
 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

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 1º 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 1  
Cidades sustentáveis 

Preservação da 
biodiversidade 

(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a 
solução de problemas ambientais da cidade ou da 
comunidade, com base na análise de ações de consumo 
consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. 
 
Compreender o conceito de desenvolvimento sustentável 
relacionando-o aos problemas socioambientais observados 
nas cidades. 
 
Compreender a importância das áreas verdes para as cidades. 

Capítulo 2 
Protegendo paisagens 

Preservação da 
biodiversidade 

(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de 
conservação para a preservação da biodiversidade e do 
patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de 
unidades (parques, reservas e florestas nacionais), as 
populações humanas e as atividades a eles relacionados. 
 
Caracterizar as diferentes categorias de Unidades de 
Conservação (UC) no Brasil (parques, reservas, florestas 
nacionais, áreas de proteção ambiental). 
 
Conhecer o processo de estabelecimento e 
funcionamento das Unidades de Conservação (UC) e a 
participação da sociedade na gestão para a conservação 
das áreas protegidas. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Referência no  
material didático 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades 

Capítulo 3 
Evolução dos seres vivos 

Ideias evolucionistas 

(EF09CI10) Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e 
Darwin apresentadas em textos científicos e históricos, 
identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e 
sua importância para explicar a diversidade biológica. 
 

(EF09CI11) Discutir a evolução e a diversidade das espécies 
com base na atuação da seleção natural sobre as variantes 
de uma mesma espécie, resultantes de processo 
reprodutivo. 
 

Compreender as ideias do fixismo. 
 

Compreender as ideias do transformismo. 
 

Compreender a relação entre a adaptação dos seres vivos ao 
ambiente com sua evolução. 
 

Aplicar as duas leis de Lamarck para explicar a evolução dos 
seres vivos. 
 

Reconhecer como as observações de Darwin durante a 
viagem no HMS Beagle influenciaram o fundamento de suas 
ideias evolucionistas. 
 

Relacionar os fósseis com a ideia da evolução. 
 

Reconhecer o papel dos tentilhões de Galápagos na 
fundamentação da teoria da seleção natural de Darwin. 
 

Aplicar o fundamento da teoria de Darwin sobre a evolução 
dos seres vivos por seleção natural. 
 

Compreender os conceitos de camuflagem e mimetismo e 
sua relação com a seleção natural. 

Capítulo 4 
O parentesco das espécies 

Ideias evolucionistas 

(EF09CI11) Discutir a evolução e a diversidade das espécies 
com base na atuação da seleção natural sobre as variantes 
de uma mesma espécie, resultantes de processo 
reprodutivo. 
 

Compreender o processo de especiação. 
 

Reconhecer que as classificações feitas exclusivamente com 
base em semelhanças levaram a erros. 
 

Reconhecer quando uma característica pode ser considerada 
uma novidade evolutiva. 
 

Identificar graus de parentesco entre grupos que compõe 
uma árvore filogenética. 
 

Compreender a relação entre filogenia e árvore filogenética. 
 

Identificar os processos evolutivos de seleção natural em 
casos de especiação e na descrição de adaptações de 
espécies. 
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2. Atividades recorrentes na sala de aula 

A sala de aula é o local por excelência onde o professor deve propor atividades ou 

procedimentos didáticos que intencionalmente tenham como objetivo o desenvolv imento das 

habilidades e competências previstas para cada bimestre. Essas atividades precisam ser 

complementadas por outras, fora do espaço da sala de aula e mesmo por algumas fora da própria 

escola, sempre com a participação do professor como orientador e mediador do processo. 

Acreditamos que, para o desenvolvimento das competências e habilidades previstas, os estudantes 

devem participar de forma ativa no processo de construção do conhecimento, sempre cientes dos 

objetivos a serem alcançados e das escolhas feitas para alcançá-los. 

Sugerimos nesta obra um conjunto de atividades que deverão ser realizadas de maneira 

recorrente em cada bimestre, embora em contextos e condições diversas, sempre alinhadas com a 

nossa proposta metodológica. 

Neste bimestre, o primeiro do 9º ano, o professor terá contato pela primeira vez com um grupo 

de estudantes oriundos do 8º ano. Também poderá se deparar com o fato de os estudantes não 

estarem habituados a ter uma postura de participação mais ativa nas aulas. Dessa forma, é necessário 

que o professor compartilhe com os estudantes suas intenções em cada atividade proposta: quais são 

os objetivos ao propô-las e como pretende avaliar se esses objetivos estão sendo atingidos. 

Problematização e levantamento de conhecimentos prévios 

Propomos em cada um dos capítulos um conjunto de questões-problema para nortear o início 

do que chamamos de problematização. Outras questões poderão ser formuladas pelo professor nesta 

etapa inicial, assim como durante todo o percurso realizado no bimestre. É com base nas respostas dadas 

pelos estudantes às questões trazidas pelo professor, bem como às questões formuladas pelos próprios 

estudantes, que o professor pode conhecer as concepções e os conhecimentos prévios da classe, 

tomando-os como ponto de partida para o processo de construção do conhecimento ao longo do tempo. 

A etapa de problematização e levantamento de conhecimentos prévios pode se dar a partir de 

diversas dinâmicas, como a participação da classe de maneira coletiva (roda de conversa) ou discussão de 

questões iniciais em duplas ou pequenos grupos. O professor poderá utilizar imagens, vídeos ou textos de 

diferentes gêneros para sensibilizar e motivar os estudantes para discussão inicial das questões de cada 

capítulo. Qualquer que seja a dinâmica adotada pelo professor, é necessário garantir nesta etapa, além da 

discussão, o registro das respostas do grupo para que sejam resgatadas ao longo do bimestre. 

Neste bimestre, embora apresentemos alguns exemplos de cidades e unidades de conservação 

de várias regiões do país, é importante que o professor procure problematizar aspectos que sejam do 

contexto dos estudantes, trazendo exemplos da realidade deles e sobre os quais eles possam discutir 

embasados em suas experiências. Assim, o professor pode apresentar outras unidades de conservação 

que abriguem, por exemplo, biomas da região em que a escola se insere, bem como as adaptações de 

animais e plantas que vivem nesses biomas. 
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Filmes e vídeos 

Os filmes e os vídeos têm um grande potencial pedagógico quando utilizados com objetivos 

educacionais claros. Nesse sentido, sugerimos que o professor considere utilizar esses recursos em seu 

planejamento. Eles podem ser propostos como introdução e problematização de algum conteúdo para 

fomentar algum debate ou para a complementação dos temas que serão abordados. Para isso, é 

importante que o professor assista aos títulos pretendidos e avalie a melhor maneira de discutir e 

sistematizar os temas abordados neles.  

O trabalho de produção de texto, na forma de resumo, comentário ou resenha crítica é uma 

boa oportunidade de o professor de Ciências fazer interface com o componente curricular de Língua 

Portuguesa. Para um melhor aproveitamento, recomendamos que a atividade seja desenvolvida na 

própria sala de aula para que possa ser acompanhada pelo professor, que deverá identificar as etapas 

de aprendizagem dos diferentes estudantes. 

No capítulo 1, por exemplo, indicamos o documentário Home, nosso planeta, nossa casa. Esse 

documentário, composto de imagens aéreas de diversas localidades do planeta, narra a história do 

planeta Terra desde o surgimento da vida no planeta e sua diversificação até o aparecimento do ser 

humano e, consequentemente, do impacto de suas ações no meio ambiente. Com base no 

documentário, podem ser abordados diversos aspectos da interferência humana no planeta, 

sobretudo aqueles relacionados às principais causas de problemas socioambientais. Dessa forma, o 

professor pode propor um debate sobre as ações individuais e coletivas que os estudantes e a 

comunidade podem realizar no sentido de reverter essa situação. 

Além dessa indicação, no Manual do Professor, sugerimos um documentário que pode ser 

exibido pelo professor ao abordar o conteúdo do capítulo 4 como forma de fomentar discussões sobre 

o parentesco evolutivo entre seres humanos e os demais primatas.  

• Jane: a mãe dos primatas. Direção de Brett Morgen. Estados Unidos, 2017. Duração: 90 
minutos. 

Documentário que narra as primeiras pesquisas e explorações da primatóloga Jane Goodall 

sobre a vida social e familiar de chimpanzés na Tanzânia e como suas descobertas foram importantes 

para traçar paralelos entre seres humanos e outros primatas.  

É importante destacar que o uso desses recursos não deve se tornar apenas um momento 

de descontração que pouco contribui para a aprendizagem dos estudantes sobre o tema. Por isso, é 

imprescindível que o professor faça um planejamento detalhado de como o filme ou vídeo será 

utilizado em sala de aula e avalie quanto eles podem realmente ajudar na aprendizagem de seus 

estudantes. Nesse sentido, seja qual for o vídeo ou o filme a ser utilizado em sala de aula, eles devem 

ser criteriosamente avaliados pelo professor para que seus potenciais pedagógicos sejam explorados 

ao máximo. 
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Leitura e compreensão de texto 

Esta atividade é proposta em todos os capítulos da coleção, na medida que os estudantes farão 

uso de textos contidos no Livro do Estudante em diversos momentos, com a finalidade de introduzir 

determinados assuntos, sistematizar a discussão realizada, complementar ou resolver exercícios de 

retomada, desafio ou síntese.  

Neste primeiro bimestre, considerando a possibilidade de o professor ainda não conhecer a 

competência de leitura dos estudantes, sugerimos alguns momentos de leitura em voz alta, pelos 

estudantes e pelo professor, com discussão e compreensão dos temas com a classe no formato de 

roda de conversa. Isto ajudará o professor a localizar estudantes com possíveis defasagens de leitura 

e compreensão de texto a fim de propor intervenções, quando necessário, para auxiliar o 

desenvolvimento deles. 

Dessa forma, neste bimestre, apresentamos em todos os capítulos, na seção “Leitura 

complementar”, textos que procuram trazer, de forma contextualizada, diferentes aspectos dos temas 

abordados nos capítulos. Cabe ao professor analisar esses textos e avaliar a melhor forma de trabalhar 

com eles em sala de aula. 

No capítulo 3, também indicamos a leitura de um pequeno artigo que aborda brevemente 

como surgiu a teoria da evolução por meio da seleção natural com base em descobertas realizadas 

pelo britânico Charles Darwin, principalmente em sua viagem pelas Ilhas Galápagos, e pelo inglês 

Alfred Wallace, em sua viagem ao Brasil. 

Já no capítulo 4, sugerimos que os estudantes explorem um site, traduzido e adaptado pelo 

Instituto de Biociências da USP, que reúne informações sobre “evolução”, como sua definição, 

principais mecanismos, padrões de organizações genealógicas, entre outros. 

Além dessas indicações, no Manual do Professor, indicamos outros textos complementares 

que podem ser apresentados aos estudantes com diferentes propósitos pelo professor em função das 

habilidades e competências previstas para este bimestre. No capítulo 1, por exemplo, indicamos um 

artigo que traz informações sobre consumo consciente, incentivando a preferência por frutas, 

verduras e legumes, de acordo com a sua safra natural como forma de reduzir o impacto ambiental. 

Já no capítulo 2, há diversos textos que tratam de forma contextualizada de diferentes aspectos 

relacionados às unidades de conservação do país e que podem ser utilizados pelo professor em 

diferentes propostas de atividades. Também indicamos, desta vez no capítulo 3, um texto 

complementar que sintetiza as leis de Lamarck que permitem explorar o pensamento lamarckista de 

forma mais aprofundada. No capítulo 4, ainda sugerimos a leitura de um texto que se aprofunda nos 

estudos taxonômicos e de outro que trata da visita de Darwin ao Brasil e auxilia na compreensão de 

algumas ideias decorrentes dela e que foram incorporadas em sua teoria. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Discussão e correção das questões propostas no Livro do Estudante 

Considerando que este bimestre marca o início de um novo ano letivo para os estudantes,  

é necessário que, para conhecer sua turma, o professor fique atento ao processo de correção das questões 

propostas, garantindo que todos os estudantes tenham a oportunidade de fazer a autocorreção, 

verificando suas respostas e propondo, em caso de necessidade, as modificações necessárias. Vale lembrar 

que as respostas dos estudantes vão subsidiar o estudo para provas e, portanto, é de extrema importância 

que todos façam a autocorreção. Uma estratégia que ajuda a mobilizar a classe para esta atividade é o 

professor pedir para alguns estudantes colocarem suas respostas no quadro e envolver a classe na 

correção, com sugestões para alterar ou complementar as respostas dos colegas. 

Mapas conceituais 

A confecção de mapas conceituais é um procedimento didático bastante eficiente para 

apresentação ou sistematização de um assunto. Eles também podem ser utilizados para o 

levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes. No Manual do Professor, discutimos com 

mais detalhes as suas possibilidades de utilização.  

Para mais informações sobre os mapas conceituais, acesse: 

• <www.lucidchart.com/pages/pt/o-que-e-um-mapa-conceitual>; 

• <www.lucidchart.com/pages/pt/como-fazer-um-mapa-conceitual>. 

Acesso em: 5 out. 2018. 

Propomos a utilização dos mapas conceituais com o objetivo de ajudar a sistematização de 

assuntos que envolvem alguns conceitos e suas relações.  Nesse caso, a proposta é o professor montar 

os mapas no quadro com a participação da classe. Gradativamente, o professor pode ensinar os 

estudantes a produzir mapas conceituais de maneira autônoma na sala de aula ou em sua residência. 

Caso o professor tenha utilizado esse procedimento didático em anos anteriores, como temos 

proposto, é importante que ele permita aos estudantes uma maior autonomia para produzir mapas 

conceituais na sala de aula ou em sua residência. 

Atividades práticas 

De modo geral, as aulas de Ciências da Natureza que compõem o currículo dos estudantes 

necessitam de planejamento prévio e do uso de ferramentas que viabilizam uma abordagem mais 

investigativa. Nesses casos, é essencial que o professor se organize para selecionar e separar os materiais 

necessários para o desenvolvimento dessas atividades, bem como escolher os locais onde isso pode ser feito. 

Dessa forma, no Manual do Professor, propomos uma atividade prática para o capítulo 1 que 

permite uma abordagem mais investigativa para o processo de ensino e aprendizagem. Trata-se da 

montagem de uma horta vertical que se constitui numa iniciativa coletiva para a discussão de temas, como 

reutilização, consumo consciente e alimentação saudável, na busca por soluções para os problemas 

ambientais da cidade. Essa prática pode ainda estimular os estudantes a replicar a iniciativa em casa.  
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Estudos do meio 

Caracterizamos as atividades de estudos do meio como atividades que podem ser realizadas 

fora do ambiente escolar, como os passeios, as visitas, as atividades de campo. São alternativas 

metodológicas que auxiliam o estudante a pensar o mundo criticamente, contribuindo para a melhoria 

da qualidade do processo de ensino e aprendizagem e propiciando a formação para a cidadania. 

Para esse tipo de atividade, torna-se imprescindível que seja feito um levantamento de locais 

que possam ser visitados, dependendo do objetivo que se deseja e do recurso destinado.  

Neste bimestre, em especial, esse tipo de abordagem didática favorece o desenvolvimento das 

habilidades e competências previstas, pois pode colocar os estudantes em contato direto com algumas 

Unidades de Conservação, tema abordado no capítulo 2. 

Para auxiliar o professor a organizar uma atividade de estudo do meio de alguma localidade 

próxima à região da escola ou do município, também no capítulo 2, no boxe “Visite também”, 

indicamos um link que contém uma listagem elaborada pelo ICMBio com os diversos Parques Nacionais 

brasileiros abertos à visitação pública em diferentes regiões do país. Caso esse tipo de atividade não 

seja possível, recomendamos que o professor, ao menos, incentive os estudantes a conhecerem esses 

locais acompanhados de seus familiares e amigos e indique algum local próximo para isso. 

Interação 

Para que os estudantes tenham a oportunidade de agir pessoal e coletivamente com respeito, 

autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, conforme prevê a competência 

geral 10 da BNCC, é importante propor atividades que instiguem a interatividade entre eles. Em cada 

um dos capítulos deste bimestre, há diversas atividades propostas que permitem uma abordagem 

mais interativa e colaborativa entre os estudantes, como na atividade prática sugerida no capítulo 1 

ou nas rodas de conversa. 

Na atividade prática, por exemplo, é possível propor que os estudantes formem grupos para 

realizarem os procedimentos de forma colaborativa. O trabalho em grupo também pode ser proposto 

na construção de mapas conceituais, na resolução de questões ou na produção de textos. Em qualquer 

um dos casos, é importante que o trabalho em grupo seja visto como um conteúdo procedimental e 

não apenas como estratégia didática.  

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica e o 

desenvolvimento de habilidades 

As propostas presentes nas várias unidades desta obra foram organizadas com o objetivo de 

promover o desenvolvimento das competências gerais e específicas descritas na BNCC, das habilidades 

relacionadas aos objetos do conhecimento ali presentes e de outras complementares. Para auxiliar 
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o trabalho do professor, apresentamos orientações gerais para cada capítulo. Essas orientações,  

mencionadas no Manual do Professor e nos demais materiais que compõem o Material Digital do 

Professor, poderão ser utilizadas para auxiliar na atividade docente. Sugerimos que utilize essas  

orientações adequando-as como achar mais conveniente para seu contexto, em função de diversos 

fatores, como disponibilidade de tempo, recursos materiais disponíveis e outras variáveis inerentes 

a sua prática pedagógica. 

Todas as orientações presentes no Manual do Professor e no Material Digital do Professor 

estão articuladas com as premissas que sustentam a linha metodológica adotada pelos autores em 

toda a coleção. A principal delas é a de que o processo de aprendizagem ocorre de maneira  

colaborativa com base em relações interpessoais, em vez de ocorrer individual e isoladamente. Os 

estudantes precisam interagir com os colegas, professores e outros atores sociais, expondo seus  

pontos de vista, formulando e ouvindo hipóteses e narrativas sobre diferentes perspectivas, a fim 

de conseguirem, em um processo dialógico, construir seus conhecimentos, habilidades, valores e 

desenvolver as competências necessárias para intervir na sociedade. Todavia, é necessário que os 

estudantes tenham o livro didático como um referencial de conhecimentos atualizados e confiáveis, 

que possa ser o fio condutor do seu processo de aprendizagem, sem, contudo, engessá-lo. 

Em cada um dos capítulos desta unidade existem propostas de atividades nas quais os 

estudantes são convidados a participar de dinâmicas de grupo que estimulam a troca de ideias e 

desafiam os estudantes a resolver as questões e os problemas propostos. Nas orientações didáticas 

do Manual do Professor de cada capítulo, indicamos algumas questões que consideramos centrais para 

a etapa de problematização e aproximação do assunto principal do capítulo, e que podem provocar a 

formulação de outras questões por parte dos estudantes. A análise das questões formuladas pelos 

estudantes ajudará o professor a mapear os conhecimentos e as convicções sobre os assuntos que os 

estudantes construíram até aquele momento e a planejar as intervenções necessárias para dar 

continuidade ao processo de ensino e aprendizagem. 

Além disso, ao longo dos capítulos, há diversos conceitos que são destacados e que podem 

compor um glossário a ser produzido pelos estudantes. Além de servirem de registro dos conteúdos 

trabalhos que podem ser retomados pelos estudantes sempre que necessário, o glossário também 

pode favorecer o acompanhamento do professor da aprendizagem de seus estudantes, permitindo 

que ele identifique possíveis erros conceituais e possa traçar estratégias que procurem evitá-los. O 

glossário ainda pode ser desenvolvido de forma colaborativa, favorecendo o diálogo, a compreensão 

e a ampliação desses conceitos. 

Neste bimestre, iniciamos com a unidade temática Vida e Evolução a partir de uma narrativa 

que permeia temas que envolvem os desafios para uma vida sustentável, principalmente nos centros 

urbanos, a importância da preservação da biodiversidade por meio da criação de unidades de 

conservação, bem como os mecanismos evolutivos e as principais teorias que buscam explicar a 

origem dessa biodiversidade. 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Como parte da abordagem metodológica adotada na coleção, todos os capítulos são 

introduzidos com questões disparadoras que buscam problematizar o tema a ser discutido. Essa é uma 

oportunidade de o professor fazer o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre 

os assuntos que serão abordados ao longo dos capítulos. Nessa etapa de problematização e 

levantamento de conhecimentos prévios, é provável que alguns conceitos tenham sido abordados em 

anos anteriores e, desta maneira, é importante organizar alguma dinâmica que permita resgatar os 

conhecimentos desenvolvidos pelos estudantes como ponto de partida para o aprofundamento ou 

pré-requisito dos temas que serão abordados nos capítulos. 

Isso deve ocorrer, por exemplo, no capítulo 1, em que elencamos os graves problemas 

existentes, principalmente nas áreas urbanas, que diminuem a qualidade de vida das pessoas, de modo 

a ampliar a discussão iniciada no 7º ano. Assim, é retomado o conceito de desenvolvimento 

sustentável e, em seguida, são apresentados vários dados e informações sobre a desigualdade 

observada no planeta com relação a renda e ao consumo das pessoas.  

Com essa introdução, o professor pode propor uma roda de conversa sobre as desigualdades 

socioambientais que cada um identifica na região onde reside com base na vivência que eles possuem. 

Esse tipo de abordagem permite uma aprendizagem mais contextualizada e próxima à realidade do 

estudante, uma vez que se trata da realidade em que eles podem atuar de forma propositiva com 

iniciativas individuais e coletiva. Além disso, como parte do processo de ensino e aprendizagem, 

sugerimos que os diversos aspectos discutidos sejam registrados no caderno para que, 

posteriormente, possam ser resgatados pelos estudantes e pelo professor. 

Também no capítulo 1, discorremos sobre os principais fatores que permitem que as cidades 

sejam mais sustentáveis, bem como apresentamos alguns eventos e documentos internacionais que 

foram realizados e produzidos visando promover mudanças em prol da sustentabilidade. Nesse 

sentido, é importante que o professor também procure promover debates com os estudantes em que 

discutam diferentes aspectos que cercam as relações econômicas, sociais e ambientais que favoreçam 

o desenvolvimento de cidades cada vez mais sustentáveis. Nesses debates, cabe ao professor 

incentivar os estudantes a ter uma postura mais crítica e propositiva que vise solucionar problemas 

ambientais da cidade ou comunidade em que vivem.  

Para fomentar o debate, propomos que o professor exiba para os estudantes documentários, 

filmes e vídeos que abordem essa temática, como o documentário Home, nosso planeta, nossa casa 

sugerido para esse capítulo. Com base no documentário, por exemplo, é possível propor uma discussão 

sobre a importância da sustentabilidade e de iniciativas individuais e coletivas que as pessoas podem 

ter para diminuir e reverter a atual situação ambiental.  

Ao longo do capítulo, também apresentamos alguns exemplos de práticas sustentáveis que 

podem servir de base para que os estudantes possam pensar em soluções viáveis para os problemas 

de sua realidade. Nesse sentido, o professor pode sugerir que, em grupos, os estudantes pesquisem 

exemplos de iniciativas sustentáveis que existem no município em que residem, considerando seus 

diversos setores ou secretarias municipais. Essa pesquisa pode ser realizada no site da prefeitura ou 
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por meio de entrevistas (com as questões previamente elaboradas com o auxílio do professor), e os 

resultados podem ser compartilhados pelos estudantes em classe. Se possível, sugerimos que essa 

atividade seja encerrada com um debate envolvendo toda comunidade escolar, visando a criação de 

soluções efetivas para os problemas locais. Portanto, a temática do capítulo 1 permite ao estudante 

posicionar-se criticamente em relação aos problemas ambientais, de forma a desenvolver uma postura 

mais propositiva na busca por soluções para essas questões. 

No capítulo 2, embora a temática ainda se refira aos problemas ambientais, mudamos o foco 

para o papel das unidades de conservação na preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, 

resgatando alguns conceitos trabalhados no 7º ano, quando abordamos o tema biomas. Como o tema 

também envolve aspectos sociais, econômicos e ambientais, continua sendo importante que o 

professor proponha debates sobre a importância da preservação dessas áreas naturais por meio de 

leis, políticas públicas e iniciativas individuais e coletivas, sempre buscando promover uma postura 

mais crítica e propositiva dos estudantes de forma contextualizada. 

Para oferecer subsídios para esses debates, apresentamos, ao longo do capítulo, conteúdos 

que procuram evidenciar a importância de proteger áreas de grande biodiversidade e de se criar 

unidades de conservação, bem como as diferentes categorias de unidades de conservação e os 

principais critérios utilizados para classificá-las. Nesse sentido, o professor deve explorar as imagens e 

os textos do Livro do Estudante para que os estudantes possam construir os conhecimentos e justificar 

a importância dessas áreas para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, 

favorecendo o desenvolvimento das habilidades propostas para o bimestre.  

Além disso, se possível, é importante que o professor promova atividades de estudo do meio ou 

ao menos incentive e oriente os estudantes quanto a visitarem unidades de conservação localizadas 

próximas à região em que residem. Para favorecer uma postura mais ecológica e sustentável, o professor 

também pode conversar com os estudantes sobre o papel do ecoturismo na preservação de áreas 

protegidas e sobre quais são as atitudes esperadas de um turista preocupado com o meio ambiente. Nesse 

sentido, o professor pode solicitar aos estudantes que desenvolvam uma cartilha sobre áreas de proteção 

que possam existir no município ou próximo dele e que promova o ecoturismo nesses locais. Essas cartilhas 

podem, na medida do possível, ser impressas e distribuídas para a comunidade, publicadas em algum blog 

ou, ainda, disponibilizadas em algum canal da internet em formato de vídeo. 

Após abordar os diferentes aspectos socioambientais e econômicos que podem favorecer a 

preservação da biodiversidade e promover o desenvolvimento sustentável, no capítulo 3, 

apresentamos os principais mecanismos evolutivos que procuram explicar a origem dessa diversidade 

e permitem compreender como as alterações ao longo da história geológica do planeta podem afetar 

a sobrevivência das espécies.  

Assim, por meio de uma abordagem histórica, destacamos alguns eventos importantes que foram 

cruciais para a construção do conhecimento científico sobre como os seres vivos evoluem. Nesse sentido, 

destacamos as ideias evolucionistas de Jean-Baptiste Lamarck e de Charles Darwin, contrapondo as 

semelhanças e as diferenças entre elas, bem como o contexto histórico em que foram desenvolvidas.  
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Por fundamentar muitas das discussões atuais sobre a evolução dos seres vivos, uma atenção 

especial é dada aos estudos realizados por Darwin que culminaram na teoria da evolução por meio da 

seleção natural. Dessa forma, apresentamos como as observações realizadas por ele durante sua 

viagem no HMS Beagle fundamentaram suas ideias evolucionistas, bem como o papel de Alfred 

Wallace nesse processo.  

Com esse resgate histórico, é importante que o professor conduza as discussões para favorecer 

a compreensão dos estudantes sobre os fundamentos de cada uma das teorias, bem como sobre o 

processo de construção do conhecimento científico, destacando seus aspectos históricos e 

metodológicos. Dessa forma, os estudantes poderão refletir sobre o fazer científico e reconhecer as 

ciências como um empreendimento humano de caráter provisório que deve ser analisado em seu 

contexto histórico, cultural e social.  

Sendo assim, o professor pode propor a leitura de artigos e notícias, como sugerimos no 

capítulo, ou optar pela exibição de vídeos, filmes e documentários que problematizem ou 

complementem as discussões e os debates sobre a construção das teorias evolucionistas e nas 

implicações que elas podem ter no contexto socioambiental, como a perda da biodiversidade. Nesse 

sentido, também é fundamental que os estudantes consigam compreender como as características 

dos seres vivos podem lhe conferir vantagens e desvantagens em determinado ambiente. Para isso, 

apresentamos algumas adaptações que aumentam as chances de sobrevivência de algumas espécies, 

como o mimetismo e a camuflagem.  

Como forma de aprofundar as discussões sobre esses temas, o professor também pode propor 

que os estudantes pesquisem os diferentes aspectos históricos que cercam o tema evolução e como 

elas repercutem até os dias atuais, bem como sobre as diferentes adaptações de determinados seres 

vivos, como animais e plantas, que favorecem a sua sobrevivência no ambiente em que vivem. 

Além disso, as muitas imagens que ilustram o capítulo permitem que sejam feitos 

questionamentos que provoquem discussões sobre os processos evolutivos que originam a biodiversidade, 

abrindo espaço para os temas abordados no capítulo 4, como o parentesco evolutivo das espécies, o 

processo de especiação, o papel dos fósseis na construção da história evolutiva das espécies, a ocorrência 

de novidades evolutivas e a representação da evolução dos seres vivos por meio de árvores filogenéticas. 

Dessa forma, com base nos conceitos desenvolvidos a partir do capítulo 3, é importante que o 

professor conduza as discussões de forma que os estudantes possam compreender como é possível 

que novas espécies sejam formadas ao longo do tempo. Para isso, apresentamos alguns exemplos 

hipotéticos e reais que podem auxiliar os estudantes nesse processo. Também apontamos os fósseis 

como parte importante das evidências que permitem inferir sobre a história geológica do planeta e de 

como os seres foram se modificando ao longo do tempo, auxiliando os estudantes a concluir que há 

espécies ancestrais e que, a partir delas, novas espécies surgiram. 

Além disso, é fundamental que os estudantes compreendam os fundamentos básicos sobre 

filogenia e a representação do parentesco evolutivo por meio de árvores filogenéticas. Para isso, 

apresentamos alguns exemplos de árvores filogenéticas, mas é importante que os estudantes também 
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possam construí-las mesmo que sejam baseadas em grupos de seres vivos hipotéticos. Como parte do 

processo de aprendizagem, também sugerimos que o professor retome alguns conceitos que foram 

desenvolvidos no 7º ano sobre a classificação dos seres vivos e os critérios utilizados para se agrupá-

los, de modo a olhar para esses critérios novamente com base nos conceitos desenvolvidos ao longo 

deste bimestre.  

Seguindo a linha metodológica adotada na coleção, também são propostas atividades no Livro 

do Estudante que envolvem desafios e reflexões contextualizadas sobre os diferentes temas 

abordados no bimestre. Esse tipo de abordagem visa estimular a troca e a construção coletiva do 

conhecimento. É importante salientar que o professor tem um papel fundamental como mediador do 

processo de ensino e aprendizagem, fazendo a gestão das atividades individuais e em grupos para que 

elas possam se desenvolver no tempo e espaço planejados e garantir a participação e engajamento de 

todos os estudantes.  

 

4. Gestão da sala de aula 

Gestão de conflitos (relações interpessoais) 

A sala de aula é um dos locais onde ocorre com maior intensidade a interação dos estudantes 

na escola. Essas interações ocorrerão com ou sem a mediação do professor, podendo gerar situações 

de conflito que precisam ser entendidas como parte importante e necessária para o crescimento  

do grupo nos seus vários âmbitos (social, emocional e intelectual). Muitas vezes reprimimos as 

situações de conflito que consideramos inadequadas em vez de utilizá-las como oportunidade para o 

desenvolvimento de habilidades e competências. Nesse sentido, abaixo reproduzimos três competências 

gerais da Educação Básica presentes na BNCC: 

• 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo- 
se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica 
e capacidade para lidar com elas. 

• 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. 

Essas competências podem ser trabalhadas no cotidiano da sala de aula baseadas em 

interações que ocorrem de maneira espontânea ou intencional, por meio de propostas sugeridas nas 

orientações didáticas de cada capítulo. 
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O desenvolvimento das competências acima só é possível com a mediação do professor, que deve 

observar e intervir de maneira diretiva em várias situações de interação entre os estudantes que ocorrem 

na escola. Por exemplo, durante uma atividade em dupla, grupo ou roda de conversa, o professor pode 

trazer para discussão em classe questões que auxiliem os estudantes a identificar e refletir sobre os 

aspectos positivos das interações que estão ocorrendo e os conflitos e os sentimentos que aparecem nesse 

processo. Agindo de maneira intencional e fazendo as intervenções necessárias, o professor estará 

contribuindo para o desenvolvimento das competências socioemocionais listadas anteriormente. 

Neste primeiro bimestre apresentamos algumas situações que envolvem diferentes tipos de 

interações que poderão ser utilizadas pelo professor como estratégia para o desenvolvimento das  

competências socioemocionais e habilidades específicas de Ciências. Sugerimos que o professor, antes 

de iniciar uma atividade de dupla, grupo ou roda de conversa, retome com a classe a importância de 

cada procedimento para o desenvolvimento individual e coletivo e proponha uma autoavaliação ao 

fim de cada atividade, de modo que os estudantes possam identificar os aspectos positivos e negativos 

da atividade, bem como as fragilidades que precisam trabalhar para se desenvolverem. 

Nesse sentido, as diferentes atividades propostas neste bimestre, como as atividades práticas, as 

exibições de filmes, documentários e vídeos, os estudos do meio, os debates ou as correções de questões, 

representam oportunidades para o professor identificar a participação de cada estudante: se emitem opiniões 

e conseguem fundamentá-las, se respeitam a opinião uns dos outros e se todos estão envolvidos de maneira 

adequada com a atividade. Esses aspectos, juntamente com outros levantados pelos estudantes, poderão 

estar entre os critérios que serão utilizados para compor a autoavaliação após o fim das atividades. 

No caso da possibilidade de um estudo do meio em uma unidade de conservação, como se 

trata de um ambiente externo ao ambiente escolar, as relações interpessoais tendem a ser 

diferenciadas se comparadas às que ocorrem em uma sala de aula. Dessa forma, o professor deve 

observar atentamente essas relações e interferir sempre que houver necessidade.  

É muito importante que, durante as atividades realizadas em duplas e em grupos, o professor 

circule pela classe, observando e coordenando os trabalhos e, quando necessário, ajudando os grupos 

nas dificuldades enfrentadas, sejam elas diretamente relacionadas às habilidades do componente  

curricular, às competências da Educação Básica ou às questões socioemocionais.  

Ao final de cada bimestre, o professor poderá organizar uma roda de conversa para, com os 

estudantes, analisarem o desenvolvimento que apresentaram como grupo em relação às interações 

interpessoais que estabeleceram nos grupos de trabalho, registrando-as para compará-las no fim 

do ano letivo. 

Gestão do tempo 

Outro aspecto que deve ser considerado na gestão da sala de aula é o tempo disponibilizado 

para as diversas atividades planejadas pelo professor e pelos estudantes. É importante que o professor 

dimensione o tempo necessário para cada atividade de uma sequência didática e compartilhe com 

os estudantes esse planejamento. 
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Uma estratégia para que os estudantes desenvolvam a autonomia no processo de gestão do 

tempo é propor atividades de grupo com etapas bem definidas e deixar que os grupos distribuam essas 

etapas no tempo determinado para realização das mesmas. No final da atividade, o professor pode 

pedir que o grupo faça uma avaliação do planejamento realizado e socialize com a classe os critérios 

utilizados para esse planejamento, bem como os problemas enfrentados. É importante chamar 

atenção para o fato de que, ao proceder dessa maneira, o professor estará utilizando as atividades 

em grupos não apenas como procedimento didático para o desenvolvimento de habilidades e  

competências do componente curricular, mas também àquelas de caráter geral.  

Neste primeiro bimestre, o estudo do meio requer uma atenção especial. É preciso considerar 

antecipadamente quais aspectos podem inviabilizar a atividade e a elaboração prévia de um roteiro 

elaborado pelo professor. O trabalho antes da visita é um fator importante para o sucesso da atividade, 

assim como o trabalho após a visitação a ser realizado em sala de aula. Como essa atividade pode se 

estender, cabe ao professor propor um cronograma adequado que seja compatível com as outras 

atividades da sala de aula.  

Gestão do espaço 

Para a realização de atividades diversificadas na sala de aula, é importante que o espaço 

permita as adequações necessárias. Dessa maneira, o professor deve propor diferentes formas de 

organização das carteiras a fim de facilitar a interação dos estudantes e obter melhores resultados. 

Sugerimos que o professor faça experiências com relação à organização do espaço da sala, dispondo 

as carteiras da maneira mais adequada para o desenvolvimento da atividade planejada, e que avalie 

com a classe os resultados obtidos. Para atividades em pequenos grupos, é necessário estudar 

previamente a distribuição das carteiras na classe, a fim de permitir ao professor circular com 

facilidade entre os grupos. Uma vez identificado o melhor posicionamento, o professor poderá fazer 

um mapa dessa distribuição e fixá-lo no mural até que os estudantes consigam arrumar as carteiras na 

posição correta. 

Existem vários modelos de distribuição das carteiras – em “U”, em semicírculos, em círculo, 

em grupos, etc. – que podem favorecer a interação dos estudantes durante as atividades. 

A atividade prática que propõe a montagem de uma horta vertical, por exemplo, deve utilizar 

um espaço externo à sala de aula. Esse espaço deverá ser escolhido pelo professor e pela gestão 

escolar com base nas condições necessárias para que ela seja viável, como incidência de raios solares, 

trânsito de pessoas e acesso à água para regas. 

Já a atividade de visitação e estudo do meio permite explorar outros espaços de ensino. Porém, 

também exige um maior planejamento e cuidado com o cronograma. Por isso, é importante que o 

professor procure saber com antecedência qual é a infraestrutura do local a ser visitado, como 

recepção e apoio aos visitantes, monitoria, banheiros, etc. Dessa forma, é possível explorar ao máximo 

o potencial pedagógico desses espaços, o que pode tornar a visita mais proveitosa e significativa para 

a aprendizagem. 
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Outros espaços, tais como laboratório de informática, jardim, pátio, etc., poderão ser 

utilizados, se disponíveis na escola, em diversas atividades que propomos nos capítulos desta coleção, 

ampliando as interações dos estudantes com outras pessoas e espaços do ambiente escolar. 

Se houver disponibilidade, sugerimos também explorar espaços não formais de educação, 

como museus de ciências, institutos de estudo e pesquisa, jardins botânicos, zoológicos, aquários, 

parques estaduais, entre outros.  

 

5. Acompanhamento da aprendizagem dos estudantes 

Para acompanhar a aprendizagem dos estudantes, sugerimos utilizar a Ficha de 

acompanhamento das aprendizagens, as Avaliações bimestrais e as aferições de aprendizagem 

indicadas nas Sequências didáticas. Esses instrumentos auxiliam o acompanhamento, a análise e a 

aferição do desenvolvimento dos estudantes nas habilidades indicadas para o bimestre, bem como 

nas competências e nos aspectos socioemocionais. 

Disponibilizamos uma Ficha de acompanhamento das aprendizagens para cada bimestre. Em 

“Expectativa de aprendizagem”, inserimos habilidades da BNCC, habilidades complementares e 

competências. Instigamos os professores a utilizarem essa sugestão de ficha como um modelo e 

modificá-la quando considerar necessário, inclusive inserindo outras expectativas de aprendizagem 

que desejam acompanhar durante o desenvolvimento dos estudantes.  

A concepção de avaliação desta obra é coerente com a concepção de ensino-aprendizagem 

assumida pelos autores e materializada na linha metodológica proposta para o desenvolvimento  

das competências e habilidades previstas na BNCC e outras complementares. Acreditamos que a 

construção do conhecimento se dá na interação com os outros e que o papel da escola não deve  

se restringir à transmissão de conteúdos conceituais, mas, sim, desenvolver um conjunto de  

competências e habilidades que permitam a formação de cidadãos com condições de fazer uma leitura 

crítica da realidade e nela intervir. Dessa maneira, precisamos ampliar nosso olhar sobre o significado 

do conceito avaliação, procurando utilizar instrumentos que possam avaliar ao longo do tempo se 

as atividades que realizamos com os estudantes atingem os objetivos propostos e não constituem 

um mecanismo que se restringe a “mensurar” informações adquiridas. 

Nessa perspectiva, acreditamos que a avaliação deve ser contínua e processual e que busque 

diagnosticar avanços e fragilidades em nossa prática pedagógica, com base na observação do 

desempenho dos estudantes. A avaliação deve auxiliar o professor a delinear estratégias para o  

desenvolvimento de seus estudantes a fim de redefinir caminhos, práticas e estratégias que ajudem 

no deslocamento de todo o grupo e não apenas dos que apresentam mais facilidade para apreender 

determinados conhecimentos em um momento específico do período letivo. 

Como todo primeiro bimestre do ano letivo, é muito importante que nesse período o professor 

desenvolva atividades que possam ajudá-lo a conhecer a classe como um todo e as particularidades 

de cada estudante. As questões e respostas formuladas pelos estudantes, a maneira como interagem 
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e se organizam, fornecerão subsídios importantes para o professor afinar seu planejamento, fazendo 

as intervenções necessárias para o deslocamento de todos os estudantes. 

Ao longo do ano, mas principalmente no começo, o professor deve procurar avaliar (avaliação 

diagnóstica) a situação da classe com relação às competências, às habilidades e aos conhecimentos 

conceituais adquiridos em anos anteriores (Ensino Fundamental – Anos Iniciais e os primeiros anos do 

Ensino Fundamental – Anos Finais). No Manual do Professor, apresentamos sugestões de atividades 

que permitirão ao professor fazer essa avaliação diagnóstica. 

É importante que, para cada um dos procedimentos didáticos adotados pelo professor, haja 

um momento de conversa com a classe sobre os objetivos da atividade, a postura esperada dos 

estudantes, os procedimentos que serão realizados e os instrumentos de avaliação que serão 

utilizados. Também acreditamos ser necessário que o professor apresente seu plano de avaliação  

bimestral, deixando claro quais serão os instrumentos e critérios de avaliação adotados. Se possível, 

sugerimos que o professor apresente uma maneira simples de os estudantes organizarem, registrarem 

e avaliarem seu desempenho ao longo do bimestre. 

A seguir propomos algumas formas de avaliação para este bimestre, em função das 

competências e habilidades previstas e dos procedimentos didáticos adotados. 

Produção de texto 

Há diversas atividades sugeridas que permitem utilizar a produção de texto como um 

instrumento de avaliação. Elas podem ser propostas, por exemplo, durante o levantamento dos 

conhecimentos prévios ou na elaboração de respostas para as questões propostas no Livro do 

Estudante. Assim, na atividade de exibição do documentário, após o debate, sugerimos que os 

estudantes elaborem uma análise crítica, uma síntese ou um relatório que reúna também os diferentes 

aspectos trabalhados durante as discussões, as problematizações e as argumentações levantadas. 

Caso seja possível a visita a uma unidade de conservação, também sugerimos que parte da avaliação 

ocorra por meio de um relato de visita, que pode ser elaborado pelos estudantes a partir de um roteiro de 

perguntas feito pelo professor. É importante que esse relato não se baseie somente no que presenciaram 

durante essa visita, mas também nas impressões e expectativas que sentiram durante a atividade.  

Para a atividade de montagem da horta vertical, sugerimos que os estudantes produzam 

relatórios, cabendo ao professor orientá-los na elaboração desse tipo de texto, já que existe uma 

estrutura específica para que esses relatórios se aproximem dos moldes científicos.  

Além de permitir acompanhar a aprendizagem dos estudantes nas habilidades inerentes ao ensino 

de Ciências, as produções de texto possibilitam ao professor observar as dificuldades de escrita dos 

estudantes e propor atividades que possam favorecer o desenvolvimento deles nesse sentido, de preferência 

com a participação de professores de outros componentes curriculares, principalmente de Língua Portuguesa. 
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Resolução de questões na classe e na residência do estudante 

As questões resolvidas na classe permitem ao professor um acompanhamento mais próximo 

dos estudantes, podendo fazer intervenções pontuais e no grupo durante o processo de resolução. 

Para as questões a serem resolvidas na residência do estudante, é importante que o professor utilize 

dinâmicas que permitam aos estudantes expor o raciocínio usado para a resolução das questões,  

bem como da atividade e que sane as dúvidas que surgiram. É de extrema importância que o 

professor acompanhe o processo de autocorreção feito pelos estudantes, garantindo o regist ro 

adequado no caderno. A qualidade do registro das aulas pelos estudantes auxiliará no estudo do 

conteúdo em momentos posteriores e no desenvolvimento de habilidades de organização e 

comunicação, além de fornecer subsídios para uma eventual ajuda externa. 

Provas 

As provas devem ser utilizadas como instrumentos de avaliação ao longo do bimestre, 

podendo o professor organizar provas curtas, contendo poucas questões, que auxiliam a verificar as 

dificuldades que estão surgindo ao longo do processo de ensino e aprendizagem e possibilitam 

intervenções rápidas e pontuais. Por outro lado, as provas mensais ou bimestrais estimulam os 

estudantes a fazer uma revisão do conteúdo trabalhado no período e são mais um instrumento que 

ajuda o professor a verificar o desenvolvimento e as dificuldades dos seus estudantes. 

Observações de classe 

As observações feitas pelo professor no dia a dia letivo devem ajudar a compor o plano de 

avaliação a partir de critérios bem definidos. Assiduidade nas aulas, realização de tarefas, postura 

adequada nas atividades realizadas na sala de aula (individual, duplas, grupos), participação nas  

discussões realizadas e interação com os colegas e o professor são alguns dados que podem compor 

um plano de avaliação. Vale destacar que esses comportamentos, envolvendo não só aspectos  

cognitivos, mas também socioemocionais, precisam ser estabelecidos como avaliativos em estratégias 

claras de acompanhamento e intervenção, em vez de utilizá-los apenas como instrumentos de 

controle e avaliação final. 

 

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. 

• Ciência Hoje das Crianças: <http://chc.org.br/> (acesso em: 12 nov. 2018). 
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Este site apresenta inúmeras matérias relacionadas ao tema Ciências em linguagem apropriada 

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

• Experimentoteca CDCC USP: <www.cdcc.usp.br/experimentoteca/> (acesso em: 12 nov. 
2018). 

O site oferece kits de experimentos e atividades que podem ser reproduzidas em sala de aula. 

Há roteiros das práticas disponíveis para download. 

• Fundação Nacional do Índio: <www.funai.gov.br> (acesso em: 15 nov. 2018). 

Site da Fundação Nacional do Índio (Funai) vinculada ao Ministério da Justiça que reúne 

informações com o intuito de proteger e promover os direitos dos povos indígenas do Brasil. 

• 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: 12 nov. 2018). 

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

Biociências da Universidade de São Paulo (USP).  

• ICMBio: <www.icmbio.gov.br/portal/visitacao1> (acesso em: 12 nov. 2018). 

O endereço indica Unidades de Conservação e Parques Nacionais abertos à visitação pública 

com infraestrutura aos seus visitantes. 

• Instituto Socioambiental (ISA): <https://uc.socioambiental.org/> (acesso em: 15 nov. 2018). 

O site do Instituo Socioambiental traz notícias e informações sobre áreas protegidas e política 

ambiental nacional e indígena.  

• Ministério do Meio Ambiente: <www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-
conservacao> (acesso em: 15 nov. 2018). 

Site do Ministério do Meio Ambiente que divulga suas ações e programas, bem como 

apresenta notícias e informações sobre a área ambiental. 

• Pontociência: <http://pontociencia.org.br/> (acesso em: 9 out. 2018). 

O portal pontociência é mantido pela UFMG e procura criar uma comunidade virtual de 

professor, estudantes e demais interessados pela ciência. No portal, é possível encontrar instruções 

para a realização de experimentos de Química, Física e Biologia com uma linguagem simples e precisão 

nos conceitos científicos apresentados. 

• Protegendo as cavernas do Brasil: <www4.icmbio.gov.br/cecav/images/stories/ 
publicacoes/Cartilha_PCB/Cartilha_Protegendo_as_Cavernas_do_Brasil.pdf> (acesso em: 
5 jul. 2018). 

A cartilha elaborada pelo ICMBio traz informações sobre a legislação brasileira para proteger 

as cavernas do país e aborda a importância da conservação e manutenção dessas áreas naturais. 
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7. Projeto integrador 

Quanto de plástico nós usamos no dia a dia? 

Tema Consumo e descarte de plástico no cotidiano. 

Problema central enfrentado 
Qual é a percepção da comunidade escolar sobre o problema socioambiental 
relacionado ao consumo e ao descarte de plástico e quais são as alternativas que 
podem ser adotadas para a redução do seu uso no cotidiano. 

Produto final Infográfico para exposição. 

Justificativa 

O consumo e o descarte de objetos de plástico são dois dos problemas socioambientais mais 

graves da atualidade, denunciados de maneira recorrente em inúmeros estudos científicos e em 

reportagens divulgadas diariamente pelos canais de comunicação do mundo todo. Um dos problemas 

causados pela grande quantidade de plástico despejada nos oceanos é a morte de animais marinhos 

em virtude de ingestão acidental de plástico ou mesmo quando o confundem com seu alimento 

natural. Além disso, algumas ações com objetivo de reduzir o consumo de plástico têm causado 

polêmica, como a questão do uso de canudos, cuja disponibilização em estabelecimentos alimentícios 

passou a ser alvo de multa na cidade do Rio de Janeiro em 2018. 

Essa questão é agravada quando se pensa no fato de que muito do que se consome de plástico 

é descartado de maneira indevida e que algumas peças não se degradam por completo, além de existir 

a possibilidade de carregarem contaminantes de suas fontes. 

Considerando esse cenário, o presente projeto tem como objetivo geral tornar os estudantes 

sensíveis à sua atuação no consumo e descarte de plástico. Para tanto, propomos, inicialmente, a 

realização de uma leitura para o estabelecimento de um quadro teórico para explicar a problemática 

em estudo. Em seguida, sugerimos a realização de uma pesquisa de campo, pautada em entrevistas, 

para investigar a percepção da comunidade escolar sobre o problema socioambiental do uso e do 

descarte de objetos de plástico em seu cotidiano. Após essa etapa, os estudantes terão que organizar, 

categorizar e sistematizar os dados coletados com a utilização de gráficos e tabelas e, por fim, elaborar 

um infográfico que exponha a problemática estudada e ao mesmo tempo proponha sugestões de 

medidas práticas a serem tomadas para a redução do uso de plástico no dia a dia das pessoas da 

comunidade escolar, tanto no âmbito individual quanto no coletivo.  

Dessa forma, é possível perceber que o projeto apresenta uma abordagem mais investigativa 

e que procura desenvolver nos estudantes uma postura mais propositiva e crítica ao propor que eles 

desenvolvam e compartilhem material com o intuito de promover a consciência socioambiental e o 

consumo sustentável. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Competências gerais desenvolvidas 

• 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, 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. 

• 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. 

• 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 

• Compreender a dimensão dos problemas ambientais causados pelo consumo e descarte 
indevido de plástico nos dias atuais, em escala global, e seus impactos para a 
biodiversidade. 

• Planejar e coletar dados por meio de entrevistas sobre o consumo e o descarte de plástico 
no cotidiano de uma amostra representativa da comunidade escolar, para ter a dimensão 
real da questão do uso do plástico do ambiente em que está inserido. 

• Selecionar e organizar dados de pesquisa investigativa, através da construção de gráfico(s) 
e/ou tabela(s) mais apropriado(s) para divulgar os dados coletados em linguagem sintética 
e compreensível para a comunidade escolar.  

• Comunicar os resultados da pesquisa por meio de um infográfico, com uso de linguagem 
típica das ciências e da matemática, além do uso de elementos visuais.  

• Propor iniciativas em âmbito individual e coletivo para a redução do uso de plástico e incentivo 
ao consumo de forma consciente e sustentável por membros da comunidade escolar. 

 

Habilidades em foco 

Componente 
curricular 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Ciências 
Preservação da 
biodiversidade 

(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de 
problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na 
análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-
sucedidas. 
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Habilidades em foco 

Componente 
curricular 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Matemática 

Leitura, interpretação e 
representação de dados de 
pesquisa expressos em 
tabelas de dupla entrada, 
gráficos de colunas simples e 
agrupadas, gráficos de barras 
e de setores e gráficos 
pictóricos 

(EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais adequado (colunas, 
setores, linhas), com ou sem uso de planilhas eletrônicas, para 
apresentar um determinado conjunto de dados, destacando aspectos 
como as medidas de tendência central. 

Língua 
Portuguesa 

Estratégia de produção: 
planejamento de textos 
reivindicatórios ou 
propositivos 

(EF89LP21) Realizar enquetes e pesquisas de opinião, de forma a 
levantar prioridades, problemas a resolver ou propostas que possam 
contribuir para melhoria da escola ou da comunidade, caracterizar 
demanda/necessidade, documentando-a de diferentes maneiras por 
meio de diferentes procedimentos, gêneros e mídias e, quando for o 
caso, selecionar informações e dados relevantes de fontes 
pertinentes diversas (sites, impressos, vídeos etc.), avaliando a 
qualidade e a utilidade dessas fontes, que possam servir de 
contextualização e fundamentação de propostas, de forma a justificar 
a proposição de propostas, projetos culturais e ações de intervenção. 

Duração 

O projeto deve ter duração de dois meses, considerando os momentos de trabalho individual 

e em grupo nas aulas dos três componentes curriculares envolvidos, isto é, Ciências, Matemática e 

Língua Portuguesa. Nesse período, também está incluído o tempo necessário para os estudantes 

finalizarem determinadas atividades, como a elaboração de um relatório individual, em suas 

residências. 

Material necessário 

• Quadro de giz  

• Giz 

• Caderno 

• Lápis coloridos 

• Borracha 

• Caneta hidrográfica colorida 

• Notícias impressas de jornais e revistas sobre consumo e descarte indevido de materiais 
de plástico (é necessário que haja pelo menos duas notícias por grupo de três a quatro 
estudantes) 

• Caixas de papelão ou sacos para reunir objetos de plástico que serão utilizados para 
estimar a quantidade desse material consumida ao longo de determinado período 
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• Calculadora e recursos digitais com acesso a editor de planilhas eletrônicas (se possível) 

• Cartolina, papel color set ou pardo para elaboração do cartaz com o infográfico 

Perfil do professor coordenador do projeto 

O perfil sugerido para o professor coordenador do projeto é que ele apresente domínio dos 

temas abordados no projeto ou, então, ter disposição para aprofundar seus conhecimentos sobre eles 

para poder conduzir adequadamente as diferentes etapas do projeto.  

O professor coordenador também deve apresentar uma postura ética e colaborativa com os 

demais envolvidos no projeto, bem como estar aberto ao diálogo com os outros professores. Além disso, 

ele deve incentivar os estudantes a atuarem com autonomia, dispondo-se a esclarecer as eventuais dúvidas 

que surgirem, além de ter uma postura flexível e compreensiva ao longo das etapas do projeto. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Levantamento das concepções prévias dos estudantes sobre o consumo e o descarte de plástico 

Para dar início ao projeto integrador é pertinente conhecer as concepções prévias dos 

estudantes sobre o consumo e o descarte de plástico no ambiente. Essa atividade deve ser conduzida 

pelo professor de Ciências, que pode fazer perguntas como: “Você depende do plástico no seu dia a 

dia? Para quais situações? Por que você opta por usá-lo ao invés de outros materiais?”; “Você tem 

ideia do quanto de plástico você consome ao longo de um mês? Considerando todas as pessoas que 

moram com você, quanto de plástico é consumido?”; “Você acredita que alguns usos do plástico no 

seu cotidiano são supérfluos?”; “Você julga que descarta os seus objetos de plástico corretamente? 

Como?”; “Quais são os maiores problemas relacionados ao consumo e ao descarte de plástico que 

você tem conhecimento? Você se lembra de alguma notícia sobre isso?”. Os pontos principais das 

respostas dos estudantes podem ser anotados em tópicos no quadro, ou eles podem anotar no 

caderno para terem uma fonte de consulta para o desenvolvimento das próximas atividades.  

Esse levantamento inicial é importante, pois as ideias que os estudantes têm sobre um 

determinado assunto devem ser o ponto de partida para a construção dos novos conhecimentos. Dessa 

forma, o professor deve estar atento a todas as falas dos estudantes para poder esclarecer as eventuais 

dúvidas que surgirem, pois, dependendo dos pontos principais levantados, é possível adaptar certas etapas 

do projeto de forma a atender melhor algumas demandas e dificuldades da turma.  

Após esse levantamento, os objetivos do projeto e as suas etapas devem ser apresentados aos 

estudantes, bem como os componentes curriculares envolvidos e os professores participantes. Além 

disso, os estudantes devem ser organizados em grupos de três ou quatro integrantes, que 

permanecerão até o final do projeto para que as atividades tenham uma continuidade. Os trabalhos 

em grupo são importantes para que os estudantes cooperem e interajam entre si, aprendam a se 

expressar, dividir tarefas e chegar a um consenso por meio do diálogo, além dos elementos 

socioemocionais desenvolvidos. Além disso, sugerimos que o professor componha os grupos de forma 

heterogênea em relação às características e ao desempenho dos integrantes, de forma que o processo 
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de aprendizagem seja enriquecido por meio de uma abordagem mais colaborativa. Se julgar 

pertinente, o professor pode recomendar que cada grupo escreva um resumo do que foi realizado ao 

final de cada atividade para que consultem esses registros sempre que necessário. 

Com os grupos formados, o professor deve distribuir a cada um deles duas notícias impressas 

sobre o consumo e/ou o descarte inadequado de plástico no ambiente. Os grupos podem receber os 

mesmos textos ou cada grupo pode receber textos diferentes dos outros, cabe ao professor decidir 

qual é a melhor opção. O importante é que sejam apresentados assuntos relevantes e atuais para 

garantir uma abordagem mais contextualizada do tema a ser trabalhado no projeto. Uma sugestão de 

tema é o acúmulo de plástico nos oceanos que pode provocar a morte de animais, direta ou 

indiretamente. Notícias sobre esse tema podem ser encontradas facilmente nos diferentes meios de 

comunicação (digital e impresso).  

Após a distribuição dos textos, cada grupo deve ler as publicações e debatê-las, comparando 

as informações apresentadas, por exemplo: se os pontos de vista dos textos são semelhantes, 

diferentes ou complementares, se a forma de apresentar as imagens e textos para tratar da 

problemática em questão é parecida ou não, etc., e fundamentando suas opiniões em argumentos 

pertinentes. O professor deve orientar os estudantes para que todos os membros dos grupos 

expressem suas opiniões e respeitem as dos colegas. Essa etapa é importante para que os estudantes 

tenham contato com a linguagem e a estrutura de diferentes materiais veiculados na mídia e para que 

saibam selecionar informações nesse tipo de fonte de pesquisa, o que favorece o desenvolvimento do 

pensamento crítico. Assim, nesse momento, o professor deve comentar a importância de se buscar 

uma notícia em uma fonte confiável, seja ela em endereços eletrônicos, seja em mídia impressa. Se 

considerar pertinente, o professor pode compor uma lista com exemplos de fontes às quais os 

estudantes podem recorrer em futuras pesquisas.  

Ao final desta etapa, caso os textos distribuídos entre os grupos sejam diferentes, cada grupo 

pode expor aos demais as principais conclusões a que chegaram sobre os textos que analisaram. 

Etapa 2 – Investigação: Quanto plástico é descartado na escola? 

Nesta etapa do projeto, sugerimos que os estudantes façam uma coleta de dados para verificar 

quanto de plástico é descartado na escola em certo período de tempo. 

Orientados pelo professor coordenador, os estudantes devem conversar com a comunidade 

escolar e explicar em linhas gerais a investigação da turma. Em seguida, eles devem colocar caixas (ou 

sacos) no pátio ou em um local de grande circulação de pessoas na escola e orientar a comunidade 

escolar a descartar os plásticos nas caixas disponibilizadas.     

Sugerimos que a atividade seja realizada durante uma semana, com a coleta diária dos dados 

de descarte. Dependendo do tamanho da comunidade escolar, a coleta pode ser restringida para 

facilitar o controle e o armazenamento dos resíduos, por exemplo, verificando apenas quanto plástico 

é descartado durante o intervalo entre aulas. Após o período de tempo de coleta, os estudantes devem 

fazer a estimativa de quanto plástico foi descartado em cada dia. Para isso, eles podem fazer o cálculo 
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pelo volume de plástico (m3) descartado. Caso haja dificuldade para medir o volume das caixas ou dos 

sacos, o professor de Matemática pode ajudar. 

Com os resultados de descarte de cada dia, o professor deve pedir aos estudantes que 

sistematizem os dados em tabelas e planilhas. Além disso, com esses dados os estudantes podem calcular 

a média diária de descarte de plástico, estimar o descarte de plástico para períodos mais longos de tempo 

e, sabendo o número de integrantes da comunidade escolar, calcular o descarte de plástico por indivíduo. 

Por meio da análise das tabelas produzidas, o professor deve propor aos estudantes a produção de gráficos 

que apresentem esses dados de forma mais visual, incentivando-os a pensar sobre quais tipos de gráficos 

poderiam ser utilizados e quais seriam mais adequados a cada caso. 

Etapa 3 – Entrevista com a comunidade escolar sobre o uso e o descarte de plástico 

Nesta etapa, propomos que os estudantes realizem entrevistas com a comunidade escolar 

sobre o consumo e o descarte de plástico no cotidiano para investigar a percepção dela em relação ao 

problema socioambiental provocado pelo descarte inadequado de plástico.  

Para que as entrevistas possam ser realizadas, é importante elaborar um roteiro para nortear os 

estudantes de forma que realizem uma pesquisa mais assertiva, ou seja, para que os estudantes coletem 

dados que possibilitem uma análise crítica de acordo com os objetivos propostos. Nesse sentido, sugerimos 

que o professor construa esses roteiros com a participação dos estudantes. Para auxiliá-lo nessa 

elaboração, a seguir, sugerimos um roteiro que pode ser adaptado pelo professor com os estudantes: 

• Quais tipos de plástico você usa em seu dia a dia? Em que situações eles estão presentes? 

• Onde você descarta os materiais de plástico que utiliza? 

• Você costuma reciclar o plástico usado em sua residência? 

• No seu dia a dia, você tem algum hábito que ajuda a reduzir o uso de plástico? Qual? 

• As pessoas da sua comunidade escolar costumam fazer algo para reduzir o uso de plástico? 
Dê exemplos. 

• Quais hábitos as pessoas da comunidade escolar poderiam mudar para reduzir o uso de 
plástico? 

• Você acredita que o consumo e o descarte de plástico são um problema hoje em dia? Por quê? 

Ao elaborarem o roteiro, mesmo que as perguntas propostas anteriormente sejam utilizadas, 

deve fazer parte do processo de aprendizagem conversar com os estudantes sobre a relevância das 

perguntas do roteiro de entrevista proposto e o objetivo de cada uma delas (“o que a resposta a essa 

pergunta pode nos dizer sobre o que estamos estudando?”). 

Com o roteiro definido, os estudantes devem dividir as tarefas entre os membros do grupo de 

forma que todos tenham um papel a desempenhar durante as entrevistas. Também é importante 

recomendar que anotem as respostas dos entrevistados de forma organizada para facilitar sua 

sistematização posterior, bem como para identificar os entrevistados de alguma forma que não seja 

pelo nome (por números ou letras, por exemplo), em virtude de questões de ética na pesquisa. Nesse 
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momento, comente que a identificação pelo nome deve ser feita apenas em casos de pesquisas 

específicas, e que para tal se deve ter o consentimento e a autorização da pessoa entrevistada para 

sua divulgação. 

Com os resultados das entrevistas, podem ser feitas pesquisas que aprofundem o estudo sobre 

o tema. Se possível, os estudantes devem acessar sites e livros que tragam informações sobre 

iniciativas de redução de consumo de plástico.   

Etapa 4 – Sistematização dos dados coletados nas entrevistas e elaboração do cartaz com infográfico 

para exposição 

O terceiro momento do projeto deverá ser desenvolvido com o professor de Matemática e 

poderá ser realizado em sala de aula ou no laboratório de informática, caso haja essa possibilidade. O 

objetivo da etapa é sistematizar, documentar e divulgar, por meio de um infográfico, a pesquisa de 

opinião realizada na comunidade escolar. 

Dessa forma, primeiro, os estudantes devem se reunir novamente nos grupos de trabalho para 

definir a melhor forma de organizar os dados coletados na entrevista, seja manualmente, seja com o 

uso de planilhas eletrônicas, caso haja disponibilidade de recursos digitais e exista um laboratório de 

informática.  

Após a sistematização e categorização das respostas, os estudantes devem analisá-las com 

medidas estatísticas de tendência central (média, moda e mediana) com o uso preferencial de 

calculadora para determinação da média. Os dados devem ser expressos em tabelas de dupla entrada 

e/ou gráficos de preferência, como os de setores, por exemplo. 

Finalizada a análise dos dados da pesquisa, os estudantes devem ser orientados a refletir e 

discutir sobre possíveis propostas individuais e coletivas para incentivar o consumo e o descarte 

consciente de plástico pela comunidade escolar, tendo como base a percepção da amostra 

populacional pesquisada. Outra possibilidade é pedir aos estudantes que pesquisem, em mídias 

impressas e digitais de confiança, alternativas para a utilização do plástico convencional que já foram 

ou estão sendo implementadas no Brasil e no mundo, como os bioplásticos, e verificar entre elas quais 

poderiam ser adotadas na comunidade escolar. Os estudantes também podem buscar outras ações de 

consumo sustentável e descarte responsável que permitam a redução do uso de plásticos, por 

exemplo, a reutilização de objetos de vidro. 

Por fim, os estudantes devem construir um infográfico que apresente os dados de consumo 

de plástico na escola, a análise dos dados das entrevistas e as possíveis soluções discutidas sobre o 

tema trabalhado no projeto: consumo e descarte do plástico e alternativas para redução de seu uso 

pela comunidade escolar. Assim, eles poderão divulgar os resultados obtidos com a coleta de dados e 

compartilhar seus trabalhos com a comunidade escolar para promover uma sensibilização coletiva 

sobre a temática.  

Para tanto, o professor deve perguntar aos estudantes se eles já viram um infográfico em 

algum livro ou matéria de revista e/ou jornal, por exemplo, e o que compreendem sobre esse tipo de 
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representação da informação. Considerando as inferências dos estudantes, o professor pode explicar 

que o infográfico é um tipo de recurso muito utilizado pelo jornalismo, em manuais e em materiais 

didáticos, que une aspectos visuais e textuais para apresentar uma informação. O professor também 

deve salientar que a linguagem do texto deve ser clara e objetiva, para facilitar a leitura, e as imagens 

podem ser fotografias, ilustrações, mapas, tabelas e/ou gráficos, e estes últimos deverão ser os 

recursos visuais em foco nesta etapa da atividade.  

Existem algumas ferramentas disponíveis, inclusive gratuitas, que possibilitam a criação de 

infográficos com recursos como áudio e vídeo, mas a sugestão é que os estudantes desenvolvam 

suas apresentações manualmente para trabalhar habilidades visuais como estimar proporções de 

espaço para imagens e textos. Nesta produção, há a possibilidade de unir e organizar os dados 

coletados por todos os grupos, formando um infográfico coletivo ou pedir que cada grupo 

desenvolva o seu próprio infográfico. O professor deve esclarecer aos estudantes a importância da 

confecção dos infográficos, no que refere à divulgação científica, para a sensibilização de um maior 

número de pessoas sobre a temática de estudo, no caso a comunidade escolar; e incentivar o uso 

de materiais como canetas e lápis coloridos para enriquecer o visual do cartaz, que deverá ser 

exposto em local de grande circulação na escola. 

Etapa 5 – Elaboração do relatório escrito individual 

Como atividade final do projeto, os estudantes deverão elaborar, com o auxílio do professor 

de Língua Portuguesa, um relatório escrito de forma individual. Nesse processo, é importante que os 

estudantes compreendam a importância da escrita e da linguagem científica, bem como retomem as 

atividades realizadas durante todas as etapas do projeto e reflitam sobre elas.  

Assim, o professor deve pedir aos estudantes que façam uma síntese do que foi trabalhado ao 

longo de todo o projeto, desde o levantamento de conhecimentos prévios até a elaboração e a 

exposição do infográfico. Para isso, os estudantes podem utilizar os resumos produzidos em cada etapa 

do projeto, que foram sugeridos na etapa 1. Se for necessário, os estudantes podem terminar o 

relatório em casa. É importante ressaltar que a produção do relatório escrito deve incorporar os 

conjuntos de dados numéricos trabalhados durante o projeto. Sendo assim, o professor deve pedir aos 

estudantes que incorporem esses dados ao texto, avaliando os principais resultados obtidos em cada 

etapa. 

Ao final da elaboração do relatório individual, os estudantes devem ser orientados a realizar 

uma autoavaliação de sua participação no projeto, contemplando, por exemplo, como julgam seu 

envolvimento com as questões trabalhadas, suas principais dificuldades, em que aspecto se 

envolveram mais, pontos de que gostaram e de que não gostaram, entre outros.  

Para finalizar o projeto, o professor pode propor uma roda de conversa com os estudantes da 

turma e, se possível, também com todos os professores envolvidos. As cadeiras devem estar 

organizadas em círculo, para que todos possam expor suas opiniões sobre a questão principal do 

projeto, as principais dificuldades individuais e coletivas, as possíveis soluções para eventuais conflitos 

surgidos, entre outros, além de ouvir os demais participantes. Durante a conversa, é importante que 
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o professor garanta que os estudantes que estiverem falando sejam ouvidos com atenção e respeito 

por todos os outros e que cada um espere o momento adequado para expor suas opiniões. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação das aprendizagens promovidas pelas atividades desenvolvidas neste projeto 

deverá ser realizada de maneira processual, isto é, com a utilização de vários recursos em diferentes 

momentos do projeto, que permitam o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes.  

Neste projeto, isso pode ser realizado com a análise do levantamento das concepções prévias 

dos estudantes, na etapa 1, por meio das observações feitas pelos professores envolvidos no projeto 

durante as atividades realizadas individualmente e em grupo, na produção do infográfico ao final da 

etapa 4 e mediante relatório escrito individualmente, que contempla também uma autoavaliação 

sugerida na etapa 5. A avaliação processual se mostra essencial porque permite a identificação de 

demandas e/ou dificuldades dos estudantes no momento em que elas surgem, possibilitando que 

sejam realizadas eventuais adaptações durante o desenvolvimento do projeto. 

Por fim, é essencial que a avaliação também se paute no desenvolvimento das competências e 

habilidades constantes na descrição inicial do projeto, que permitem que os estudantes não só tenham 

contato com conteúdos conceituais dos componentes curriculares trabalhados, como também se formem 

como cidadãos que valorizam, acima de tudo, a ética e o trabalho colaborativo e com respeito. 
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