
 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º ano 

3º 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 3º 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 9 
Descobrindo a 
estrutura atômica 

Estrutura da matéria 

(EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria 
(constituição do átomo e composição de moléculas simples) e reconhecer 
sua evolução histórica. 
 

Compreender os modelos atômicos de Dalton, Thomson e Rutherford. 
 

Caracterizar os modelos atômicos de Dalton, Thomson e Rutherford. 
 

Diferenciar os modelos atômicos de Dalton, Thomson e Rutherford. 
 

Reconhecer as características das partículas subatômicas de acordo com o 
modelo de Rutherford. 
 

Compreender o conceito de elemento químico. 
 

Diferenciar número atômico de número de massa. 
 

Compreender o processo de formação de íons. 
 

Caracterizar isótopos e isóbaros e diferenciá-los. 

Capítulo 10 
Luz e cores 

Radiações e suas 
aplicações na saúde 

(EF09CI04) Planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as 
cores de luz podem ser formadas pela composição das três cores 
primárias da luz e que a cor de um objeto está relacionada também à cor 
da luz que o ilumina. 
 

Compreender a natureza dual da luz. 
 

Identificar fontes de luz primárias e secundárias. 
 

Identificar os diferentes meios ópticos. 
 

Compreender e evidenciar os princípios da óptica geométrica. 
 

Compreender e evidenciar os fenômenos ópticos de reflexão, difusão, 
refração, dispersão e absorção. 
 

Reconhecer a fotossíntese a partir dos fenômenos da Óptica geométrica. 
 

Caracterizar as cores a partir das cores primárias.  
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Referência no 
material didático 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades 

Capítulo 11  
Ondulatória 

Radiações e suas 
aplicações na saúde 

(EF09CI05) Investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão 
e recepção de imagem e som que revolucionaram os sistemas de 
comunicação humana. 
 

Compreender a propriedade fundamental das ondas: transporte de 
energia sem transporte de matéria. 
 

Classificar as ondas de acordo com sua natureza (mecânica ou 
eletromagnética). 
 

Caracterizar as ondas periódicas por meio dos seus elementos ─ 
comprimento de onda e amplitude. 
 

Compreender as grandezas periódicas ─ período e frequência. 
 

Relacionar as grandezas periódicas com o comprimento de onda e 
velocidade de propagação da onda por meio da equação fundamental da 
ondulatória. 
 

Realizar cálculos com a equação fundamental da ondulatória. 
 

Caracterizar as ondas sonoras. 
 

Identificar as qualidades fisiológicas das ondas sonoras. 
 

Reconhecer o espectro sonoro audível do ser humano. 
 

Compreender alguns fenômenos ondulatórios. 
 

Compreender as transformações de energia associadas à transmissão de 
som e imagem. 

Capítulo 12 
Radiações 
eletromagnéticas 

Radiações e suas 
aplicações na saúde 

(EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, 
fontes e aplicações, discutindo e avaliando as implicações de seu uso em 
controle remoto, telefone celular, raio X, forno de micro-ondas, fotocélulas 
etc. 
 

(EF09CI07) Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das 
radiações na medicina diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância nuclear 
magnética) e no tratamento de doenças (radioterapia, cirurgia ótica a 
laser, infravermelho, ultravioleta etc.). 
 

Caracterizar as radiações eletromagnéticas a partir da frequência e do 
comprimento de onda. 
 

Compreender a relação entre frequência e comprimento de onda de uma 
radiação eletromagnética. 
 

Identificar as radiações eletromagnéticas que compõe o espectro 
eletromagnético. 
 

Caracterizar as radiações ionizantes e não ionizantes e reconhecer seus 
riscos para a saúde. 
 

Compreender a importância das estrelas como fonte de radiações 
eletromagnéticas. 
 

Diferenciar radiação de radioatividade. 
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2. Atividades recorrentes na sala de aula 

Neste bimestre, é provável que o professor já tenha identificado os procedimentos didáticos que 

mais atendem às demandas específicas de sua turma. Nesse sentido, tendo como base atividades 

realizadas em bimestres anteriores, sugerimos que o professor continue investindo naquelas que 

proporcionam experiências de aprendizagem efetivas, bem como uma maior participação ativa dos 

estudantes. Caso o professor considere que algum procedimento didático não tenha alcançado o 

resultado esperado, é importante que ele avalie e repense suas práticas. Nessa análise, se o professor 

considerar pertinente, ele pode envolver também os estudantes e avaliar as sugestões deles. Nesse 

processo, o professor deve considerar a importância de diversificar as abordagens didáticas aplicadas ao 

longo dos bimestres para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem. 

As diferentes abordagens didáticas e metodológicas aplicadas ao longo dos bimestres 

enriquecem o processo de ensino e favorecem a aprendizagem dos estudantes. Assim, neste bimestre, 

mais uma vez, sugerimos algumas atividades que, em contextos e condições diversas, podem ser 

realizadas de forma recorrente em sala de aula, sempre alinhadas com a nossa proposta metodológica. 

Problematização e levantamento de conhecimentos prévios 

Neste bimestre, mais uma vez, no início de cada capítulo, além da imagem de abertura, 

procuramos introduzir e problematizar os temas de forma contextualizada, propondo, na maioria dos 

capítulos, alguns questionamentos com o intuito de sensibilizar os estudantes para o tema a ser 

abordado. Embora tenhamos apresentado alguns exemplos que podem estar presentes no cotidiano 

de muitos estudantes, se o professor considerar necessário, ele pode também trazer outros 

exemplos que possam representar melhor a realidade deles. Além disso, nesse primeiro contato da 

turma com os conteúdos dos capítulos, é importante que o professor identifique os conhecimentos e 

as concepções prévias dos estudantes a respeito dos conceitos e questões abordados. 

Vale lembrar que em alguns momentos intermediários dos capítulos também são sugeridos 

questionamentos com o intuito de ora chamar a atenção do estudante para aspectos relevantes dos 

conceitos abordados, ora de instigá-los para propor soluções aos problemas apresentados. 

Para um melhor acompanhamento desse processo de construção do conhecimento, 

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

forma que possam ser retomados sempre que for necessário. 

Leitura e compreensão de texto 

Neste bimestre, a leitura e a compreensão de diferentes textos continua permeando todos 

os capítulos, uma vez que o estudante estará constantemente em contato com diversos textos 

apresentados ao longo dos capítulos. Mesmo que com diferentes propósitos, esse procedimento 

didático permite desenvolver as habilidades e as competências previstas para o bimestre, bem como 

aprofundar os conteúdos abordados. 
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As atividades de leitura e interpretação de textos, gráficos, esquemas, ilustrações, 

fotografias, imagens, entre outros, devem enriquecer ainda mais o repertório dos estudantes, 

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

Para complementar os conteúdos dos capítulos, também sugerimos, no Manual do 

Professor, textos que podem ser apresentados aos estudantes pelo professor. Esses textos podem 

ser utilizados por ele para fomentar debates, apresentar aspectos históricos ou aprofundar algum 

conteúdo, sempre de forma contextualizada.  

Nesse sentido, no capítulo 9, apresentamos um texto que procura contrapor aspectos 

positivos e negativos sobre o uso da radioatividade em diferentes contextos, outro que trata dos 

últimos  elementos químicos que passaram a integrar a tabela periódica e um terceiro, que traz mais 

detalhes sobre a utilização da água pesada nos reatores nucleares. No capítulo 10, por sua vez, 

indicamos um texto complementar que apresenta um breve histórico do laser e outro que trata da 

origem histórica da palavra “nego”. Já no capítulo 11, sugerimos vários textos complementares que 

permitem um maior aprofundamento de diferentes temas abordados no capítulo. O primeiro deles 

trata das notas musicais e permite trabalhar de forma mais aprofundada as características do som. O 

segundo se refere aos princípios de funcionamento de um sonar e de um radar e pode ser utilizado 

para uma abordagem mais comparativa das ondas mecânicas e eletromagnéticas. Já o terceiro texto 

narra um pouco da história do surgimento do rádio e favorece uma abordagem mais histórica de 

como o conhecimento científico pode repercutir em nosso cotidiano, enquanto o quarto procura 

advertir sobre os riscos à saúde de se assistir televisão por tempo prolongado. O quinto e último 

texto sugerido nesse capítulo trata da questão do lixo espacial e da dificuldade de retirar essa sujeira 

do espaço. No capítulo 12, por sua vez, indicamos mais dois textos complementares que podem ser 

utilizados pelo professor para complementar os conteúdos sobre a radiação infravermelha e a 

radiação ionizante. 

Seja qual for o texto a ser trabalho pelo professor com os estudantes, cabe a ele identificar 

qual se adéqua melhor à realidade da turma e planejar como esses textos poderão favorecer a 

aprendizagem dos estudantes em razão das habilidades e competências previstas para o bimestre, 

determinando o contexto e a abordagem para esse tipo de atividade.  

Além disso, mais uma vez, reforçamos a importância do professor avaliar a capacidade de 

interpretação e leitura dos estudantes individualmente e identificar o progresso deles à medida que as 

atividades são realizadas, bem como propor intervenções, de preferência, em conjunto com os demais 

professores, principalmente o de Língua Portuguesa, para auxiliar na aprendizagem desses estudantes.  

Discussão e correção das questões propostas no Livro do Estudante 

Como parte de nossa proposta pedagógica, mais uma vez, apresentamos diversas questões 

no final de cada um dos capítulos que buscam não apenas favorecer o desenvolvimento das 

habilidades previstas, mas também trazer, de maneira geral, diferentes situações para que os 

estudantes possam aplicar os conteúdos abordados nos capítulos de forma contextualizada.  
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Ao propor essas questões, é importante que o professor promova a interação dos estudantes 

nessas atividades, possibilitando diferentes arranjos entre eles no planejamento, no 

desenvolvimento, nas resoluções e nas conclusões delas. Além de mediar essas interações, é papel 

do professor incentivar os estudantes a expor suas opiniões e a construir argumentos, de forma que 

eles possam exercitar a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas, criar soluções, negociar e 

defender ideias e pontos de vista, bem como promover o respeito mútuo. Nesses momentos de 

interação, o professor deve sempre buscar criar um ambiente acolhedor, que valorize a diversidade 

de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. 

Atividades práticas 

Neste bimestre, propomos atividades práticas em todos os capítulos por considerarmos este 

um procedimento didático fundamental para o desenvolvimento das principais habilidades e 

competências previstas para o ensino de Ciências. Todavia, em cada capítulo as atividades práticas 

possuem características e objetivos diferentes.  

• Capítulo 9 – A atividade prática, a ser realizada em grupo, tem como proposta simular, por 
meio de uma analogia, o trabalho feito pelos cientistas para determinar a estrutura do 
átomo. Dessa forma, propomos que, com base em evidências indiretas, os estudantes 
tenham que identificar as características de um objeto no interior de uma caixa, sem abri-la.   

• Capítulo 10 – A proposta da atividade prática é investigar a composição de cores de luz 
com base nas cores primárias e verificar as cores de corpos expostos a diferentes cores 
de luz. Para isso, os estudantes devem montar e utilizar quatro canhões de luz (uma 
branca, uma vermelha, uma verde e uma azul). 

• Capítulo 11 – A atividade proposta utiliza as características do som, que é uma onda 
mecânica, e as características da luz, que é uma onda eletromagnética, investigando-se a 
modulação do som (voz) através da luz de um laser.  

• Capítulo 12 – A proposta da atividade prática é gerar ondas eletromagnéticas que 
interfiram na recepção do sinal de um rádio demonstrando que a frequência da onda 
eletromagnética criada é bem próxima da frequência da estação de rádio. 

Além dessas atividades práticas indicadas no Livro do Estudante, no Manual do Professor, 

indicamos algumas atividades práticas complementares. No capítulo 10, por exemplo, sugerimos que 

o professor realize demonstrações relacionadas aos princípios da óptica geométrica, sendo a 

primeira com a propagação da luz em todas as direções e em linha reta com a utilização de um laser, 

a segunda com um espelho evidenciando o princípio de reversibilidade da luz, e a terceira com dois 

laseres, evidenciando a independência dos raios de luz. Há também uma atividade prática de 

demonstração da refração e dispersão da luz branca que explica o fenômeno do arco-íris. Nesse 

mesmo capítulo, também propomos mais três atividades práticas para os estudantes, sendo a 

primeira sobre a câmara escura de orifício, que evidencia a propagação retilínea da luz, a segunda 

relacionada à absorção da luz que causa o aquecimento de um corpo, e a terceira sobre o disco de 

Newton, que evidencia a composição da luz branca. Já no capítulo 11, sugerimos como atividade 

prática complementar a construção de um telefone de latinhas que permite desenvolver com os 

estudantes aspectos relacionados à velocidade de propagação do som em sólidos. 
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3. Relação entre a prática didático-pedagógica e o 

desenvolvimento de habilidades 

No 3º bimestre, continuamos com a unidade temática Matéria e Energia ao retomar o 

desenvolvimento histórico dos modelos atômicos e abordar fenômenos que envolvem a óptica 

geométrica e a óptica física (radiação e suas implicações tecnológicas).  

Dessa forma, iniciamos o bimestre com o capítulo 9, apresentando os modelos atômicos 

propostos por Thomson e Rutherford para descrever a estrutura da matéria, bem como as principais 

características do átomo e a formação de íons. Ao abordar esses temas, é importante que o 

professor proponha as atividades e conduza as conversas de modo que os estudantes reconheçam 

que as descobertas realizadas pelos diversos cientistas tornaram-se a base para que outros cientistas 

pudessem formular novas hipóteses, dando continuidade ao desenvolvimento científico. Caso o 

professor considere pertinente, a introdução desse capítulo pode ser realizada com a atividade 

prática Uma caixa-surpresa, para que os estudantes realizem uma atividade análoga ao trabalho dos 

cientistas ao determinar a estrutura do átomo. As discussões e reflexões que surgirem durante a 

atividade devem ser anotadas no caderno pelos estudantes para compor o relatório da prática e ser 

compartilhadas com o grupo.  

Com base no modelo proposto por Rutherford, esperamos que os estudantes consigam 

reconhecer as características das partículas subatômicas do átomo e as regiões que nele ocupam, 

bem como relacionar a quantidade dessas partículas com o número atômico e o número de massa. 

Além disso, é importante que os estudantes compreendam o conceito de elemento químico para que 

possam relacioná-lo com os conceitos de isótopos e isóbaros. Como há muitos conceitos novos 

abordados neste bimestre, muitos deles destacados ao longo dos capítulos, mais uma vez, sugerimos 

que o professor proponha aos estudantes que construam um glossário com esses conceitos e com 

outros que poderão ser acrescentados com o intuito de complementar o conteúdo. A elaboração 

desse glossário pode ocorrer de forma colaborativa ou individual, cabe ao professor julgar qual é a 

melhor forma de propô-lo para a turma. 

No capítulo seguinte, são trabalhados os fenômenos relacionados à natureza e ao 

comportamento da luz. Primeiro, o professor deve desenvolver os conceitos sobre as fontes de luz 

(primárias e secundárias) e os meios ópticos para, então, articular com os estudantes discussões sobre os 

princípios da óptica geométrica e sobre quais são os fenômenos ópticos que o feixe de luz pode sofrer.  

Para a caracterização das cores, é fundamental que o professor planeje e execute a atividade 

prática sugerida no capítulo, na qual propomos que os estudantes investiguem a composição de 

cores de luz com base nas cores primárias e verifiquem as cores dos corpos expostos a diferentes 

cores de luz, utilizando, para isso, quatro canhões de luz (uma branca, uma vermelha, uma verde e 

uma azul) que devem ser montados por eles. No decorrer da atividade, cabe ao professor 

acompanhar e orientar todos os procedimentos desenvolvidos, bem como propor questões que 

permitam aos estudantes elaborar hipóteses que possam justificar como “diferentes cores” podem 
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ser formadas pela composição das três cores primárias da luz e qual é a relação entre a cor de um 

objeto e a cor da luz que o ilumina e a cor refletida pelo objeto. A prática possibilita que seja 

elaborado um relatório no qual os estudantes possam sistematizar em forma de texto as etapas 

desenvolvidas, os resultados obtidos e as discussões pertinentes à atividade. 

Ainda no capítulo 10, retomamos e aprofundamos temas e conceitos trabalhados nos anos 

anteriores como o conceito de eclipse (retomando o capítulo 13 do 8º ano), a relação de luz e calor 

no fenômeno da absorção (retomando o forno solar do capítulo 12 do 6º ano e o coletor solar do 

capítulo 16 do 7º ano) e a fotossíntese (retomando o capítulo 7 do 6º ano). 

O capítulo 11, por sua vez, trata dos mecanismos e das transformações de energia envolvidos 

na transmissão e recepção de imagem e som nos sistemas de comunicação. Para isso, é importante 

que o professor converse com os estudantes sobre a natureza das ondas e suas principais 

propriedades, como o transporte de energia sem transporte de matéria, os elementos que as 

constituem e as grandezas periódicas. Com base nessas informações, os estudantes poderão resolver 

uma série de questões-problema que exigem cálculos com a aplicação da equação fundamental da 

ondulatória. Para isso, sugerimos que o professor proponha uma abordagem articulada com o 

professor de Matemática, possibilitando a integração entre componentes curriculares, parte 

fundamental da linha metodológica desta coleção. 

Na sequência, abordamos o conceito de ondas sonoras, sua natureza e suas principais 

características. Esses temas permitem que o professor trabalhe com os estudantes sobre as qualidades 

fisiológicas das ondas sonoras (sua altura, intensidade e timbre) e suas diferenças, associando esses 

conhecimentos ao contato diário que temos com as “ondas sonoras”. Outro fator importante é a 

abordagem do ultrassom, suas características e aplicação na medicina. O estudo sobre o som pode ser 

ampliado e aprofundado com a atividade prática Modulando o som, proposta ao final do capítulo.  

O último capítulo do bimestre trata das radiações eletromagnéticas. Ao caracterizá-las, é 

importante que o professor enfatize a relação entre a frequência e o comprimento de onda, constituintes 

de cada tipo de onda eletromagnética. Também deve reforçar que a frequência e o comprimento de 

onda são características fundamentais na classificação das ondas eletromagnéticas e que, a partir delas, é 

definido o espectro eletromagnético, utilizado para ordenar e classificar as radiações eletromagnéticas. O 

espectro eletromagnético apresentado está dividido basicamente em ondas de rádio e TV, micro-ondas, 

infravermelho, visível, ultravioleta, raios X e raios gama. O professor deve orientar os estudantes na 

identificação e caracterização de cada tipo de onda, seus riscos e suas aplicabilidades no dia a dia, em 

especial, no uso das radiações na medicina diagnóstica e no tratamento de doenças.  

Como forma de revisão e fixação dos conceitos estudados, sugerimos que o professor proponha a 

atividade prática sobre ondas eletromagnéticas contida no final do capítulo. Além disso, para ampliar o 

repertório dos estudantes e aprofundar um pouco mais o conhecimento deles sobre as radiações 

eletromagnéticas, é importante que o professor desenvolva com eles atividades que envolvam as leituras 

complementares propostas no capítulo. Essas atividades, além de servirem a diferentes propósitos, podem 

ser conduzidas em diferentes formatos com a turma, como em grupos, em duplas, ou individualmente. 
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4. Gestão da sala de aula 

Gestão de conflitos (relações interpessoais) 

Neste 3º bimestre, há várias atividades propostas que proporcionam situações em que os 

estudantes têm a oportunidade de interagir com o professor e com os colegas. Essas situações são 

importantes porque também podem ser utilizadas como estratégias para desenvolver as 

competências gerais que envolvem aspectos socioemocionais. 

Nesse sentido, a observação atenta do professor acompanhada do registro periódico de 

aspectos pertinentes que ocorrem durante essas interações nas diversas atividades desenvolvidas, 

como a leitura e a interpretação de textos, a resolução e a correção de questões, as rodas de 

conversa e as atividade práticas, representam instrumentos de avaliação importantes, ao permitirem 

que o professor avalie o progresso dos estudantes nas atividades colaborativas e coletivas de forma 

que ele possa intevir em função da aprendizagem sempre que necessário. 

Uma alternativa que pode favorecer a aprendizagem dos estudantes é o professor propor o 

revezamento constante dos estudantes nos grupos, de forma que, na medida do possível, eles 

possam ter a oportunidade de interagir com o maior número de colegas da turma. Essa estratégia 

pode ser utilizada, principalmente, nas atividades práticas propostas no Livro do Estudante. Afinal, 

independentemente de serem realizadas em sala ou na residência do estudante, sugerimos que 

sejam desenvolvidas preferencialmente em duplas ou em grupos. Se forem realizadas na sala de 

aula, essas atividades podem fornecer informações sobre a qualidade das interações e o 

engajamento de cada integrante do grupo de trabalho. 

Gestão do tempo 

Na gestão do tempo, o professor deve considerar em seu planejamento o tempo estimado 

para a realização de cada uma das atividades e de suas respectivas etapas. Nesse sentido, também é 

preciso avaliar a necessidade ou não de organizar o espaço da sala de aula para a realização de 

alguma atividade, uma vez que pode demandar tempo para o rearranjo de mesas e cadeiras, por 

exemplo. Além disso, caso seja preciso utilizar outro espaço da escola diferente da sala de aula, o 

professor deve estimar o tempo para o deslocamento dos estudantes. 

Também é importante que o professor esteja preparado para o caso de ser preciso alterar 

alguma atividade por causa do tempo disponível não estar de acordo com o previsto. Assim, o professor 

deve realizar ajustes quando os estudantes terminarem alguma atividade ou etapa antes ou depois do 

tempo planejado. Nesses casos, o tempo restante pode ser utilizado para retomar e discutir alguns 

tópicos da atividade ou iniciar a próxima etapa, enquanto o tempo excedido pode comprometer as 

demais etapas e, por isso, elas precisam ser revistas quanto antes. Ao rever seu planejamento, o 

professor pode optar por dar preferência à atividade ou à etapa que tem maior relevância em termos de 

aprendizagem ou propor estender o tempo e continuar a atividade em outra aula. Contudo, é importante 

ressaltar que essas flexibilizações podem alterar as metas inicialmente propostas e, por isso, qualquer 

alteração do planejamento deve ser criteriosamente avaliada pelo professor.  
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Neste bimestre, essas situações descritas podem ocorrer, principalmente, durante as 

atividades práticas sugeridas, uma vez que elas envolvem diversos procedimentos que podem 

dispender um tempo maior do que o previsto da aula, sobretudo na produção do relatório ao final da 

atividade. Se isso ocorrer, o professor pode, por exemplo, propor que, após a discussão final da 

prática, os estudantes elaborem o relatório em suas residências com troca entre eles para a 

conferência e entreguem em outro momento.  

Além disso, para evitar ao máximo problemas com o tempo disponível para as atividades, no 

caso das atividade práticas, o professor pode testar previamente os procedimentos para identificar 

sua complexidade e a demanda de tempo necessária para cada um deles. Dessa forma, fica claro que 

o planejamento e o replanejamento de uma aula é um exercício dinâmico da prática docente. 

Gestão do espaço 

Na gestão do espaço, o professor deve considerar em seu planejamento como será a organização 

dos estudantes durante as atividades propostas para favorecer a aprendizagem dos estudantes e explorar 

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

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

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

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

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

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

outro lado, se elas forem ocorrer na própria classe, é preciso considerar remanejar as mesas e as 

cadeiras e como elas serão dispostas no espaço para garantir a participação dos estudantes e a 

circulação do professor. Outra opção é permitir que os estudantes realizem a produção dos relatórios 

dessas atividades práticas em um laboratório de informática, se houver disponibilidade.  

No caso das atividades de leitura, de rodas de conversa ou de resolução de questões, por sua vez, 

o professor pode explorar outros formatos, como o semicírculo ou em “U”. Se o professor tiver a sua 

disposição recursos multimídias, como computadores e projetores, que podem ser utilizados com 

intencionalidades pedagógicas em diferentes atividades, também é importante que ele considere onde 

serão colocados esses equipamentos e como os estudantes deverão se dispor em relação a eles. 

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

professor para alcançar os objetivos. Dessa forma, deve ser planejada considerando os diversos 

aspectos que viabilizam a sua execução. 

 

5. Acompanhamento da aprendizagem dos estudantes 

Neste 3º bimestre, seguindo a perspectiva teórica de avaliação desta coleção apresentada 

nos bimestres anteriores, propomos, mais uma vez, alguns instrumentos de avaliação que favorecem 

o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, considerando as competências e as 

habilidades previstas para o bimestre e os procedimentos didáticos adotados.  
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Produção de texto 

Considerando os procedimentos didáticos sugeridos para este bimestre, há diversas 

oportunidades em que o professor poderá solicitar a produção de textos para os estudantes.  

Assim, nas atividades práticas, por exemplo, além de outras formas de avaliar a participação 

dos estudantes nesse tipo de atividade, o professor pode propor que eles elaborem relatórios de 

forma colaborativa ou individual para verificar a aquisição de informações, novos deslocamentos dos 

estudantes quanto à capacidade de leitura e interpretação de textos.  

Outra forma de avaliar e acompanhar a aprendizagem dos estudantes é solicitar que eles 

produzam uma síntese ou sistematizem em quadros e esquemas os conteúdos abordados em cada 

aula. Essa abordagem também pode ser associada à produção individual no caderno de um glossário 

ao final de cada aula. Assim, os estudantes poderão consultar o glossário sempre que necessário e o 

professor poderá identificar em quais aspectos os estudantes estão tendo maior dificuldade. 

As atividades realizadas com base nas problematizações e no levantamento dos 

conhecimentos prévios dos estudantes devem também ser avaliadas pelo professor e pelo próprio 

estudante, verificando e confrontando os registros que foram solicitados ao longo do processo, no 

qual constam as anotações deles nas discussões realizadas para a sondagem dos conhecimentos 

prévios. Desse modo, tanto o professor quanto o estudante poderão analisar e identificar quais 

foram os progressos da aprendizagem de forma que seja possível ao professor intervir propondo 

outras metodologias de ensino, caso os resultados não tenham sido satisfatórios. 

Mais uma vez, é importante ressaltar que nas atividades de produção de texto o professor 

precisa estar atento às dificuldades de seus estudantes em relação à escrita e à leitura, quando for o 

caso. Assim, nas atividades que exigem produções individuais, por exemplo, o professor pode 

identificar as dificuldades de escrita dos estudantes e, caso identifique que algum estudante esteja 

defasado em relação aos demais, cabe a ele propor um acompanhamento específico, de preferência, 

com o auxílio de professores de outros componentes curriculares, principalmente de Língua 

Portuguesa. 

Resolução de questões na classe e na residência do estudante 

Assim como nos outros bimestres, sugerimos que o professor continue utilizando a resolução das 

questões sugeridas no final de cada um dos capítulos como forma de acompanhar a aprendizagem de 

seus estudantes e também como forma de construção de novos conhecimentos a partir de situações-

problema apresentadas nas questões. Além dessas questões favorecerem o desenvolvimento das 

habilidades previstas nos bimestres, elas auxiliam o professor a identificar qual(is) conteúdo(s) e 

habilidade(s) precisam ser retomados considerando as dificuldades apresentadas pelos estudantes. 

Ressaltamos também que, em alguns momentos no desenvolvimento do capítulo, é sugerido o trabalho 

com algumas questões para que alguns conceitos ou procedimentos ganhem contextualização, tornando 

o conceito mais significativo para os estudantes. 
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O momento da resolução pode ocorrer de várias formas. Elas podem ser em grupo, em 

dupla, individual, na residência do estudante ou em sala de aula. Seja qual for a forma escolhida pelo 

professor, para que ele possa, de fato, acompanhar a aprendizagem dos estudantes, é importante 

que dedique um tempo para corrigir essas questões com eles e, sempre que houver necessidade, 

intervenha para promover a aprendizagem dos estudantes. Vale destacar que o professor não 

precisa se limitar apenas às questões apresentadas nos capítulos, ele também pode procurar 

questões que estejam alinhadas com a sua proposta pedagógica e com as demandas específicas dos 

estudantes. 

Provas 

Pelo fato deste bimestre tratar de um grande conteúdo conceitual, as provas serão um 

importante instrumento para que o professor identifique e analise o desenvolvimento dos 

estudantes ao longo do bimestre. Para torná-las um instrumento efetivo, é importante que as 

questões elaboradas tenham propostas diversificadas, como questões objetivas, questões 

dissertativas, produção de pequenos textos, interpretação de gráficos e esquemas, e apresentem 

situações factuais do cotidiano do estudante. 

Deve ser considerado, também, que as provas apresentam a função de verificar as 

habilidades e competências desenvolvidas ao longo dos capítulos. Com isso, elas sinalizam para o 

professor e para os estudantes como tem ocorrido o processo de ensino e aprendizagem ao longo do 

bimestre. Assim, é fundamental que o professor não utilize esse instrumento apenas como uma 

forma de medir conhecimentos adquiridos, mas que também a compreenda como um reflexo de 

como os estudantes mobilizam os conhecimentos trabalhados. 

Observações de classe 

Para o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, é importante que o professor 

observe o comportamento e a participação dos estudantes durante as diversas atividades realizadas 

em sala de aula, principalmente naquelas que envolvem uma postura mais ativa dos estudantes, 

como nas atividades práticas e nas rodas de conversa. Nesse processo, cabe ao professor avaliar a 

contribuição de cada um dos estudantes na construção do conhecimento em atividades que ocorrem 

de forma coletiva e, para isso, a observação do professor pode fornecer elementos que não são tão 

evidentes em outras formas de avaliação. 

Além disso, o professor deve utilizar critérios bem definidos para o acompanhamento da 

aprendizagem baseada em suas observaçãoes da turma. No que se refere às competências gerais 

relacionadas ao trabalho coletivo e colaborativo, por exemplo, o professor pode se fundamentar no nível 

de engajamento dos estudantes durante as atividades, na postura proativa na busca de informações, na 

resolução de problemas, no posicionamento respeitoso diante das opiniões dos demais colegas e na 

postura conciliadora nos momentos de conflito. Além desses indicadores, o professor pode propor a 

autoavaliação dos estudantes com relação às atividades desenvolvidas neste bimestre. 
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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. 

• Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciências (ABCMC): <www.abcmc.org.br/> 
(acesso em: 18 nov. 2018). 

Esse endereço traz informações para a popularização da ciência e nele destacamos o 

download gratuito do Guia de Centros e Museus de Ciência do Brasil 2015, com a divulgação de 

diversos espaços que atuam na divulgação da ciência e da tecnologia.   

• Ciência à Mão USP: <www.cienciamao.usp.br/> (acesso: 18 nov. 2018). 

Trata-se de um portal de acesso a inúmeras atividades voltadas para a área de ciências, como 

atividades práticas, artigos, vídeos, recursos didáticos e digitais, entre outros. 

• Ciência Hoje das Crianças: <http://chc.org.br/> (acesso em: 18 nov. 2018). 

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: 18 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. 

• 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. 

 

7. Projeto integrador 

Imagem, fotografia e riqueza natural 

Tema A fotografia como instrumento de registro de riquezas naturais. 

Problema central enfrentado 
Valorizar o papel da fotografia e de fotógrafos profissionais em retratar elementos 
culturais relevantes, como as riquezas naturais. 

Produto final Exposição de fotografias. 
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Justificativa 

Quando olhamos uma fotografia ou assistimos a um vídeo, de certo modo, viajamos para o 

momento em que os registros foram feitos e, ao mesmo tempo, sem que percebamos, somos 

sensivelmente influenciados pelas imagens impressas em nossas retinas.  

Nesse sentido, a proposta deste projeto integrador busca despertar e/ou ampliar o interesse 

dos estudantes pelos princípios teóricos envolvidos na produção e transmissão de imagens, por meio 

da construção de uma câmara escura. Além disso, o projeto proposto sugere uma atividade de 

pesquisa de fotógrafos profissionais brasileiros que retratam riquezas naturais e que os estudantes 

organizem uma exposição de fotos autorais sobre a riqueza natural do bairro em que moram, 

promovendo assim um ensino que privilegia o protagonismo deles, sua participação efetiva no 

processo de aprendizagem e na criação de elementos de artes visuais. 

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, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

• 3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, 
e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

• 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. 

• 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. 
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Objetivos 

• Compreender o processo de formação e captura de imagens. 

• Reconhecer que fotografias podem ser instrumentos de comunicação, informação e de 
expressão cultural. 

• Realizar pesquisa sobre fotógrafos brasileiros reconhecidos por suas composições com a 
riquezas naturais. 

• Organizar uma exposição fotográfica para a comunidade. 

Habilidades em foco 

Componente 
curricular 

Objeto de 
conhecimento 

Habilidade 

Ciências 
Radiações e suas 
aplicações na saúde 

(EF09CI05) Investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e 
recepção de imagem e som que revolucionaram os sistemas de 
comunicação humana. 

Arte Materialidades 
(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, 
modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance etc.). 

Arte Processos de criação 

(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base 
em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e 
colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos 
convencionais, alternativos e digitais. 

Duração 

Cerca de dois meses, dependendo do tempo de preparação e desenvolvimento das 

atividades no decorrer das semanas. 

Material necessário 

• 1 lata de metal 

• 1 prego pequeno 

• 1 prego grande 

• Cartolinas pretas 

• Papel vegetal 

• Lanternas 

• Fotografias impressas ou digitais sobre diferentes temáticas do cotidiano 

• Fita adesiva 

• Cola 

• Pano grosso escuro ou blusa escura 

• Tesoura de ponta arredondada 
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• Fita isolante 

• Fotografias de valor afetivo para os estudantes 

• Fotografias de fotógrafo profissional 

Perfil do professor coordenador do projeto 

O perfil sugerido para o professor coordenador do projeto é de apresentar domínio dos 

objetos de conhecimento e das habilidades indicadas e de como eles se relacionam entre si. Além 

disso, o professor coordenador do projeto deve atuar como um tutor junto aos estudantes, sendo 

necessário, portanto, que ele tenha habilidades relacionadas ao incentivo e à orientação de trabalho 

em grupo, à mediação de conflitos e à capacidade de lidar com imprevistos que possam surgir ao 

longo do trabalho. Ele também deve ter uma postura colaborativa e ética com os integrantes – 

estudantes e professores – que participam do projeto, a fim de manter um clima que colabora com o 

desenvolvimento das atividades e favorece o processo de ensino e aprendizagem.  

O professor coordenador também deve ser organizado de forma a garantir que todos os 

envolvidos consigam cumprir a execução de cada etapa do projeto de acordo com o cronograma, 

seja a etapa desenvolvida no ambiente escolar ou como atividades extraclasse.  

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Luz, visão e suas aplicações  

Para dar início ao projeto integrador é pertinente promover uma roda de conversa sobre 

alguns conceitos básicos sobre a luz. Esta atividade deve ser conduzida pelo professor de Ciências, 

que pode propor alguns questionamentos, como: “Vocês acham que as luzes influenciam nossas 

percepções sobre as coisas? Por quê?”; “Como vocês explicariam o processo que nos permite 

enxergar as diferentes imagens e os objetos que nos cercam?”; “Quais relações podem ser 

estabelecidas entre a luz e o funcionamento das câmeras fotográficas?”. Esse levantamento das 

concepções prévias dos estudantes é importante, pois elas devem ser o ponto de partida para a 

construção de novos conhecimentos ou para que eles possam ser ressignificados sob a luz da ciência. 

Após esse levantamento, os estudantes devem ser apresentados aos objetivos do projeto e 

suas etapas ao longo do bimestre, às habilidades e competências que serão desenvolvidas e aos 

professores participantes. 

Depois da exposição dos objetivos do projeto, é importante que os estudantes 

compreendam que a luz é uma modalidade de energia e, desse modo, pode se propagar e ser 

transformada. No caso, a energia luminosa pode se propagar através de meios transparentes e 

interagir de diferentes maneiras com meios translúcidos e opacos.  

O tema também abre espaço para que o professor converse com os estudantes sobre a 

importância da luz para a visão e o papel do olho nesse fenômeno, ao atuar como um tipo de 
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transdutor que, ao receber a energia luminosa, a transforma em uma corrente elétrica muito sutil 

que é transformada em imagem pelo cérebro. Além disso, o professor pode complementar o tema 

descrevendo, de modo simplificado, a propagação da luz e suas interações com a matéria.  

Para ilustrar os conceitos tratados sobre a formação de imagens, o professor deve propor a 

produção de uma câmara escura sem lente. Para o desenvolvimento desse instrumento serão 

necessários: uma lata de metal pequena e vazia (com uma das extremidades, a “boca”, 

completamente aberta e sem tampa), uma folha de papel vegetal, fita adesiva, cartolina preta, um 

prego pequeno, um prego grande e lanternas. É importante ressaltar que o professor deve orientar 

os estudantes para manusearem a lata com cuidado e explicar que as etapas que envolvem o uso de 

materiais perfurantes devem ser realizadas apenas por um adulto, no caso, o professor.  

A montagem da câmara escura deve ser iniciada com a lata de metal que deve ser revestida 

internamente com cartolina preta, formando um tubo colado na lateral cilíndrica interna. A 

extremidade da “boca” da lata de metal deve ser coberta com o papel vegetal, que precisa ficar bem 

esticado e ser preso com fita adesiva. Em seguida, o professor deve fazer dois furos no “fundo” da 

lata (extremidade oposta à “boca” que está tampada com o papel vegetal), um furo com o prego 

menor e o outro furo com o prego maior. Cada um dos furos deve ser tapado com um pedaço de fita 

isolante.  

Após a finalização da construção da câmara escura, para que ela possa ser utilizada, é preciso 

apontar a extremidade da “boca” da lata tapada com o papel vegetal para o objeto a ser iluminado 

através de um dos furos na lata, um de cada vez. Deve-se utilizar um pano grosso escuro ou blusa 

escura para envolver a região traseira (papel vegetal) da câmara escura para se observar melhor as 

imagens. Durante a atividade, é importante que os estudantes percebam a diferença entre observar 

a imagem com o furo menor e, em seguida, com o furo maior. Para facilitar essa observação, utilize 

lanternas para iluminar os objetos. Com esta atividade, esperamos que os estudantes percebam que, 

quanto maior for o orifício, maior será a luminosidade, e, quando se ganha em luminosidade, perde-

se em nitidez da imagem. Outro aspecto importante a ser observado é que a imagem projetada no 

papel vegetal é invertida em relação ao objeto em virtude da propagação retilínea da luz. 

Sugerimos que o professor de Ciências encaminhe uma discussão, em roda de conversa, para 

relacionar o funcionamento da câmara escura com o de câmeras fotográficas tradicionais, 

esclarecendo o processo de formação de imagens nos dois instrumentos. Uma atividade 

complementar interessante seria comparar o funcionamento de uma câmera fotográfica tradicional 

com uma câmera digital.  

Etapa 2 – Fotografia: um instrumento de expressão 

O objetivo desta etapa é mostrar como a fotografia pode ser utilizada como instrumento de 

expressão cultural e, em seguida, contextualizar essa temática com o uso da fotografia artística para 

representar elementos da natureza. 
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Para iniciar a atividade, o professor deve solicitar aos estudantes que tragam uma fotografia 

pessoal que tenha valor afetivo para eles. No início da aula seguinte, as fotografias devem ser 

recolhidas pelo professor e, de maneira aleatória, ele deve entregar a cada estudante uma fotografia. 

É importante que os estudantes recebam a fotografia de um dos colegas. Portanto, eles devem ser 

orientados a avisar caso recebam a própria fotografia que trouxeram, para que o professor troque a 

fotografia por outra. Em seguida, os estudantes devem observar com atenção a fotografia e anotar 

as primeiras cinco palavras que vieram à cabeça ao visualizarem a fotografia. Na sequência, eles 

devem escrever um pequeno texto com as palavras que eles indicaram. 

Para dar continuidade à atividade, com a colaboração do professor de Arte, o professor deve 

separar uma fotografia de um fotógrafo profissional reconhecido que considere interessante para os 

estudantes analisarem. Há diversas fotografias na internet ou em livros especializados que podem 

ser utilizadas. Após a escolha, o professor deve escrever no quadro as perguntas a seguir e solicitar 

que os estudantes respondam no caderno. 

• Descreva o que você observa nessa fotografia. 

• O que você sente ao observar essa fotografia? 

• Em sua opinião, qual é o objetivo do fotógrafo ao retratá-la? 

• Sugira um título para essa fotografia. Justifique a escolha do título. 

Em seguida, sugerimos que os professores contextualizem a turma em relação à fotografia, 

dando explicações sobre o fotógrafo responsável por ela, a obra ou exposição em que ela foi 

publicada/exibida, o contexto dado pelo próprio fotógrafo sobre a fotografia (caso essa informação 

esteja disponível), etc. A conversa deve ser conduzida de forma que os estudantes possam reconhecer 

a importância das fotografias, uma vez que, além de servirem de instrumento de informação, são 

importantes como instrumentos de manifestação cultural, ao representarem elementos culturais, 

como folclore, ambiente urbano, questões sociais, riquezas naturais, etc. Esse momento é oportuno 

para comentar que há diversos fotógrafos brasileiros reconhecidos que trabalham com a representação 

de elementos da natureza como: Fabio Colombini, Victor Lima, Márcio Cabral, Araquém Alcântara, 

Johnny Duarte, Ulisses Matandos, André Monteiro, Rogério Miranda, Renata Mello, etc.  

Para a próxima atividade, a turma deve ser separada em grupos de três a quatro estudantes. 

Cada grupo deve fazer uma pesquisa sobre um fotógrafo brasileiro que retrata elementos da natureza. 

Durante a pesquisa, eles deverão focar em informações biográficas a respeito do fotógrafo e informações 

sobre o acervo do profissional – obras publicadas, exposições, prêmios que concorreu/ganhou. Eles 

deverão escolher cinco fotografias do profissional que considerem interessantes para expor à turma. Para 

expor as fotografias, é importante utilizar os recursos disponíveis, sejam eles digitais ou impresssos. 

Etapa 3 – Produção das fotografias 

Nesta etapa devem ser realizados registros fotográficos com câmeras fotográficas que os 

estudantes tiverem disponíveis: câmeras de celular, câmeras dos pais ou responsáveis, etc., a fim de 

desenvolver, posteriormente, uma exposição fotográfica. Nesse processo, o professor deve orientar os 

estudantes a produzir fotografias que registrem a riqueza natural do bairro/cidade em que moram.  
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Cada estudante deve obter pelo menos três fotografias para incluir na exposição, no entanto, 

eles devem ser orientados a produzir muitas fotografias e, inclusive, a tirar várias fotografias de um 

mesmo elemento em diferentes ângulos, focos, entre outras variáveis que considerarem 

interessante explorar ao produzir as fotografias. Assim, os estudantes deverão realizar a curadoria ao 

selecionar as fotografias que considerarem melhores para exibir. 

O professor deve ressaltar que os estudantes não devem manipular plantas ou animais em 

locais públicos. Além de ser necessária uma autorização formal de órgãos governamentais para isso, 

o bairro ou a cidade pode apresentar plantas venenosas ou animais que ofereçam riscos aos 

estudantes. Por motivos de segurança, eles também devem ser orientados a realizar os registros 

fotográficos acompanhados de um adulto que possa se responsabilizar por eles. 

Considerando questões legais de direitos de imagem, sugerimos que os estudantes evitem 

fotografar pessoas em meio às suas fotografias. Esse é um tópico relevante ao trabalhar com 

fotografias em locais públicos em virtude do respeito ao direito de imagem. Cabe aos professores do 

projeto esclarecer esse assunto aos estudantes, considerando aspectos éticos e legais. Com relação à 

ética, é possível desenvolver esse tema, por exemplo, a partir de notícias na mídia em que pessoas são 

vítimas de cyberbullying devido a compartilhamentos e exposições indevidas da imagem de pessoas.  

Etapa 4 – Exposição de fotos 

A última etapa do projeto integrador consiste na exposição das fotos produzidas pelos estudantes, 

que, sob orientação dos professores e o apoio da gestão escolar, devem organizar a exposição em um local 

que comporte todas as fotos a serem exibidas e seja apropriado para a circulação das pessoas que vão 

prestigiá-la. O ideal é que a exibição ocorra nas dependências da escola para que a comunidade escolar 

possa ter fácil acesso a ela. Porém, se for possível, o professor coordenador pode verificar a possibilidade de 

a exposição ser realizada em um espaço externo à escola, como centros culturais.  

Uma forma de organizar as fotografias ao longo da exposição e que pode facilitar a 

compreensão do público visitante é separar as produções por temas. Contudo, é importante que o 

professor permita que os estudantes tenham autonomia para escolher a melhor estratégia para 

expor as fotos de acordo com a criatividade deles. 

Além disso, para uma exposição mais completa, cada estudante pode escrever um pequeno 

texto sobre as ideias centrais que o motivou a compor a foto, dentro do contexto proposto no projeto, 

ou até mesmo um poema inspirado pela foto. Esses textos ou poemas devem ser afixados junto às 

fotografias para que os observadores possam identificar a qual imagem o texto ou poema se refere.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Para avaliar as habilidades e competências desenvolvidas pelos estudantes ao longo do 

projeto, os professores devem utilizar instrumentos de avaliação formadora (que permitem à 

autorregulação da aprendizagem pelos estudantes) e formativa (ligada à regulação do ensino e da 

aprendizagem). Assim, para que os estudantes sejam capazes de avaliar seu próprio desempenho no 
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decorrer das etapas do projeto, os professores devem elaborar questionários de autoavaliação ao 

final de cada uma das atividades de forma que cada estudante consiga, analisando as atividades 

realizadas anteriormente, identificar seus avanços e dificuldades. 

Em relação à avaliação formativa desenvolvida pelos professores, seus instrumentos devem 

buscar refletir o caráter integrador do projeto, não se atendo exclusivamente à avaliação dos 

conteúdos específicos dos componentes curriculares envolvidos no projeto. Portanto, deve-se 

elaborar atividades com questões e situações-problema em que os estudantes tenham que associar 

os conhecimentos das diferentes áreas envolvidas, indicando se de fato conseguiram desenvolver 

competências mais gerais ao longo do projeto. 

É importante lembrar que devem ser avaliados não somente o conhecimento dos conteúdos 

conceituais pelos estudantes, mas também sua postura ética e respeitosa para com seus pares e 

professores, além de seu comprometimento com as diferentes etapas do projeto. 
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