá-los e começar a 

planejar seus próprios manuais. É importante levar em consideração vários fatores ao desenvolver 

esse tipo de material, como: enunciadores envolvidos, objetivos do material, características do 

público-alvo, a linguagem utilizada. Além disso, é interessante planejar o desenvolvimento desse 

material a partir de estratégias de desenvolvimento de materiais informativos passando pelas etapas 

de: elaboração, revisão, edição e fechamento. O professor de Arte pode auxiliar com instruções para 

a produção de imagens – fotografias, ilustrações, esquemas, etc. –, dependendo dos recursos 

disponíveis, que ilustrem o manual. 

Preferencialmente, o manual deve ser elaborado em equipamento eletrônico com programas 

computacionais de edição de texto e imagem; se não houver possibilidade de uso desse recurso, o 

manual deve ser feito em folha sulfite. Caso haja disponibilidade de equipamento audiovisual, os 

estudantes devem também gravar um tutorial com a mesma finalidade do manual. 

Como fechamento do projeto, os estudantes devem organizar, com a ajuda dos professores, 

um evento no qual oferecerão à comunidade escolar e do seu entorno oficinas relacionadas às 
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atividades desenvolvidas ao longo do projeto, desde os esquetes já apresentados anteriormente até 

as propostas de tecnologias sociais sustentáveis. O modo como cada atividade realizada será 

transformada em uma oficina participativa deve ser definido coletivamente pelos estudantes, 

considerando as sugestões feitas pelos professores. Devem ser criadas comissões específicas para 

organização, divulgação e execução do evento a fim de que os estudantes possam desenvolver a 

autonomia e autogestão durante o planejamento e desenvolvimento do evento. É muito importante 

combinar todo o desenvolvimento do evento com a gestão da escola e discutir a viabilidade das 

propostas, bem como fazer adaptações, quando necessário, por questões de logística, de 

disponibilidade de equipamentos e materiais, etc. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Para avaliar as aprendizagens dos estudantes, os professores devem se valer tanto de 

instrumentos de avaliação formativa, a fim de identificarem dificuldades e avanços dos estudantes, 

bem como de avaliação formadora, ou seja, na qual os próprios estudantes percebam seu 

desenvolvimento. Para o primeiro caso, relatórios das pesquisas e das outras atividades realizadas ao 

longo do projeto devem ser solicitados. Por sua vez, questionários autoavaliativos para serem 

respondidos individualmente e em grupo podem ser utilizados como instrumentos para avaliação 

formadora. Para facilitar a avaliação processual requerida quando se trabalha com a metodologia de 

projetos, os professores podem elaborar uma matriz para correlacionarem as habilidades e 

competências específicas pretendidas em cada atividade com os indicadores de aquisição da mesma, 

criando assim uma planilha única onde podem identificar, por exemplo, estudantes que precisam de 

atenção especial e temas em que a classe teve maiores dificuldades. 
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