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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>. 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

• 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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