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No site da Organização das Nações Unidas (ONU) há documentos e relatórios sobre a 

disponibilidade de água em todo o planeta e também links específicos sobre o uso da água no Brasil 

(disponível em: <https://nacoesunidas.org/tema/ods6/>. Acesso em: 2 out. 2018). 

 

6. Projeto integrador 

Título: Água: preciosa como a vida 

Tema Uso socialmente responsável da água potável. 

Problema central 
enfrentado 

Como informar a comunidade sobre o uso responsável da água potável? 

Produto final Fôlder Água: preciosa como a vida. 

 

Justificativa 

Neste projeto integrador, um dos conteúdos essenciais à Geografia será desenvolvido de 

forma interdisciplinar com Língua Portuguesa em razão das competências a serem desenvolvidas no 

6o ano, como pesquisa, elaboração, revisão e edição de texto. 

 

Competências gerais desenvolvidas 

Essa proposta interliga importantes objetivos de aprendizagem e habilidades dos 

componentes curriculares de Geografia e Língua Portuguesa. Em um plano mais amplo, o projeto 

também contempla algumas das competências gerais da BNCC, como: 

• 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. 

• 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. 

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

https://nacoesunidas.org/tema/ods6/
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Objetivos 

O quadro a seguir apresenta os objetos de conhecimento e as habilidades da BNCC que 

podem ser desenvolvidos e alcançados na realização do projeto integrador proposto para o 3º 

bimestre. 

Habilidades em foco 

Componentes 
curriculares 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Geografia 

Relações entre os 
componentes físico-naturais 

(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento 
superficial no ambiente urbano e rural, reconhecendo os principais 
componentes da morfologia das bacias e das redes hidrográficas e a 
sua localização no modelado da superfície terrestre e da cobertura 
vegetal. 

Biodiversidade e ciclo 
hidrológico 

(EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das 
principais bacias hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as 
transformações nos ambientes urbanos. 

Língua 
Portuguesa 

Curadoria de informação 
(EF67LP20) Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões 
definidos previamente, usando fontes indicadas e abertas. 

Textualização, revisão e 
edição 

(EF69LP22) Produzir, revisar e editar textos reivindicatórios ou 
propositivos sobre problemas que afetam a vida escolar ou da 
comunidade, justificando pontos de vista, reivindicações e 
detalhando propostas (justificativa, objetivos, ações previstas etc.), 
levando em conta seu contexto de produção e as características dos 
gêneros em questão. 

 

Duração 

A ideia é que a proposta de elaboração e confecção do fôlder seja desenvolvida ao longo de 

um bimestre: pode ser concentrada em um mês de trabalho ou ser feita em aulas alternadas até o 

final do bimestre ou conforme o planejamento que for mais adequado. Lembre-se de que é 

recomendável que a maior parte das aulas destinadas à realização deste projeto seja as do 

componente curricular de Geografia. 

 

Material necessário 

• Caderno, lápis, borracha, canetas coloridas, régua. 

• Folhas brancas de papel sulfite A4 (para a elaboração do original de cada grupo e para as 
fotocópias). 
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Divisão das tarefas 

Após as aulas sobre o ciclo da água e o uso consciente e responsável dos recursos hídricos, 

inicie o desenvolvimento do projeto integrador. Forme grupos com até quatro integrantes e explique 

que cada grupo vai elaborar um fôlder, que depois vão ser fotocopiados e distribuídos na 

comunidade local. Caso sua escola não disponha de meios para fazer as fotocópias, oriente os grupos 

a reproduzir dez ou mais cópias do fôlder manualmente. 

Etapa 2 – Esboço do fôlder 

Com o auxílio do professor de Língua Portuguesa, expliquem aos alunos o que é um fôlder. 

Essa palavra vem do inglês folder e é um impresso feito em uma única folha, com uma ou mais 

dobras, utilizado em informativos, na divulgação de projetos, etc. O professor de Língua Portuguesa 

pode explicar à turma quais são os elementos textuais mais adequados para esse tipo de material. 

Demonstre aos grupos a dobra das folhas para confeccionar o fôlder. O formato proposto é 

de uma folha de papel sulfite A4, no formato paisagem, dobrada em três partes divididas igualmente, 

como se fosse uma sanfona. O formato final é de 21 cm na altura e 9,9 cm na largura. Serão 

utilizados os dois lados da folha.  

A sugestão de divisão de conteúdo na folha dobrada é: 

Capa: título, nome da escola, nome dos integrantes do grupo e texto-padrão. 

Página 1: informações sobre a água potável no mundo. 

Página 2: informações sobre a água potável no Brasil. 

Página 3: informações sobre a água potável no seu município. 

Páginas 4 e 5: texto e/ou desenho que represente a questão do cuidado com a água potável 

como recurso indispensável para a vida. 

Com base no conteúdo trabalhado nas aulas, cada grupo vai desenvolver o texto para 

compor as páginas 1 a 5. As informações devem ser avaliadas por você e também apresentadas ao 

professor de Língua Portuguesa, que dará as orientações necessárias para que os grupos possam 

finalizar o texto. 
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Etapa 3 – Elaboração 

Com o texto finalizado, solicite aos grupos que iniciem a elaboração do fôlder. Na capa, além 

do título e dos nomes, recomende aos grupos que coloquem a informação a seguir: 

 

Para produzir esta folha de papel foram gastos 10 litros de água. 

Faça com que o consumo responsável da água seja importante! 

 

Aproveite esse momento para ressaltar que a água está presente em tudo que utilizamos, 

direta ou indiretamente, e que uma grande quantidade desse recurso é empregada na produção de 

alimentos e de produtos industrializados. Cite como exemplo a produção da folha de papel.  

Ajude os grupos na confecção dos fôlderes. A versão finalizada deverá ser fotocopiada ou 

reproduzida manualmente. Uma sugestão de quantidade é de 10 cópias por grupo. 

Etapa 4 – Finalização 

Marque com a turma uma saída pelo entorno da escola para distribuir os fôlderes. Peça que 

os alunos se mantenham no grupo de elaboração do projeto e que, ao distribuir o fôlderes, 

conversem com a comunidade sobre a importância do tema. Acompanhe os grupos e, se possível, 

registre o momento por meio de fotos e/ou vídeos. 

Na aula seguinte, promova uma roda de conversa para que os alunos opinem sobre a 

experiência de dividir o conhecimento aprendido na escola com suas famílias e a comunidade do 

entorno da escola. Para explorar como foi significativo o envolvimento da turma, questione: “Como 

vocês utilizavam a água nas suas atividades em casa?”, “Como a utiliza agora?” e “O que pode ser 

feito para você e a comunidade escolar economizar água?”. Por fim, proponha um varal em uma área 

da escola para pendurar os originais dos fôlderes com as fotos registradas no dia da distribuição dos 

informativos na comunidade. 

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Se possível, planeje com o professor de Língua Portuguesa um questionário com perguntas 

abertas para verificar a aprendizagem dos alunos sobre as habilidades dos dois componentes 

curriculares envolvidos neste projeto. 

Você pode usar diferentes formas de avaliação, levando em conta a amplitude do projeto e 

sua esfera interdisciplinar. Para o acompanhamento do processo de aprendizagem deste projeto 

integrador, sugere-se o quadro a seguir: 
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Quadro de acompanhamento da aprendizagem 
Projeto integrador “Mapas que todos podem ver” – 2º Bimestre 

Nome do aluno: 

Aspectos avaliados Detalhamento 

Parâmetros para verificação da aprendizagem 

Consegue com 
facilidade 

Consegue 
Consegue com 

dificuldade 
Não consegue 

Compreende o ciclo da 
água. 

Compreende o 
ciclo da água e a 
disponibilidade de 
água no planeta, 
bem como sabe a 
diferença entre a 
quantidade de 
água no mundo e a 
disponibilidade de 
água potável. 

    

Reconhece a importância 
da preservação do 
recurso hídrico.  

Reconhece a 
importância do 
consumo 
consciente da água 
potável. 

    

Elabora o texto de 
acordo com o objetivo 
proposto. 

Escreve o texto de 
forma clara e na 
linguagem 
adequada à 
proposta. 

    

Relaciona informações e 
ferramentas de 
diferentes componentes 
curriculares. 

Utiliza 
conhecimentos de 
outros 
componentes 
curriculares. 

    

Desenvolve 
habilidades 
socioemocionais 
(empatia e colaboração). 

Colabora em grupo, 
propondo ideias e 
aceitando opiniões 
e sugestões. 

    

Os itens descritos na coluna Detalhamento estão de acordo com a abordagem do tema 

prevista no Livro do Estudante e com o projeto integrador. Mas você poderá destacar outros itens, 

bem como modificar e/ou incorporar outros elementos a essa proposta de avaliação. 

É recomendável realizar a verificação da aprendizagem pelo menos em dois momentos: na 

metade do projeto e na finalização.  

Tendo por preceito didático-pedagógico a avaliação como instrumento processual, 

recomenda-se que no bimestre seguinte as dificuldades remanescentes sejam consideradas no 

(re)planejamento do professor. 
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Para saber mais – Aprofundamento para o professor 

IBGE. Atlas Nacional Digital do Brasil 2016. Disponível em: 

<https://www.ibge.gov.br/apps/atlas_nacional/>. Acesso em: 2 out. 2018. 

ANA. Agência Nacional de Águas. Disponível em: <http://www3.ana.gov.br/>. Acesso 

em: 2 out. 2018. 

ONUBR. Organização das Nações Unidas no Brasil. Água potável e saneamento. 

Disponível em: <https://nacoesunidas.org/tema/ods6/>. Acesso em: 2 out. 2018. 

ONUBR. Organização das Nações Unidas no Brasil. A ONU e a água. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/acao/agua/>. Acesso em: 2 out. 2018. 

WaterFootprint Network. Disponível em: <http://waterfootprint.org>. Acesso em: 2 

out. 2018. 

https://www.ibge.gov.br/apps/atlas_nacional/
http://www3.ana.gov.br/
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