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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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